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Mikä linnuissa viehåttdd?

Lintuharrastukseo suosio kasvaa jatkuvastr.

Yhä useampi nuori mics baluaa oppia tietä
mään siivekkäistä ystävisrään cncmmäo. Vuo
slkausia lintuja aktiivisesti katselleet ornitolcr
git rientär,ät joka kevär luontooo katsclcmaan
nuuttolintujen näyttävää paluuta kylmän
pohjoian kaL:niisiin maiscmiin. 'lalven pak'
kasctkaan eivät kykene hillitsemään iinnusta
jaa. Maasroon on päästävä - satoi tai tuuli
kuinka rankasti rahansa. Mikä on liotuharras-
rukscn käyttövoimal Mikä linnuissa viehättää2

L:nru\rna.ru. orr kerjillri, rin roreor3mr\-
ra, siten se on verrartavissa postimerkkeilyyn
, Jr mJrj,inpoimrnr.ran ro.in lrnr rh:rI r.r'raian
prrr,imer\;'rv. rn o,lion irlomp;r r" anr.-'i-

sampaa. Tärkcimmät pinnat ovat eiikscr: ne

ratkaisevat useio ornitologin arvoslusasteen.
\ uodcnpinnojer kerirlir"-n .uorir u' on kiirc' -

rävä, jos tulos vlittää 250. Usear lintuharras-
r"]ar ra'l-r;r lr'"-l'i..uraavanlai'.a pinrojr:
kuvaus-, ajo-, ikkuna, kuukausi-, paikan-,
rirrsr.-r.-, r.-'lvi , rrrolr'iu . 'aunomr.- tonrri

mökli-, k".i , kurlcru,-..rlk:-. relcri'io .

rxngastus , wc-, päivä- ja retkipinnoja. Jos har-
rastajalla on normaalia vilkkaampi mielikuvi-
ru,. hin ia"kee 

'relä 
monir muirakin pinno-

ja. lnnokkaimmr prnnrmreher l..kcr;t iop:
unipinnoja.

'loiset harrastavat lintuja siksi, että he saa

var siten mahdollisuuden ralliautoiluun. Pin'
naralli on eräänlainen jokamiehenluokka. Va-
paampi ja siten myös parempi mahdollisuus
autokilpailuun tarjoutuu bongausrerkellä. Ta-
vallisren kuolcvaisccn scasse on mieliyttävä kii
rää. Elämässä oo oltava jännitystä.

Tietty osa lintuharrastajista haluaa ottaa
harrasrukscnsa urhcilun kannalta. He ovat tyy-
pill..ia rcner'l,Lrlr tLrurrn ihannoiiia. rerpp:ri-
lijoira r"r nrmokurrroirjoira. Tallai'ra ornrro
logr ja or,t'uorerlerlirår. atrinikonpp;;iar
ja lintulaskentoihin osallisruvat. Varsinkin
nuorer 1"lle l8-\uo irrt) p1öri.lcrjr akrrrr-

sesti. Yhden päivän aikana ehtii hyvinkin pol-
ker trtl kilomerrij. murr. .'t I"J,n lö)')mr
nen vaat;i jo kovaa kuntoa.

Sosiaaliset motiivit vaikuttavat paijon 1in-

ruha-rarrrt,n rl,' rn i.::r."n. frrlkoluonrer-
ser rerkeilevär yksin tai nyhjöttävät kotona ru-
rustucn liotr.rkirjallisuuteen. Sosiaaiiset yksi-
löt rapaavar toisiaan miiloin missäkin Suomes-
sa ja ovkyään vhä useammin ulkomailla. Yh-
teisiä juhlia saatetaao järjestää eri juomrkulr.
tuulrn tyyssllolssa.

Kunnianhimoiset yksilör pvrkivät yhdistys-
toimintaan. Vallanhaluiset haikailevat pu
hecnjohtajan virkaan; vaikuttamaan pyrkivät
kokoavat hallitu[sen tai alkavat kasata yhdis-
tyksen lehteä. Poliitikoiksi pyrkir,äL osailistu-
vr''mrhdolli.rmmJn mnneerr Lnrmeen j, re-

kcrJr nuhJollsrmm:n 'äh;n. H\\:iJ hJrjoi-
tusta uraa aiatcilcnl

lirrrtrharr;.raja, pid,i ga.rrunon:'tr
murra on hyvän rlloan ystävä. Ellei rerki on-
nistu, on hyvä ruokaiila kunnoiia. Itsensäki-
duttajalic ci ole parempaa harrastr.rsta, vaik-
La eihän lintujcn katselemisen tarvitse olla it
sensä rääkkäämisrä

Kaikkein rärkcin Iintuhartastajaa kiihotta-
v" ckil; ol lrnru it'e I nnun iharlemneer r
lo'lrrr rJ.1. Mir"- hrnrn"r.empr 1r;r. ,rrJ p,.
rempr. l innunl"ulu. a naurri r rode.rr roi
seen, linnun elärnän seuraamisesta riemastuu.
ja sen lento kohottaa mieliaian.

lintuharrastaja harrastaa monia harrastuk-
sia katsellessaan lintuia ehkä se siksi onkin
r rrrn rni.lcnkrirrrosra. Kerrr n linLuhrrra'rar"
aina iincuharrastaja. Lintuharrastuksesra on
yhra r,iker pJ"sri eroor I'uin nrr."'ra rar ')rj-
väscä- Tosin lintuharrastuksesta ei haluakaan
päästä eroon: eihän parcmpaa ja antavampaa
harrastusta voi olla.

Hy.viå hcrkia hyvin h"rrasruk.err pan..a ror-
vottaa viimeisen pääkirjoicuksensa tehnyt

VP:r
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Lintutalvi 19861 87

Tapani Missonen

Tähän katsaukseen on koottu havaintoja har-
va luku i.i.r " ja raruonri'r,ra ralvivierai.rr
TLY:n alucclta ajanjaksoita 1.12. 15.1. lu
kuunorroma'r; RK n ja ARK:n alai.ia havain
toja, joista tehdyt havainnoc juikaistaan aika-
naan urllirr'"i ha n rn; i'.: r.:rl a L,auk'r".
Talvihavaintojen palautusaktivireeni on jäi-
leen lr.ku.uunn,,.a. Kx(>ru, peru'ruu p,;-
osin 20 harrasrajan palautramiin talvilappu
siin, Turuo Sanomien artikkeleihin jaJurmoo
linrua.eman kaar.lkkei.ii^ Jurmo*a iy erriir
iltapuhceina asemakaavakkcita joulukuussa
l5. rmmikuu'::r 0 Ja helmrluL:"r )l'sr rrno-
kaioen.
Talvi oo peräjälkeen toineo normaaiia ky1-
mempi eriro eo rammikuu loe riin vro.i-
sadan kylmirnpänä ja pakkanen paukutteli pa
rin viikon ajan l0 J, miinusasrccn tuntu
ma55a.
Lajeja tavaniin 11.1 - lajimäärä pieneni yh-
dellä edeilisestä talvesta. ARK:n tai RK:n alai'
sista lajeista iistaila ovat mukana pikku-uikku,
allihaahka ja parratiainen.

Havainnoitsiiat

Talvihavaintonsa palauttaneiden nimer ja käy-

tetyt lyheoteet: Ånnika Forsten (AF). Jouko
Hakaia (JHa), I-{eikki Heikkilä (HH). Jari
Helstola (JHe), Jorma Kirjoncn (.lKi), Juha
Kllanpaä fKr r. t:r Line 'lLr Trpio Lineri
(TL),Jyrki Matikainen (JM), Tapani Missonen
(TM), Vesa Multala (VM), Julka K. Nurmi
flN), Lennart Saari (LS), Risto Saranto (RS),
Ano Tarkkonen (AT),Jyrki Uorila llU), Maai
Valta (MV). Tapani Veistola (TV), Juha Vuo'
rinen (]V) ja Mikko Yliraio (MY).
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Vesilinnut

Jor.rlukuu oli taiven etsikkoaikaa tehdä vesi-
lincuhavainnot, sillä meri jämähtijäähän he-

ti vuoden alussa ulkosaarisroa myören. Telven
listaita jäivät puuttumaan kaakkuri ja lapasot-
ka, jotka voidaan katsoa kuuluvaksi normaa-
l.n raltcr laji'r.ron. wre:':mp:en re'il:rLr-jen
viikottaisia havaintoja on ruodittu cauiukois-
salja2.

Kuild<a (G atia arc tica) Ainoa määritetty 24. 1 2.

Kor Jurmossa yksi muuttava (J.Hciskanen.

vm).

Kuikkalintu /Gazla slJurmossa ,i.12. kolmc
fHe f.l\urmrr 1a 2.l). rk'i uhi'crt,i,
(T.Palomäki).

SilkkiuiLku tPodc,l' r';'rrrarl koimc l-rrr n-
roa a 4.12. yksi Jurmo (.f l-le. 'l.Nurmi).
7.12. kaksi Sär Nixor ('IL) ja 13.12. yksi Tai
Kaitainen ()He).

H;rliilnru /PoJl.cl' enr, xrra, Airoar hrvrin-
ror ;ouluxuun.lu.aJurno.ra - I l2 p"r-
kallrnen. I.12. muurrau" ja , ll kak. p,r'-
kallista linrua iJHe , T.Nurmi).

NIel\netso (Pl)dlacrocoru carbo) Jvtlor nak
simj l0 paikallisra ja 1.1 muurrajaa 4.12. UHc,
T.Nurmi) ainoa Jurmon ulkopuolclta il-
moitettu havainto 4. L. yksi Kot Utössä (iKi).

Kyhmy joutren tr-yr,,,, o10', quur.n ler;ånr) -

mä Ll.l2. Kustavissa yhtccoså l2i liotua

0H.).

Askainen

DragsEärd
Halikko
Houtskari
Iniö
Kaarine
Kalanti
Karinainen
Kemiö
Kiikala
Kisko
Kodisjoki
Korppoo
Koski TL
Kuscavi

Kuusjoki
Laitila
Lemu

Lieto Lie

Loimaa Loi
Lokalahti Lok
Marttila Mar
Masku Mas

Mcllilä Mel
Merimasku Met
Metsämaa Mer
Mietoinen Mie
Muurla Muu
Mynämäki Myn
Naantali Naa
Nauvo Nau
Nousiainen Nou
Oripää Ori
Paimio Pai
Patainen Par
Perniö Pern
Pertteli Pe(t

Piikkiö Pii

Pyhäranta Pyh

Pöytyä Pöy

Raisio Rai

Rusko Rus

Rymättylå Ry-
Salo Sal

Sauvo Sau

Suomusiårvi Suo

Särkisalo Sär

Taivassalo Tai
Tarvasjoki Tar
Turku Tur
Uusikaupunki Uus
Vahto Vah
Vampula Vam
Vehmaa Veh
Velkua Vel
Västanflärd Vås

Yläne Ylå

Ala
Ask

Dta
Hal
Hou
Ini
Kaa

Kal
Kar
Kem
Kii
Kis
Kod
Kor
Kos
Kus
Kuu
Lai

Lem

TLY:n alueen kunnat
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7'aulukko l, Yleisirnpien vesilintujen viikottaiset määrätJurrnon lintu-
asemalla talvella 1985 / 1986.

Gav ste
arc + sp

Pod cri
gri

Pha car
Cyg olo + sp

cyg
Ana pla
Ayt ful
Sommol
Cla hye
N,4el nig

fus
Bua cla
Mer alb

set
met

Cep g ry
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LnAot[t/r, on td/rn lti tinf å Nnli"tlt p. Lr$it l]Iit 
"iit 

ti f iti|.t t,trAAdtlendan /a/t /t,i. K// r"xt.lot

'I'aulukko 2. Yleisimpien vesilintujen viikottaiset yhreismäärät TLY:n
alueella talvella 1986 I 1987 (ei sisälläJurmon lintuaseman havaintoja).

Gav ste
arc + sp

Pod cri
gri

Pha car
Cyg olo + sp

cyg
Ayt ful
Sommol
Cla hye
N,4el nlg

ius
Buc gla
Mer alb

ser
meT

Ful atr
Cep gry
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Laulujoutsen lCxnzs rtszasl Jurmon ulko- peräti 80 yksilijä (P.Äalto, ym)
puoielta scirscmän hevaintoa yhrcensä t7 yk
silöä mm 1 12. l0 muurravaa Laitilxn les Mustalintu (Llclu"hta nigra) Åinoa havainro
kusta (JKv) ja 4.12. 20 paikaLlisra R,vm Äasla JlLrmossa 18.I2. kaksi meriteertä (J.Astor).
(LS). Jurmossa txmmikuun alkuun saakka

1 6paikallistasekä.1.12. l3 muuttevae (Jl'le, Pilkkasiipi /,lr.l dnittd t$cu) Jvrrnon ^ino^ 
ul

T.Nurmi). kopuoiincn 21.12. koiras Par Attu (Äl)

Harrnaahanhi l,4nser.1, Yksi todcnnäkajrnen
mcrsähanhi viivähri hetkiscn I i.12. Jurmon
LiinsiLiutalla je jarkoi kohLi irää (S.Kallio. vm).

Krnadanharrhi 1/Branrt cunu,lensis) T tca. pt'
koon suihkivia paf\,ia 7.12..10 vksilöä Pcrn La-

rokaftano (TL) )^ 28.12. 20 yksilöä Dra Sö'
d, nr 1V\ LR ur.or. lr.i\ lr.rrrrrr u r .'r-
ooastaan'lurlrn scudultx; 14.12. olcili viclä
il vksilöä Tur H irvcnsaLosse (MY). 20.1. lclr
dyssä laskcnnassa Vuokscnniskalla yksi ja La-

1en strlassa 19 U.Lainc,J Nummclin) sckri Naa

Ukko-Pckalla kolmc hanhea (EL, LS).

Valkoposkihanhi 1/tiran t d I clta ls is) lli:N eli,s^

lossa 1,1 I2. kolmc yksilöä kanadanhanhipo
rukaxr (lr{Y).

Sinisona 1,4aus 1[rttrl'r,r.lnsl'lammikuun 20.

lchdl ssii lxskcnnessa l urun kaupunllrn ajueel_

la 1271 $.Leinc, J.Nummelin) ja Naanralin
sulssa 241 sorsaa (EL, 1.5).

'l tvi. ( An us rm cta) J urmossx l. I 2. viisi paikal
liste (.fHc, T Nurrni)

Jouhisorsa /,4ras ararry' Koiras Jurmossa 2. ja

,..2. 1ll, \urn' " ki n.'h lolli. ',-
mx vksilii vielii 18.12. U.Åsror).

Punr.orkr t lJtl'!) t,ti dt K 'ltr hrrai ' o,:
6. 12. loiras Uus Ilaavaisiuoro (ÅF) ja l3. L2.

koiras Pyh llolma IKi)

Tukkasotke i','lt'rl'ra /z[i.rlr, Suurimmar ker-

r,vmät herielkutalvcstx 6.12. Uus Pi.k;iltx)-
to ,10 (Ål), LJus Ilaavaisluoto 13 (AF) seka

.0 I Prn. Å,r, .l t,<'.iö, ' Lc' M., nir ,
koon vieLi kcskitaiven kert!må Utöst;i 1 I ior -

kea 7. hclmikuura (.lHe).

Hazhka (Sont tcria ,7olrltst,'4 J o rnossa 1.1.
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Uirelo /,llergzs ulhcll^) Jtirmoss 2t.12. p^
ri.kr.r ', Ig He.'1, 'r rr, ," t L r\:rr-
pukuincn (A.l,ainc). Nluut havainnot: 6 I 2

nelj:i Uus Pirkäluoto (r\F), 11.12. koirxs ja 3

rr-1'ul.li.r" Ku.r:rryHc, ia t. L r prr\rrir'err
Urö (lKi).

Päiväpetolinnut

l,i\, n rr.'.,1r., J 
ir <,ir,... r,,r' h"'. nr,,, r- -

,uor'..-k.r'r', Murrroir ;lven !" o. -.i r o)-
s!ttclivlit keskivertotalvcn lukemissa

Merikotk.r fHalfu zrzs,z/årll/ry' Joulukuusst ra

varrio yhdcksen, tamrnikuussa vilsija hclmi
kuussa kolmc yksilö:i s:raristoalueilla

Hirrilr,rukka r/J"r' Åai ,', \ nrr 1,.; l, 'v-inrJi,
vi idest'.i yksilösri, jotka jakaanrurivet kuukau
sitrain seuraav;rsri: XII/1, l/2, It/1 ja Ill/1
Lairil:rssa 7.1. suLrntren IINE kaerrellut !kri-
Iu saattaa olle jo rnuurtolnalktlaincn (JKv).

Plel<ana (Dutco /!g,rrJl Julmossa 24.12 yksi

saalisrcilcn S\(/ (l.Hciskanen, yrn) ja ll 12

yksi perkallincn (P.Äalto, ym).

Meakotka /,4grila J'oraerosl l alven ajalta ha-

\'iinroje 10-12 yksilöstä pääosin haaskoille
jiiäncistä linnuista.

Tuulihrukkr ili,l ,rn,,,,,7u*, q 1 , n,'-ir
ro Urösrä 4.1. r'ksi naaras (lKi).

AmpuhruLka l"/. ' ttnL-nu') Yll; r,-.:r'r

ei ainoarakaan havaintoa Jurusta. Nluualta vii_

clellä taholla: Nousiainen 2!.12. (llH). Pet

niö 28 12. (fN). Pöyryä 2. L (I'V), Aurr 29.l.
(l'V) ja Salo t;rmmi-helm ikuussa kalsi vksi'
löä (JHc, INI).

Kanalinnut, rantakaflat ia
kahlaajat

Nlctson osalle saariin hiukan sci!enn_vsrä la
jin todcllisccn ti1:rnrerscen,vlcisökysclyn avurlla
.. lickö rickonkin kohclalla tilannc sarnan-

.u.rr ,ir', n lc do.r, loppu.rl,l r) I ,.ol .-r,r-

ra ci nronraakaan kahlaxjayksilöä Iöytl,nyt al-
( r .lr',r., 1o'l' yL.iur.., 1.,, r'l'u^'r
kirjattiin talvisrcn kahlaajicn luetreloon.

Pyy (Eorustt åoaarial KL:ukeusitrain joitakin
I 2linnun repitamisia. Suurimmar niihdvt
parvet 2.1. scirscmiin Aasla(LS) ja I8.2. kuusi
yksilalli Kaa KLrusisto (MY).

lliekko (t.asopus Iugopt t IlahdLrrlav'r-sri neljällä
.r"l:, l,l' .F.enln \:, \,i, r.L..

( l .Laeksoncn), 2.1 . yksi Lar KaivoLa (S.Norclk-
vist). jälkihavaintojcn lisäksi 6 I nclje näh
ryä Mas Vajosuo (JKi)ja j'Jlkihavaintoja Nou
Kurjcorahkaha (HH).

'leeri (Tetrto tchia)laLvcn suurimmat parret
l1 f . i\'las Hunikkala i0 (JU). 1 i. Veh Pill
li.i0 (M.Koskivuori. P Kuroncn)jx 8.1 \:rLr
Högser 2i yksjlöä UHe ).

Metso ( l ctruo rrcÅ'allzrl l aLvrLeevekkcille iI
moite rtiin kahclcksan rtp?ernispxikliai vh-
,eP,- ,/ \k rl i lrl'e .,r.,r . t,.1, . r

'Iurun,viioprston. Vtrsinais Suomen rirstan,
hoitopiiLin, N'lcoäsr:ijicn teskusjlirjcs.ijn je Tu
run Linrutieteclliscn Yhclistvkscn rorcurL:1nla-
na jr Turun Sanomicn rvLrsrukscll:r kvscl\
Varsinais Suroncn mcr$tilanrccsre. lllokscnx
telven lulnilta kcnyiriclojr vhrecnsä 2ll mrt-
so\'ksilöji picncksi j:ii TLY:liistcn osuus
mctsohavainnoista.

Peltopyy (P.r'li, !citi!) K uukausirtain seuraa
r. t. :.r.lukrrrr 8,, .k.rlr'., u_ ,r.cJ ,.rnrnr
kuu Iti/ 10. hclmikuu 1:i1l i 2 jx maal;skLrun
alku 72l7.

\okilanr t/,/;.., .,r":t N .l,la ".rn. i n'i. c r.

Haa:AanAnin.qu.N.)r.t/ni,ti.tädtLtlr!h/irdtEte/i'uort.$d/,tJftltli)?7tinf)o$rll)d,!nnond.HndI
toi//a tnttarirnnd titMt AoQi/. rdril;et. Aanahrtttrh ia lilttillr t':tt'dtnxt lxhtu Oi'r/x"l

I 
'1.1



ainoxsraan viisr tapaemispaikkaa !htccnsä 211

yksiiösti.

Meisit r (Cdlilris nariti,,r,/ Takuutevarax xn

kcinakin aikoioa Jurmosta. Joulukuussa lähcs
jok.'r'en..r hatarnropaivfrri I l) 'k'rld.

Jänkäkurypa (Lln1hocryl'tes minrrus) f illtj
kenaa kaksihavaintoa: Pvh Rihrniemi 11.12

(P.Älho, TV, ym ) ja Tur Räntämäki 10 12.

4.1 (T1., TV, vm) telvenuhmeajet.

Lehrokurpfr /\,n/./x ,'/./.ti.',L/Jurmu r n:; r

nikössä yksi 3.12. lJHe, T.Nurmi).

lsokuovi lNarrcriar a'4larrl JLrrmossa
.i-17.12. lksif .Ästor,JI{e. T.Nurmi) cn-

simmirr., r ',.' ., ix. n"n n.r-inr" \, I,in,ri.-
Suoncsta

Lokit ia ruokkilinnut

l.okir hävisivät bvvin nopcasri limmikuun
paulr<Uprkka ',ll .r.le". rm Jurrr,\' ' e

havaittu ainoatakaan Iokkia 4 6. temmikuu_
rr l-rukan 1l i'r;v,r, olluok.n p rrrrrrrmirrr
ralven havainnoista.

Naurulokki 4,aras ridihuntJus) \iinejlen ha'
vainro mxntcreen puolell.l l L. nuori Turun
satam',r (JV, ym) ja Jurmossa l.l kaksi

(A.Leinc).

Ktlalokki (Larus ctnusl Viimeinen nuori Iksi-
lö Turun saramassa l 1. ()H, JV, ym)

Harmralokki r/.Lanzs a rg en t d tu s ) T st oi I api\'
ojalla i.12. 270 yksilöä ('lL). Virmcinen Tur
Raunisrula yksi eteLäiin 6.1. (VM).

Merilokki /Laras rrarl,rt Dr^ Kasnäs 13.12.

lO palkalListe (TL). Keskitalven scikkailijoita
7.2. ncljä ad Utö (fHc). 1'1.2. scitsemän ad

N N;rantali fHa) ja 15.2. neljä ad Särkrsalo

0He)

Riskilä fc.2r'ir,s {/-\,/1./ Äinoa Jurmon ulko-
puolincn hevainto 7.2. scitsemän paikrllisra
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Utö (|Hc).

Kyyhkyt, pöllöt,
säihkylinnut ia tikat

Normaalit pöllöt kirjatriin taivisccn lajiluet-
teloon. Säihkylintuja tavaniio kaksi vksilol ja

kaksi lajia - harjalinru toisen kerran TLY:n
alueclla taivisaikaan-

I utruklyhky rr-ol,,a,Är," r,.r \,(.i h"v.into '

14. 12. Korppoon kcskusta (|lle) ja helmikLrun

lopulta maaliskuulle Turku Purokatu 0Ha)

TurLinkyyhLy t\!r' t,tnr, ti) J .r..t"t KP.. "t
kcskustassa 1 .1. seitscmän yksilöä (AF) ja Lai-

tilan kcskLrstassa 11.1. asti yksi (i lLrvaia)
Icrrrrn N;;nrrlin Jlrerlrd !hleer''ir d:r03'_
raan 16 ilmoirertua ,vksilöä.

Huthkaja (Bubo hfiol Änkara ralvi ejoi huuh-
kajiakin asutuksen piiriin. Turun keskuslassa

i, t:jhirrrr r.rmr.rr .r'.r'rcl:a nr.rrr .tir..rirr
pöIlöä. joisra tutuksi tuli 'l uomiokirkon ikku-
nalla kuukauden paivät istuskcllut,rksilö.

Tunturipöllö f i,.r", rcuntliucu) Ailiokaineo jdl'

lecn Jurmossa 25.12. (M.Pessa).

tliiritrdllö,\!',t. r/,/,, VJir kr. . I J' rrn -
5--7.2. Halikko (lK) i^ 10-t4 2 Pern Koski

:Ls 0N).

y 
^tptrpöllö 

(Gll1tc i.hum passerinun) T alu et tt
kana havainnot J 1 eri Paikalta

Sarv;pöIö f,4rlo "rA, Utilssä'1.1. (JKi) ja I z

yksi (fHc).

Suopöllö 1,4.r' /.',,/, !'/ Uro"" , l' \<'
[He, T.Nurmi).

5uo..rrvipöllö t,4'i" '7r Urö"ii r' lz r k'i (JHe

l.\urmi7 .., lLrmu", (l ,l rL' 'P \e'ro

,vm ).

Kuningaskalastaia (llcetto uttltI) Pcrn Koski

28.I2. yksi f N).

Taulukko J. Viikottaiset havainnot hiiripöllöstä,
koista TLY:n alueella talvella 198611987.

49 50 51 52 12 3 4 5

varpuspöllöstä la tl-

Sur ulu
Gla pas
Pic can 1

Dry mar 1

Denmn 2
Pic lri

E laaptt, lie"in f.i//ö/ttt M/Pui!a//ö {iinOi bnn n/una ntnvtn* K"r,t h",L, o tAh'td7tl// lalia
I irtti RrttLalon Krtrd;t,t.

2 2-', 
' - 1 1 3 3 2 - I

5 3 3 B 4 6 5 10 5 5 6 B 7 8

44441233156142
44234425433234

2111-11-11-

9 10 11

H^t1^lint: (Up tu el,al's,) Perlr Nesc 1. i 2. ,vksi
(ticto {N ).

Pohjantrkka (PicoiJc: trila.'rranl Viisi cLi vksi-
lilä cri pL:olilta markunraa - - jokunen lksilö
viihti-i pitcmpäänkin samoilla seucLuilla.

Varpuslinnut

\arpr.li 'r-).r, .uhrr-n r. i'. uli h'r' rr "i
lcimaa antavia lajeja. Talvcn lisrrilta jäivär
plrLlttumaen mm ralrtiarncn j1 PLrnarlnta ,a vl
hcnar;runenkin jdi äänihaveinnon varaan

Kiwu (Alardd an:cnsis7 Ainoar hlvainnorJur-
mo ,J I je L l.'. )k' d {e f.\ rrntr

Tuntutikiuru (Erc 
'ofbiLl 

a/l,r.r';'l Neljä ha
vaintoa: 'l urun Liinsilairurilla i.12. 1ähtien

kuun Lopurlle (u\F, TL), Pem Kestrikki 1t.12
lähticn aina 18.1. saakka (fN, ym), Pern lu
paja 8.i. [N)ja Lcmusa vksi läpitalvenflKi).

Niittllirvrnen I lzrl, . rr"r' r','l Nclii n"rr n-

toa: Jurmossa l L2. yksi ja 3.12. kaksi [He,
T.Nuflni). Dra Vänij 11.12. kolnc (fKi. Tl.)
ja TuL Pihlajaniemi 13.12. yksi (T\r).

Koskjkara (Cin, lus cittclas, Kuukausisurnnret:
XII 1,,1, I 16, Il 22 ja IIIÄ 7 karaa.

Mustarxstes /7,,../,r,rcrala/ Kuukausittain ki r

jatriin relvehrijoira scuraavasti: Xll )fl. I t6,
ll 22 je lllA 9.
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Latlnrastas (Tu us I'hiluulos)1) 12. ,vksi Vä
nö uKi, 1L).

Punakylkirastas 1/? alll.s t/t4.rtJ urnrosse 2. L 2.

vksi (Jl'lc. T.Nurmi) ja Ll.12. ,vksi Naa Luon-
nonnaa ( Li1-).

P1r.tötiairrrrr l \,!:tt1.l^,' Jrt,,- l' .P JI1r.-
k, r.rJ )l-,, -1,:; \,,fk.iio.', Virr. nrl' h. .,.n
ro 8. rammiklruta !ksi ltr R:int,imäki (EL).

Hippijincn iR,..,r./r,' . r,rra', \rrlrr" 'lli at
por hrl'piii'(,nnrn r.r.in. {,.1r.. riimc.rr
r,'r, ' lr r-lr n l, r"mnrilrura rl<l

LapinhtrlLkka (Lunius ttnbitor) 11trinLofu 20

cn paikaha (cri yksilöitä).

Mustavaris r/Cofl,as rrrsl1"6',../ Ainoastaan kaksi

ralvisra haveintoa: 8 10.l. 1ur ltäharju (lKi,
JV) ja tammi hclmikuun tairteessa Kenriö kk

0Ki, JN).

Korp|ilrl',,,'. r:'r \ rurrmnJ lcr."nr'mrr
13.2. Pero Kcs.rikki6t (\4Y)ja 1,1.2. Nou Sak-

saia 40 kronkkujaa (HH).

H^nkk^ (l'icu ficu) \'r r Pansio 21.2. !öpymrs'
peFcssa 47 pirkäpyrsröii UNf).

Pähkinähakki f rr.;/tusu .urloL tt.t.t.s) I D,Pt

miser kolnclla taholle: Perniö 15.1. ja 28.2.

1lN). Korypoo 31. 1. (IHe) jx Nauvo 8. L UHe)
yksiniiisct linnur sekä 2.'1.2. kaksi Nalrvossa

0Ki).

Pikkuvarpunen /.i'arrer "nfltun s)1Ål\en k?n
ravatriin viiclellä taholla: Tur Uittarrolla kak'

' \.r .r " . '.' 1k.r ('n'iorr (..(rr.rr crrin
nrrlljj r kuu D.-rr Vu",r, i n.lJj , l-rliul
asrma cn immillään klrusi.

"f^yiokuul;' t (PifliLolu e .leahr) 18.1 koiras
Perniön asema (TL)ja 19. L ääoihavainro Mas
Vajosuo (ÄF).

Nokkavarpunen /Co.ro t b rd us t c s ca c co t l) rd1 t s t c s )
L.l. 8.2.'lur Hirvcrselo [He, TL. yn).

Trkli (Curluctk ctrlucl^l Suurimnlat porukat
'8 lr I- f.u luprr',j.rll r1r1 . ll .:r Prr.-

panfjsti (AF).

'l-aulukko z+, Eräiden varpuslintuien viikottaiset määrät TLY:n alueella
talvella 1986 / 1987.

Vihervarpunen i/C-,/l etis sfillus)1').1ycn ajnoa Kelt;rsirkku t'lirthcrizu .itti,rclld)'l al\cr 5ust1n1

ilmoitettu 1).12. äänihavrinto Tur Yokylä matkct.iäntvnrätl.1.Pö\'Joutolal50('lL) ja

(TM). 12.1. Ålasraron kaatopaikalla ll0 sirkkua
(HH).

Hemppo (C.ftt\etis cu dbin!) Tal'rcn su,r|n
kcrääntymii 2. L 30 yksilöä Sal lvlcriniiny (AF).

Vuodhemppo /CarZrc lis l1adros t's) Neljälllt^-
hollavksinäinen yksilö:Jurmo 19.12 0.Äsror).
28.12. Tur Oriketo (TL). tammi'helmikuussa
Seio Ivleriniitty (Al, TN'I, !rrl) ja 27.1. Kaa
Kuusisto (JKi).

t rpirinen 1' 't.tn, 1i' ltttot,, t l,lr, n ,in^"
suurpani Salossa. Vuodcnvaihtccssa enimmil-
lään 1t00 linrua (ÅF), 1.2. viclä 700 yksilöä
(1M)

Tundraurpiainen (Ctdaclis Lorncnani)
ARK:n ikeestri v:rpautunincn Iisäsi m,vös ha-
veintojen määrää Heveintoja l5 cri paikalta
yhteensii vehinrään 5,1 vksilösrä. llniJnmillriän
20 Lnrua temmikuun alkupuolclla Salossa
(^r).

Pulrrrunen (l'lcctrollrc t!- ,l?.r/it Jurmoo ul-
kopuolclta vain kaksi havaintoa: I 14.1. Lar

Untamaia (J.Laaksoncn) ja 27.l. L2. Kaa
Kuusisto (JKi. TIf) yksinäisct linnut.

Pt iusikkr ( I ln h eriz u s clnc n idr s) Åinoestaan
kaksi hevaintoa: S:ru lapilanlahti 28.1. 1i.2.
I 2 [fKi. VM) ja Kaa Kirjxlansxlnli 2s.2. rksi
(TL),

Kirjallisuutta
MISSONLN. T. 1981| l.irrruralv; 80/81 .

UkLrli 12(J):11-18
MISSONEN. T. 19s2: Lintutxlvi 81/82.

Ukuli 13(.1):27 33.
MISSONIN, T. 1984: Hen'alukuiset ja sarun-
nersct ralvchrijar.

ukuli r )(r ):12 19.

MISSONEN. T. 1985: I-inturtalrr l98l I9i1.1

Varsinais Suomcssa.
Llkuli 16(1):5 11

MISSONEN. T. 1985: Lintlrtdlvi 198:i 19Ei
Versinais-Suornesse.

Ukuli 16(4):1;6 186.
MISSONI1N, T. 1986: Linrurahi 198t r9E6
Vusineis Suomesse.

ukuli l7(5 ):216 221.
SAÅRI, l. 1985: Trivclla havritut kehlaaj:rt
Varsrnais Suonrcsse.

Ukuli 16(t ): I5 17

Bom gar
Tur pil
Aeg cau
Lan exc
Stu vul
Fri coe

mon
Car car

spi
can
ris
mea
hor

Lox cur
pvt
sp

Ple niv
Emb sch

t46

49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 B I
92 34 tA 26 155 58 44 62 140 69 25 15 31

23 180 40 20 29 16 4 3 4 1 5 2
1823-20r8 1 ---221-112264222
22 14 1 - 1 -13 14 a2924 51 B 6 4 41 1

3 4 1 10 1 2 1 1 10 1 1 1

1 6 512 14 6 1 4 - - 1 3

6362020206--
111-112---

65 125 12 7102500 520 1001200 750 385 175 120 20
1-633a25585--2

10 - - 11 15 3 4 22 6 - 4

- 3- - 2 - 8 1 4
9 11 1 2 - - - 7 21 2 13 17?!:!!tt_i ,_,

10 11

-761-
,1

t;
::

27
5

11

3
B

2A

22
2

17
'Ialt'e//aJurmon nrtfuthl/a 2rhnmar on ddninaine lbn'dn 

"rnragt/Antn 
!in"'t" a" tL!,tn,!ttJauÅa
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Turun ARK:n raportti
vuoden t9S6 havainnoista

'Iapani Numminen

ARK jatkoi kuudentena toimintavuotcnaao
.ehtävieän vakiinrunein tavoin. Pääasiallisina
työsarkoina olivar cdeilcen vaitakunnalliscn ta
.,,n nrv.innui'r" la..r-:trrolet' drld"1 n.n
RK:lle sekä alucellisen tason harvinaisuusha-

',inrojcn lulk, .ul'elpoi.uudcr pLnr.r.rnr r.

'Iyötaakkaa kokoonnuttiin purkamaan kah
desti. RK:lle annettiin lausunto l7 haveinnos'
ta ja -ARK-tason havaincoja kasiteltiin 29 kpl.
llara nLurlmnrLu>rer l'lkun'ia *rr l,.krun uri
kurti eniten muutoksct tarkastettavien lajien
lucttelossa. Voinassa oleva iajiluettclo ja

ARK:n kokoonpano ovat arcikkelin loppuo-

Lintuvuosi 1986 oli Vatsinais-Suomessa
melko hyvä, jos sitä arvioidaan harvinaisuuk-
.ien luxumiirall,: ',rine ru^tLa p;rcnrpi.
mutta edellisvuorta huonompi. Uusina lajei-
na alueeltamne tavattiin sanrettipääkerttu,
käärmekotka. ruskouunilintu sekä mongoli
ankirvinen. Toisen kcrran näyttäytyivär siik
kihaikara ja hanh ikorppikotka.

Artikkelissa käytetyt lyhenteet

Havaintokunnat on merkitty kolmea alku
kirjainta käyitäcn. Lintujcn iät on pyrirty il-
mri L'maan I(ngr\rdl(n kJlrtän,"r cJring-
järjestelmäfl mukaisestj: 1 kv = samana ka-

lenterivuonna, + I kv = enneo kuluvaa ka-

lenrcriruotra, 2 Lv - edelli)ene k"lenlerr_
vuonna syntyoyt jne-

Muita käytettyjä Iyhenreirä ovatt
k = koiras
n = naalas
np = oaaraspukuinen

1.18

JUv = nuolr
ad = venha
jp = jurhlapukuinen
tp = talviPuku;nen
p = paikallinen
m = muulleva
f = rengaslettu

Sr.rlkeissa olcvar luvut lajinimcn jäljcssä ker-

tovat tapaamrskcrtojen iukumäärän siten. el'
tä ensimmäincn luku ilnoittaa RK:n hyväk

symicn havaintojcrt (ei siis ylsiiöiden) luku-
m;ir, vLoder 1,81 lul,pLun r.,'.;ll,imm.i.
nen vuodcn 1986 aikana.

RK:n hyväksymät havainnot

Silkkihaikara (Esrettu garzc ttu) (1,) )
26.6 Kem, Diskari (Scvcri ja Irma Aaltoncn)
Edellisen kerran silkkihaikara nähtiin
ll.r.I'/- Uro.'; \r" rel ry lrvrirro on vrr-

Lyhytnokkahanhi (Anser bracby/twcbus)
(14,1)
8.8 l 10 Kcm, Smcdabölc ymp. 2 (Markku
Harmanen, Jukka K. Nurmi ym. ) Linnut sul-
kivat Smedabölessä. jonka jäikeeo kicrreiivät
yhdcssä ja erikseen mm. Pcroiössä- Toinen yk-
.ilö rcng:src'riin '2 kvr L r 'Tap,ni Nummi
rrer 7 'rlka'adon oihcrram;- Icrrukr'1rrö
myysajan loppuvaihecssa.

Punapäänarsku (Nctta tufina) (3,1)
5 14.8 Kem, Sjöiax np (Jukka K. Nurmi)
Edelliset havainnol Nauvo 69. Kuscavi -7J
ja Korppoo -8.1

Si/AÅibaiAara tnattin hie,t Aerru" Tt,Y:n a/uee//a. Ktlanr t Tdba,i Nu,,t tnn

Han'*aryliAatha /cleine :tiptreen on AD/n?d lmertlt. KnumLt Tdrani N nnin?n
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Henlrikorppikotka (CLts tuhu) l1 tl
12 2J a, Kor Jumro 1 (CiöLan Jolrensson,
Birgcr lJcngts, All-Clunnrr I(rarrck) Srmr lin
r.ri;lr irr, I, . , F rn

\h', r'.r'rr . r , \1. lJ,, n 1'. rr' \' I Lo'
Ruor..ista. f:rnskasta je Hollrnnistr koskenc
'a r".r .rn,.., rt .lr, lirr,r . .n

rchriin 1!l t.191.1 Viinilssri.

Kiiiirlrrekorka (OinuLtrLs glligrs) l0,l )

.i.i Pui. PainrionlehLi lnr lJom,r l(ir jorrcrr, Åri
t., | , \rr.t. \ ljr, ., .]i r ,r :r ,

Suorlcrtt Kuudcr hevainLo ntrest,rrrntc

Arosuoheukka ((:in us ndtnrrus) i3.ll
1 ,) l'jcLn. Skoilrr ecl k ljLrkku K NuLrlri)
Filcllincn ulxuolrtuLluhin';tirrtr tthLiin L,rils-
\i; l()8.1

I'ikkukiljukotk:r (,'lqritd l,o atind) i:i.1)
,).5 \,1ic. irlr ntil.rhti sLrhrd /.rd SV (l onr LinLl

roos. Jouko Lunrlin.'leprni Nlissontrr) \rai
( . .r .r.:r r.r \:, l r.r l i rr.k,,rl. . r .i 

'
Srr,rnrcs'r liirlcsti.'tt-\':n rriLrcclh Lcrrrn

Purrajalkehrrukka ( t t l, o r \' \ f I tt i, \) i. | .).j

' j., 1 P..r.ilr Ll.rrll rr. r'r
nikl.L Jiirjoncn) ll (r S.rlo, I I;rlik,rnhhri r l
kv k [Lrkkr (ironlurrtll

Tunturihaukkr ll:dko rustic./rs) i).1't
lil l0 KiLlt, llovirrrta I kv (JormrL jr SiniLkrr

Kirjorcrr)

Av{)rictli fR..rr?;r,J1rr d,t,r.rldl ( l r.r.l )

1r).:i Nru. LLronnonrDrlL ('lrpio Krr\orrcrr,

.Jouni Nurrri. Timo Se:tnLrl I'i.I l(or, lko 2\\t

frn Pclrorrriki) Voodtn rarrorr jälkcclr
\.r,,r... 'ir.r.. r,j,

lsokirvincn ( tr t / t us ro trtL:t:ta r li dc/ \ ?, ))
l i f.i.j lior. .JLrnno I (-l eptni lissoncn
'luomrs Ilcrve, Jrrki 'lohincn) 11 10 Kor.

.lrnmo (l3rrtr1 BLonrqrisr, Ari Vrt'noncn) Isrr

krn iscn rnlrtohrvrirllorhin sisiilt\ \ mongo-
lrenkirvlsen m.rhd,rllrsuLrs.

Nlongolierrkirrinelr f'\rtI:rs t:r Itushii) ill.1)
tl 2i).lj ILru, \,Ioss;rLL I kr r ilirri IJclsro

le. Trprnr Numrrrrrcn r rn. ) SLrorlrn ncljris j:r
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llinriscn Furoopen liidrs mongolrrnkirvrncn.
i2'i. hji ILY:n rlucchr

Nrrrrnikirrilren 1.1nths lLrt1cstris) (.2t).I)

l1.i Kor, Util (louni Riihclii. Kcijo lnkrnen.

Jonnl Vickholm)

Ntustxpii:itxsku l\dri.ola totquttt) l).t ))
ii Kor. Utl n (ixri fcltomiiki)
.i i Kor..lLr.nro k lOsnro Kirivurrri)
Nl. I r , -,11 r. H., .,

ro JurdlLrstl iro s2xrcf cnsimmiiincn.

Srnrcttipiiiikerlru (,\.\ t1 iu n u l t nt ).. l /,t l t) \0. 1 )

L 5 Kor, Urö n lJar; Pclrcmiiki)
Uusr ltji SLrLrrrcn linnustoon jl 121 leji
Varsinris Suomcn lejilLrctrcIron. Lintu pirlot
rclr rremulll rnLrurx'lrIl lrllnr.ruaill sixr(n ;tlus-

lirrvillisLrudcn scessr cnrlcn kuin kelosi i:illcr
riimiin.

( 10, 1)

1r.10 K{)r.-lrtlrir) tJtLi Ik:lsrola rrn )

26.l0 I\or,Junno (KrLrrko NltkLrllirrco Pck

k,r Selni)
s.Ll Ko.. jurflo lr iNlrrtti llerio)
I ltrtintoja p1-r,:1lstrIistrr ci rtrliistcre Vuo

dcn reuorr jrilLccn ilehduttlrt kolnrc lintrrr
1.,.. ,rJ, r, , . 1 I r| i'i "r r,\ l'

Kirjosiipiuunilintu II)/,.\,ttosLt,l s i1tot"dtLs)

(2.1,1)
ar 10 l(or. JLrrmo lr (Flirrlnu Korrnrnol
10. l0 Kor..]u.rn{r lr (lltLn11t1 Korlnano)
,' ,'l'\.'. rli tfrr' l \.r.'r,r'
Soili l.cvecLrh ri)
2j.10 Kor. lrrrmo 1r iOsmo Kirivuori)
Iiur'.Lintojl prvchsrctrisrri ci txrkistclx Enn'.i

rrscsiinl! nr incn.

Rrrskcrurrnilintu ( P t.) \ t hsL o! \,,v.2/"i, (0, I )

ll.I I Prh, Rilrrnicni 1 kr r (llennu Klcmolrr
'l rpani Nunmincn rn. )

- ' l.,t \'.',.',r rr..- L'r'

Idiintiltattti (l'Lyl/otiprs bllltbitt tri!tis)
(:. 1)

\ltinfallr"hn)i'ri.[\\i .\Lottt, t ht/nr: 1t-ttu nlt\/r Ilot/\Li!, Kntrnl)xt l,tttt i N",/,t!,t)l

R^l,rrrni/ttttt PlbJt.tnr.u Rt/trxttrttt,t Kti,t)t ti ltttt,t lri;rtI

l5l



30.9 Kus. lsokari tr (lapani Nurrmincn. r\n
nika Forsren, lvlarkku l.aurin) Edellisct ha-

vaionot: Kotppoo 197t1 ja Kusftrli 1980

Sepelsicppo (I irctuta albicottis) (7.2)
18.5 Koi. Jurmo k (Leo Karlson)
2,1.i Kor, Jurmo n L [ukka GrönLund)
\.rud.r .,rror :ll'e.n ar:rlnr 'rr , rrc'i rrrr

minen.

Pussitieinen (Reniz lend li',d (),l)
) 6 N4ic, Mieroistcnlahti k (Esko Tarponcn)
Linnun rakentamaa puolivalmista pcsää ci olc

ilmoite ttu.

Mustaotsalcpinkäinen (Latius nitun) 1 12,1)

28.5 Kor. Jurmo (Ton Lindroos)
Edellinen havalnro tchtiin 19i13. Yhdeksäs he

vxinto JLrrmosra

Havai ntoia aikaisemmilta vuosilta

Pikkukajava ( ta issa tr;.! dc t !ta)
7.1.19iJ1 NaLr. Pernäinen 2 Lv (Jorma Pessa,
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Petri Rissnncn)

Partatiairen (Pukuns h"uni.t't ll,A)
21.10.198t Haiikonlahti k (llkka l.aiho)
,.1 1 .198t Halikonhhti 2k 3n (llkka I.aiho, Ja
rj l-ihteenoja. Scppo Sällvia)
alucen viiksitimalit ovar toisraiscksi karkki löy
r,re.' rl.,l k. rr rrJ.rr r.-,ouk'^', rr'.1,"i, n

,, l\ 5 41. lollorr 1k rrri.ller' ."i .,.

Hylätyt havainnot

Isokirvincn (tlathu xotuct cItnIiae)
1,i.9 19E(r Mr,n. Kivikvlä

Sarakerttuncn (A.tuc.fbuIus lltt I IioIu)
18.i.l9E1 Dra, Vänö

Sepelsieppo (Fitul1tld ulh olIis)
18.i 1986 Kor. Utö 1n

Velkopiiiitiainen ( t\ nts c yLn tLs)

,1.i 19t6 Pcrrr. Kesrrkki ad

ARK:n hyväksymät havainnot

Mustahaikara (Ciconia nigra)
2i..1 Kis, Aijala (fuha Åhvonen)

Kattohaikara (C;.oftiu .i.oftia)
'a 1 lai. Prrmionl"hrr Nt irlrnr r- lrim"n
vm. )
l2-ll.(r Mie. kk (llmoitti Markku laur€n)

Pikkujoutseo (CJ,AhLs colu fiia ut
I9 20.4 Sab, I-lalikonlahti t ad (founi f it-
toncn. Mikko Sr:omioen, Kalle l'oivoncn)
26.,1 Dra, Kasnäs 5 acl nr (Jorma Kirjoncn.
Mikko Ylitalo)

Tundrahenhi (A kso dtb;lnht
19.,1 i.t Pern, Saarcnjärvi 2 kv (lukka K.
Nurmi, Sture Lindholm)
20.9 Kcm, Sjölax + lkv (Jukka K Nurmi)

Harmaasorsa (A kas s t tcf cra)
22.4'Iur, Ruissalo Kolkka 1k tn (TapaniVeis-
rola ym.)
24.4-11 5 Pai. Puhdistanro - Pairrionlah-
ti 2k1o -1k 1n (Severi Åaltonen, Annika
Forstcr, Jorma Kirjonen ym.)
1t.9 Kem, Sjölax 1 np (fukke K. Nurni)

Kyhrnyhaahka (.to unetia s?ectubilis)
25. t Kor. Jurmo 1n flari I'lclstola ym.)
t4-4 Kaa, Kur:sisto 1n (Jorma Kirjonen)
10.5-1.6 Kor,Jurmo 2 kv k (Hannu Korma
no, lbm Lindroos)
7.6 Kor, Urö n Uari Peitomäki, Kimmo jaJuk
ka Nuotio)

Allihaahka (Po lrs tictu s tc ttc ri)
12.1 Kof, Jurmo 8np Qari Kortiokorpi, L)s-
mo Nyyssönen)
21.2 Tur, Satame 2 kv (-Arto Puolasmaa)

Haarahaukka (M illrls nigtulhs)
26.5 Pei. Paimionlahl (forme Kirjonen, Esa

Lairre)

Muuttohaukka (F .o l,.raqri s)

12.,1 Kaa, Sauhuvuori ad (.forma Kirjoncn)

21.4 Pai, Paimioolahti ad (Jussi I-indström,

Jarmo Laioc, Pckka Valtoncn)
18.5 Pai, Paimioniahti ad lforma ja Sinikka
Kirjoncn)
I{ 'r Kur. JJrnu I t, ll rp.r i Vri' "', 'lr aIur.Ar'[ IaliJu(la{rcl" A;rr" L .-

nc, Jyrki Uorila)
24.9 Pai, Paimionlahci 1 kv Uorma Kirjonen)
Errnir r [.elisen -un\.,. c.rnr,nirnpl
lr80 luvulta.

Y lij.iälner' ( C o t't m i! . o htt,t;!)
8.i Kor, Utö (Jari Pehomäki)

Keräkurmirsa (Pt iatis norinelh\)
6.9 Kor, Jurmo I kv (Jukka Mikkola)

Hcinäkuppa (C al lhus o mc dit )
10.9 Pai, Paimionlahti (Jorma Kirjoncn)
Poikkcuksellisen vähälukLrinen.

lsolokki 1tl,aras brpctbotu^)
2.1.4 Pcrn. Searcnjärvr 2 3 kv larmo Komi,
Jussi Lindstrbrn)
1.5 Pyh. Rihtnicmi 2 kv (Pckka Älho ym.)
.) r.I I Hor. \4". ,1., k" 1Trp,r'i Nu'nn in, n

ym)

Pikkukajava (R;\ sd tirt uc t yla)
17.1 Kor, Jurmo 2 kv (Juha Kylänpää)
10.5 Pai, Paimionlahti 2 kv (Kari Saloncn, Ari
Rivasto)

Plkkuuta (.\te rnu ulbi Jrons)
24.6 Kor, Jurmo {ussi Lindström ym.)

Etelinkiisla (U rid Mlge)
8.7 Kor. Önskir 3 (Jukka Grönlund)

Valkoselkärikka (Denltucalos l.tucot.s)
21.10 Pvh, Rihtnicmi (liannu Virrancn)
2i l0 \4F1 l.olprJ r.t"l"r. Jorr a 1" Kri ri ..r

Siltanen)

Keltalrenrppo (.\ cri nrs sui nrs)
5..1 Kaa, Sauhuvuori n m (Jorma Kirjoncn,
Mikko Ylitalo)

Pikkusirkku ( En bcrizu pus ; / I u)

28.8 Kor. Urij (]ari Pehomäki ym.)

P itinihoi ! iLi?/.it!tn noiAotLtr Ltli on r/Ar"kt,,itttitttri rnoit/t/i/r K!1ir"xt iviih \'/itttlo
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Lindroos Iom (pj)
Nunrmincn 'Iapani (siht. )
Frimao ljannu
Klcmola f:lannu
KomiJarmo
Liodström Jussi
Varrcla Juha

plrh. t 16 826
7J2 781

atl )26
3tt 601
ll9 716
321 t4t
3r9 626

Havainto vuodelta 1985

Tundra / Kiljuhanhi i','t tser a/hilrons/ca,thrinus)
7.5 Lai, OLajärvi 1 + 2 Lv (Vesa Muurincn)

Turun ÅRK:n kokoonpano
1.1.1988 alkaen

niitty /arosuohaukka
nruuttohaukka
kilrLrna
viiliäinen
kcräkrrrm inr
hcinäkurppa
rent:rkurvi
leveiip,vrstökihu
tunturikihu
isolokki
pikkukajava
nlLrstelllre cr Jp
pikkutiira
crclänkiisla
sininärhi
valkoselkätikka
lapinuunilintu
scpclrastas syksyllä
lapintiainen
keltahemppo
pikkusirkku
kultasirkku
kuukkcli
nokivaris

Lil)etipi ARK hiil)d6e! Ku/tdlt*A Vd\i"ar
.lua/Lrr a" n. Iti 5: .one'tt, ialn /dniiJn lai.\
o kwittL, !t: a" b,owhtt l/t./t Kt"n"rLt l'afia

Ulkomaalaisia lehtiä
Annike forstcn

Englanninkielisiä

British Birds
llmcstvv Engiannissa ja käsittclcc Läntisen

Palcarktiscn alueen, painopisrccoi rictysti Iso-
llrirannra. Vuoclesre 1907 ilmesrynyr BB ciolc
miokään yhdistyksen lehti. vaan sirä julkai
.ee Briri.h br:d' Lrd. leru.,r.-ilr.l r; or,,r L r
rer'i'\., ',ii rri 'rjir.l.rni (,r.,r,1,.r' n air.
tykscstä pitkät crikoisartikkelit sckä kommcnt-
teja jr tiedonannor KirjalLisuuskritiikki, M,vs

rcr,v Photograph, kirjccr. Europeen Ncws se

kä valokurar (sckä musra-v:rlkoisia etrii väri)
m1o. kuulur l lr rrrl' n v.k.u.r.rlrnnrr Kerr"r'
l.rul., r,lr.r rinr..rrra .- ,.r,lr... on 'Lro.r-
tasolla sivuja lihes 700. BB on myds vesruus,
sa Fitrglannin RK:sta ja juikaiscc RK-
kars:ruksen.

lrlrr-.ra ' L imr' i j,r l: r-i.: ri;,. rl
recliisrt nimcr. Lchden rileajilla on mvcls rrrah
clollisL:us tileta vaiikoitua elan kirjallisr.rutra
postimrksuitte. IJinrx Igilll 1.10 mk (Lr.Iil.it)
l.YI-:oon kur:lrrvilra.

Twitching
ln'rrnr irr, l u,^ rr-rJ Pul,J.r, Lnng:rr-

lchti. josse jrrlkarsraan kuukausirtain cdellisen
kuuk.rudrn rarik:rtseus. tuorcita ricdonarrro-
je, ulkc-'maan nrarkavihjriti sekä prnnalisro-
ia. i',lustavalkokrrvia oli cnsimmäiscn kcrrarr
!r'm. nr.mpr..\., J,,. nl,.rrJJr llrr11 nno.
,u onr".,rrir'"n puh, lir v"'rrry:rrr-mcr,, 1o.r.r
saat viimciset rariticdot. Hinta 150 + kulur.
(I 20). sivuja noin J20lv.

Birding
lqA Lirer h.r-rr.rri. o"n;arlrlelr r y,,r:'

Amcrican Rirding Ass(lciarion julkaisec kuu-
. k' rlrJ \uoJe,,x Nr rr' rrrrllr,r I : run.r-
kr J. \r.J" noirr {,0 \ )...1 ".. nrii t..-
juttuja. kertomuksia, h)'vii valokuvix, mystery
phoroqr,ipn K"rrrnu '.r..r jull".\r!Jl nryo.

maaiLntn ja LISA:n pinnalisrar. Hinre noin
100 mk + kulur lgul ($2.1).

Arrrcrican Birds
Vr r. I \ \ l,rner, tJ. .r. r.c,(, r., 

', t,lrn lrli.,r1 ... m\o. n\\'; rn.;;r r\.jrir JJ,l
Suurcn osen muodostavat osav:rltiokatsauksct.
joissa suhtcclliscn hrrono ja kuvia. Nclinrrmc-
roincn, sivuja kerrvv noin 70i). llim:in lisäksi
vieli jorrlunumero IIinra vuoclcksi ti0 mk +
kulur ($12.i0). kahdcksi vuodeksi 215 nrk +
kulur ($ t 1.00)

Bircls

Lehteä julkaiscc Thc Rovel Societv lbr rhc
Protcctron ol Brids, Ingl:rnri. J ulkaisu on kc
vychkö durlclchri, jokr :isäirrii prljon hvviri
viirrlalokuvie, kcnomuksie ulkorn.rilta. su,,-,

, Jrr-rr L(,'t r., ir rnrr: .r ...1, ,.i ,rr.!i I

rrr rir.r l, rr"n.ul.: .'r,, ilr,.. nll I, rrrr,r-
j.r sckri joskLrs rerinee rnuustr clolli*rstr iuon-
ncrsla. Linnunnimct airoasraan cnglanniksi.
l, hr, rlmr.rlr I r( r-- !un,re.'J .i\ rl. r.rr
380. Hinra 1987 jLrniorciilc ja oprskclijoillc:i5
mk (t 6). nuille noin 90 mk (! 12)

Ruotsinkielisiä
Vår Fägelvärld

Kahcleksan kerraa vuodessa ilmcsryräi ieh-
rr; iullJi..ej\,ri{ ', trnr olut..^r l,'r'r'rld
Rrrotsissa. Vuoruincn sivunratirr on ooin i00
Lchti oli .ricmmin meiko tictcellinen, murra
()n rnuurtunur kcvycn1p;iiin suunr:rxn. Siinä
,rlr,.r '.,r' 1u^lrr -r, lr.i- r-rk nul.i", rriit.
ritysjuttuja, karsruksir. markakohdckcrto-
mr.l.i, r"p, r ei" lrr,ru'en..1nJelu.ra kirler-
tä sckä kirjallisuuskririikkiä Valokuvat ovar
- I'r m'r,'.-v lLor r" -rr. vj-r.uv.,. Vrrmsai
...i, I.r' .rr, mm Lr.J^r.,un Penre",l
rien mli,irittiimisesrä, Pcr Å1strön: llferi- ja ka
rimeison nriir;tränriscsrii. Lisiksi on mcnos

.t
Täyrct!t ÄRK- ja RK-1om:rkkeet tullsr cn-

sisijaiscsti roimittaa suorexn sihteerille. mut-
Ix vo;t toki palauLttaa nc kcncllc tahansa
A RK:n jäscnellc.

Turun ARK päättää seuraavien
lajien julkaisukelpoisuudesta
01.01.1986 alkaen

Uusina lajeina listalla csiinryvät: kiljuhan-
hi. rantakurvi. pikkukajava ja pikkLrsirkku.
l ..r.rlr. ur, r lokcrr;r n I oi. ru -' , r ' n.rr. rrrr.
lrpinpölrn mu rlepp. Iinru'ck,; urr'lrrrrpr-

Jääkuikka
jääi amcrikao jääkuikka
pikku-uikku
katrohaikara
mustahaikara
pikkujoutsen
tundrahanhi
kiljuhanhi
harmaasorsa
kyhmyhaahka
ailihaahka ei jp k
kiljukotka laji
haarahaukka

l5,l

i
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sa etenkin rengastajillc tarkoitettu sarja var_

puslintujen ikä- ja sukupuolen määritykses-

rJ. jo\a srLrra,vit lairr or to kJ.irclrr: oaiu-
sirkku, pensaskerttu, kirjosieppo. Näissä ju-
ruri'.a on run'aa:ti erträin hyviä rärrrllokuvia.

Lehti on ruotsinkielinen. kaikissa artikke-
leissa on englanoinkielinen summary. Lehdeo

voi tilara liittymä11ä SOF:n jäseneksi hintaao

90 mk (120 k0 1988.

Calidris
Öölannin paikallisyhdisryksen iehti, joka il-

mestyy neljä kertaa vuodcssa. Runsaasti hy-
vii m u'rrva Ikokuvra. jo.ku. hn å målrirrsiut-
ruja. Hinta 45 mk (60 kr), sivuja noin 210 /v.

Anser

Jo 26 vuorta ilmestynyt Skånen paikallisyh-
disryksen lehti. Myös neljä oumeroa vuodes-

sa, mutta sivuja kertyy enemrnän kuin edel
li:errä lehde*:. To'in kuvia on rJhemmdn
kuin Calidriksessa mutta muuten mielenkiio-
toinen lehti, jossa oo mm julkaistu osa VF:n
kohdalla m:rin ir u'r " r / rpurlinr uicr mi;r il !
sarjasta. Hinra 40 mk (t0 kr).

Muita
Dutch Birding

DB on Srr,hring DL:r,h Birdirg A*o,iari'
on jullai'emr ja ilme.r)y Hollannirrr. En'im-
mäinen vuosikerta julkaistiin 1979. Lchti il-
mescyy 4 kerraa vuodessa ja sivuja noio 160.

Lehti on tarkojtettu määriryksestä kiinoostu-
neille. jorcn alikkel.r orar määriri'i.r'turir.
tiedonantoia, mystery photograph, sekä valo-

krvia ('ekä m \ et(i v:iriJ. jor'ra .uurin o'a
erittäin korkealuokkaisia.

Noin puolet lehdestä on englanni)<si, ioput
hollanniksi. Varsioaiset määlicysju!ut ovat

u,iein cnglannlk"i. ttrdonannot r.ra, u'eimmi
ten hollanniksi. Kaikissa iutuissa on summa'
11 toisella kielellä. Hollanninki, lise.t)kin caa

selvää, jos osaa ruotsia, saksaa ja ehkä englan
tia. Hinta 1987 noio 90 mk (DFL-40)

Limicola Ånnika Forsten

Limicola on upouusi lehti, jonka ensimmäi- Aurakatu 20 A 5

oen oumero ofl vasta julkaistu. Ilmestyy Sak- 20100 Äbo
sassa klrutena numerona vuodessa ja sivuia p. 921'il8 404
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kenynee noin 360/v. Linja vastaa suurinpiir-
rein Dutch Birdingiä ja British Birdsiä. luvassa
on klrnnon määritysjllttuje, muttl ne ovat
mrhdolli.e'rirremmin julkai.r u yo' ,kin ro:-
sessa lehdessä csim. cnsimmäisen numeron
pJ:i"rr ikkcli Mcr imer'oirr mr'Jn t:mr.e'r J on
julkaistu VF:ssä. Toistaiseksi vain musta-
valkokuvia.

lehti on saksaokiclinen, summary englen-
niksi. Hinta noin t2t mk + posr. (DEM ,0
+ post.).

Vår luglefauna
Norjalainen lehri jota Norsk Ornitologisk

Foreningin julkaisee. llmestyy 4 kertaa vuo-
dessa, sivuja noin 2.10. VF tyyppinen, mutta
määritysjurtuja vähcmmän ja matalammalia
tasolla. Mustavalkokuvirus. mutta lehden kes-
lraul',or,lla kovemm,ll, P"prrilJa I eri'r;in
hyvää värivalokuvaa, jotka sopivat vaikkapa
sejnälle. Hinta 1987 noin 70 mk (NOK 100).

L'oiscau rnagazine
Lehteä julkaisee ligue Francaise pour la Pro-

tection des Oiseaux, eli ranskalainen linnus-
'on.uojelu1hdi.ry.. j"ka vr'r a" tnglannin
RSPB:tä. Lehti on kuitenkin uusi. vasta 9 nu-
meroa on ilmcsrynyt. Vähintään neljä nume-
ror vuodcc"a lluul ara'ri 1). .ttuJ, noirt
60/oumero. Linja vasraa Birdsiä. eli pääasi

assa suojclujuttuja, mutta sisältönä myös hy
vin kurirerruja mäiriry.,nrkkelejtr. Om;n ti-
lar'a 'aar;r m).is m))'ery phorograph sekJ r"-
rikuvat. Kuvat julkaistaan lähes täysin väril-
lisinä ja keskiaukeamalla iso loistava juliste-
mainen kuva.

lehti on täysin ranskankielinen. ilman sum-
maryira tai latinankielisiä linnunimiä. Hinra
1988 noin 100 mk ? (120 Fr + kulut).

Lehr.; on roki muil.rkrn,'nutra t;)s" r;'-
kermmJr. Jo' oler l.iinno'rurur' rl.rrmran trr
saamaan lisää riecoa näistä tai muisra alan jul
kaisuisra ota yhteynä

Vertaansa vailla oleva luonto
linnustoineen on aarre,
jonka suojeleminen
on meidän
jokaisen
tehtävä

seniofreb
OY TURUN SANOMAT ARKKIPAINO
PL 95 20101 TURKU 10
(92r) 693 371
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Pesivän maalinnuston linja-
arvioinnit Aaslalla I97 6-L957
I-cnnart Saari

R]'mät.ylän Aaslalil vuosina 1976-1982 teh.
r)r,n l^, r.kerr"ien rrlok.,r rn .,r.nmrrr
julkaistu tämän lehdcn palsroilla (SAARI
1q82,. \\ l-r .r'i,inc.r-; ,r' k.r'1n.r'ri
dcltä vuodeita. on pcrustclrua tehdä lyhrt vh
tccnveto tähänastisisra tuloksiste. Täilä kcrtaa
rineisro esircrään ainoastaan ns. tutkimrrru'
ror'f.rr.miJrnn ,å.r; rnio"an l,.k,a l".r-
rherdt r j.l anallr lurr(:r 1..'1in rodc'rur prri-

miiärä lin]ojcn yhtccnlasketulla prtuudella
(17,i km)ja kcrtomalla tämä luku lajikohrai-
silla standardikcnoimilla $ARVINEN & vAI-
SANIN 1983).

Tuloksia tark'asteiraessa on huomioitava. er-

rä vuosien 1976 1978 tulokset eivät oic kai
kil : o.rlr.l.,rr.LnrJar' \' rrd lurelpor..J .-o\rrrr
19j9 1987 tulosren kanssa. Aikurvuosina lin-
jat laskettiin noin 10 vrk. Myöhcmmin, mik'i
vaikuttaa suurcsti tuloksiin (SAÅRI 1982).

Linrukantojen scurannan kannalta linjoil-
la havaitur parimäärät sellaisinaan ovat vbtä
käyrtökclpoiset kuin niistä lasketut tihevsar
\or Iui(\..',rLrdc.'" on ark.,r'rr''ehdl p,
-u,reellin, n .c'!r). Ä".12n lrr : rhe'l'r'r.
kymmcnvuotisjaksolta 1979 1988. joten tar-
."mm, l.,r'drr.rr orIl1r: .",-r'rra' il .rr}rL
\)) ..,.,<( nr, Jlu'rcr uorr r lr;-r jrllrr.emr-
seen on poikkcukselliscn ankara viime talvi.
lonkr u .,1, t ,r r.-'ixutt;n,cr lrr u1e1. p2 i

määriin. Kun vicl: kaksi edeltävaakin talvca
olivar Euroopassa joko kylmi:i tai criträin kyl-
mie, voidaan arvella ns. lyhyen matkan muut_
tajien kantojeo olcvan vähissä. Vuonna I987
kesä oii fenoiogiscsri vähintään pari viikkoa
myöhässä. Kun laskcnnar suoritettiin lähes
norm:r,li.rr .rka"n. I rrir nr 'r'l'errrr k,'e ' l.r_
loon nähden tavallista varhaisemmin. Pirkäl-
lr'"r J" pi.nalr''en odoruk', r rilleer' le'in
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säätkin olivat Laskcnnolssa ihantccllisct. loten
on D(r..\tFirLrJ olnrr.. 'r'eir'ir ',-dur ' rl l_
.er - iirr rnr rhi cl-; .r.k,rrr. rj,rrkol JaI'r:i
epäeduL)isilla sääolosuhterlla.

Tulokscr csitctli;in reulukoissa. 'l ekstissä kä

'r 'cltn"i .- r",n rir.r nr, 'r'rr rr'n.,ml i.
k.nrrlmurlo".r, \..Ln.rnrr.l ro,, rir1.
r nr,omioi,]. r p l.e rr'. ili., r an( '-'r ' i.

me ralvcn vaikuruksia.

Vähentyneet laiit

Ei-valpusLnnuista töyhtöhyypän alamäki on
sclvimpiä. Laskentarulostcn pcrustcclla leiin
kanta oli kuta kuinkin vaka:r vLroteen 1981,
jonka jiilkeen alkoi jyrkk:i alam:iki Laskcnta
rcitit sivuavar parhaita töyhröhtyppäbioroop-
pcja, joten kannan ta'antumincn Äaslalla lic-
r , . \ re :i J\ f^ernli.. k.-rrr I r' :-. r' .o.ttnrn tr

loksista voisi päitcllä. Kcsällä l9u7 -ÄaslaLle

ulr lr len .-r-"rr.-r"n r;rr"l :;,-r. ronlr pc',
r)önemm.n rulrJulrr P".rnr:;i J. 'rillrrn-,1
neljä paria, mutta muut olirat häipJnect cn-
nen laskcntaa. Kylmät talvct ovar mahdolli-
sesti jvrkenrincct hvyppien alamäkcä. Silmä-
määräisesti arvioiden röyhtöh,vyppä oli ylei-
Frnp ar 0 l.rru l; r: rr I^ n iu\J'1" Iö\l-

töhyyppä pcsj silloin sellalsillakin pcltotilkuil-
la, joista viimc vuosikymmeneltäkiän o1c pe'
sinrään viittaavia havaintoia

Myös punajalkaviklo on vähenryn-vt sclväs

ti. Huippu sallui cnsimmäise]le laskcntavuo-
dcllc (l976). Kanta väheni puolccn jo scuraa-

vrne vuonna ja pvs,vi lähes vakaana vuotcen
1982. iosta viidessä vlrodessa kanta on jälJcen

v-nclrlnrr puoleer. pi' 6;1 6rlerr.l prrimc"r"
satruri viime lesäl1e. iorcn ankaralla talvclla oo

saattanutollavaikutusta Myos punajalkevikio
oll l96rl-luvulla rLrnsxerrrpi kuin 1970 je

I r',l.rr.-r ll,. L.-rinrr'r rrrj-r l, o.n'ir'.r
Aaslalta on cris vähenemisen s-vy.

Tair.r,rnrur-rlrikanra oll ollL h(.(l.o'uo.r-
'r., I ,Y, I 8 .1; r rn e k' '-;n.: .Jrill I.r1 -;"--
rär olivar pohjalukcmissa. Suurin s,vr picneen
parimäärään kcsällä 1987 oli ilmclscsti edel-
tän-vt anka.a ralvi. laivaanvuohi ci k;irsi lai
cluntaniscn loppumisesta niin paljon kuin
punajaJkaviklo.

Käki oli kesäI]ä 1987 ennäryksciiiscn har-

velukuincn. Yksi ainoa vksilö sattui iaskcr-
talinjoillc; tämä käkivksilij eclusti versin suuna
.',r-urr' Är.lrr <ok" l'. r,.,'r" 1".k, r.ui. ,
\.r 'llllr I \ llk , ,: rudr r':. m.Ir- \) r"

silioin ilmcrscsti oli myöhäinen laskcnta-
aiankohta. Ankara telvi tuskin kocttcli käkeä.
sillä sc on pitk'inmatkan nruurraja. Ankea ke

vär ja alkukesä saatroivat karkoirrra käct.
Varpuslinnuista kiurun vähcnemisecn kan

nlttl:r kirnniträä huomiot,r. Vitmcistään vllo'
desta ] J,l kiuru on ollLrt viihissä. KcsälLi 1987

kiurLr tuntui maastokäyntien perustcclla oic-

van varsin rähälukuinen. nrutta linjoillc kiu
ruix sentään osui hyvin. l,askentarchokkuus
kiurun osaltl tuntui olcvan huipussaarr. Nlvö-

häincn kesä sclirrrli osan hlvästA havaitta\,utl

'le .'. Krr-.-r.r. otrk, r-r'. -nuur.-rrn- ro .r-ne

1,1, l. 1";1rgirr, .r e,ro., <oku \! ., rJ.lorr
ka pcmsteella on mahdollisra todcra kiunrkan
nan muurolsct parcmmin kuin linjalaskento
jcn perLrstcclla. Niinkin näkwri ltji kurn kru
.. r.re^ linr',il , "- er,k r n, k,, e lrr. arr. :

Kcvädilä ja alkuk€säll;i resraat tuntuivar olc-
vrr' ru ir.l i '.. lirr1rlr.\en';-.,rr"r. oFr "-r;']Jl( n\ ',r \.r'-Jk'rr.. u, Ir'.irri r'n r'r-
1," ,,1 : lts. n tL run nil dcn r.,rl,.,rlen
laskcnte-ejlnkohta. Punakylkirastaan romah
dus on hyvin selvä.

K,,rrrr;i.crr rr",r,r.n,r urr 11,.'. r r.e-
,] ." \,'r,r r,rj..l".<c-r'.,r , r, r lr rmir.
r:i xnne trysin lrrotcrtevee kuvea kannen kc
hitykscstii, koska laskcntojcn aikoihin reiteil-
lc ilmcstvv jostekrn joskus suurialin poikes-
par.,'ia, vaikka itsc Åaslan pcsirniik:rnta olisi
heikko. Vuonna 1987 pcsimikanta oli heik-
ko cikri murualtakaao tullut tä,vdennysrä lin-

Pl ajtlkdriLla on tadnt "et 
t':haiti Ar!17//r. Mik'n /inec ti/drn( nuud/lr ndn\lr? Kutd,,,t nIiL|'/' T)n
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jalaskentojeo aikoihin. jorco tulos näytää pe-
rin lohduttomalta, mutta rdllä kertaa luoret-
tavalra.

Viime talvi vaikutti peippokantoihin koh-
talokkaasti. Näin alhaalla parimäärät civät kos-
kaan ole o1leer, vaikka aikuvuosien laskconat
alirnro..ar pe:ppom;;nJ,'i1n, n.önrirrer
Jaskcntr-ajankoh ra).

Sirkut tuntuivar kärsinccn jo taLvesta
l18l ö, Ke.;' d I rr . iäl-ri(r r,errr- 1" paju-
sirku. ovat olleet harr,alukuisia. I-isäksi oclro
sirkkukanrojen alamäki on sclva. joren sitkuil-
la kokonaisuudessaan ei tunnu menevän hy-
vin.

Vakaat tai runsastuneet laiir
Vakaiila lajciila tarkorrlrn tässä si.ii, että ken-
ra t r lcrrli'r' " rr n,lnrulr. ir, r.mi\r:.nu, rl
r c aircn 'rr- au(.e'r" \ il:i ll.e'rr \,r.rr.r
hippiäinen. Vaikka Aaslan ralvikanta tuhou-
tui ryysrin, havaittiin linjoilla hippiaisi:t saman
verran kuin kesinä 1984 1986. Änkaran ral-
vcn 1978/79 tuhot vaikurtivat suu.cmmiira.
Kcsän 1987 olosuhteisiin nähden suuri hip
p.;,'larr a ur m-rtrav:cr \r.rrjrd.n.r..i,, i,

Srk.vlii 1"80,i\,i,'r,r rcrvapad,krjii jai , n.
'lern;kr mir'öm;r l,rljon ruomccn Pel.t rin,
e , kdnra ol:. rrr \c.;ii: t!F r.nrm,ra
Yliätyksckseni kesän 1987 kanra oli suurin lin-
jalaskennoissa totcamjani.

Tutkimusjakson aikana selvimmin runsas-
tunut laji on uuttukyyhky. Parimäärät ovar
nousseet yhdesrä 26:cco. Scpelkvyhky osuu
linjoille oikuliiscsri, mutca myös sepelkvyhkyn
patinläärät liencvär hienoisessa nousussa.

. Linjalaskennoissa ruokokertfunen on \,lcr:n
sa csrlntynyt varsln t.asa1scsu, muata atnelstosta
livrr' Lrl.r hurpo... rrun.r i lo,ltlr I 8-/.
l;iie le.;ll' o.u. end,, on hu.ppu. 1\1,o. r;,-
laulajarcltillä ruokokcrttunen oli cnnätvksel-
lisen runsas. Rytikcrttusen mä;irär runtuver
olcvan nousussa ja rastaskerttunen on vakiin
nuttanLrt asemansa Aaslalla. Mustapääkertun-
kin kanta on lievästi vahvistunut

An("ra rrlrier r. rnarourrrn.rr taliriar.en
os.im"k"nr;.. P,- m"arår11.1trel r ir ruo,ierr
1.84 l)hu ra.o.l,. siniriairia rode rrr rr-
rt ill; enn.l'r.n."rir On m,h. ,,lllra ,.r"
myöhäinen kesän rulo cdisti näidcn lajien ha-

I60

Ki!,ttildn !etilöJdijt A$/r//d !irl \/n, /in/d/dtti
F" n,i€/ti Ktli,trrxl lPJ

veittavuutta.
Viherpeipotkin sclvirrvivär hvvin trlvcsta.

Kc'ir I ,8 p.ll nrd.llJr ,r,L.i'.rr .'rfi.;rr, d

Kåpllrrr'lur otr'rr k, '.rr I r\- l:,.1.{ -no;*r
huipussaan - parv- i toisensa jalkeen lcnsi lrn-
jan yli. Ilmoircnu luku on arvioirujen poiku
eidcn lukumäärä. Linjaiaskcnnoisa tavarur
poikucet olivat etupärissä muualta tulleita sillä
pesimäaikana käpvlinnur eivrit csiintlneet
r.l r.rirr Mrrr. 

^c..rll.' t"" ^lr ."n., ,jp,-
nen huippLt

Kurki ir kipyrrLkr,^. jv:r I rrjorll, , n..m-
mäistä kertaa. Kurjen käyrtäytyminen Aaslaila
viitrasi vehvesti pcsintään.,{ikaiscmmin lin-
jalaskcnnoissa nähdvt kurjet ovar olleet ns.
iuppokurkia.

Käpytikka oii vuonna 1987 ennärykscilisen
nrnsas pesimäaikaan. Kolme pesälövröäl Tä-
r,'' nner r, d ..rrior ..r:, rk . pe -;lrr\ . ."
kin vuoclelra 191L Olisikolran ankara telvi ja
\r l-n. k"rir pc{ullJ ur k:;pifik. )i., n;; r

Tau/uAAo 1, Haikarat tikat. Havaitut tutkimussaran parimäärär Aas-
lan lin jalaskennoissa vuosina 1976 1987. Vuodet t9i6-t978 etyät
ole suoraan verrannollisia myöhäisempiin vuosiin johtuen myöhemm?isrä
laskenta-ajankohdasta (Saari 1982). Vuoden 1976 laskennan'tulkinnoista
vastaa M.Osärai ainoasraan kyyhkyien parimäärät oien tarkistanut omaa
laskenrakävräntöäni vastaaviksi.
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Päätelmät

Ankarasra ralvesta je kylmäsrii kcviästri/alku
\e., r.ruolrmr a-u., lrrir o.r\J p, n,1 .

hyvin pinransa Joidcnkin lyhyenmetkao
muurtajicn joukossa rodettiin rornahduksia.
murta ei niin peljon kuin olisi voinut olcttaa.
Osasyynä tilanteesccn licnee se. errä laskcn
r''lr ':ur rr||in rLor-r,r l,'. tero,,g\s.i-
micls.'"rn .r; \ro. arr,mrrir, r" lJ:kr| r.d-r
' '': :r il,rnr' ' llr" r. Oicr ki,.rel., r rrl, r ...,
ni vain craitä mie lenklintoiscmpia lajeja; tau-
rukorr. r"rL, rcl, m.rl.r ',, ru(ij, ponr., n:ur-
den lajien kannankehiwsrä. Perusreeliinen scl

vrt_vs julkaistaneer aikan'aan kymrncnvuotrs
kauclcn 1979 - 1988 tuloksista.

Kiriallisuutta

JÄRVINDN. o. & vÄrsÄNlN, R. 
^. 

198J:
Corrcction coelfitienrs for lrnc rranseer ccr-
suscs of breeding birds

- Onris lcnnice 60:97--10.,1

\A{Rl L l9tl2: Rr r,rrrl,'r \;.1:r pe,rr;
maalinrtusto linjalaskentojen valossa

Ukuli t]:]- 20
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TauluAAo 2, Varpuslinnut. Luhtakerttusiin sisältyy yksi luhta- tai vii-
takerttunen. Käpylintuja ei oie eritelty lajilleen johtuen suuresta mää-
rittämättömien käpylintuien osuudesta. Muut selitykset kuren taulu-
kossa 1.
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Sekoilua Itä-Suomessa
eli TLY:n suuri Itä-Suomen retki
Rauno Leine

Koska vhdistvkscmme jäsener oiivar lo keu
rn toivoneer hicman pilenpiiri Lnruterke.i,

1 : , 
' 
r r " r I r , , n r . L r r r " k r r . , . . .r l - .;rJe.jj

r-ll"r' rr r. .err vr[ 1. - .r..1.!.,' JI r I.
l nri . f-.1 .,. -\6. r^i ' Ir ru1 . l. , . .,

r. I rt r i.,orl r.rr(.(\ rr'rrnl,1rr.nr.r.
toja. Iodistukscna rästä mainittakoon rrrnsaat
Virolahti aihcisct jutut l9i0-luvun Tiedonan
r, . r r. I lul. r. r. \lr1 .r cr- \ ro.,1 r' orr
kauan ollLrt legendarriscn maincikas. liilla
retkclla priarinrne joko todistea rai kunrota
cdrlli csitct,r n riiittcen.

L'.rhtöiha, pcrjanrel 22.t . koitti lopult.*in.
\j.||j n.r ,j rrr.r rrl_ , r'r-ur j.!r' p.t J r, -

ilhn huumeln. valncnteutuivar linturnrchet
kokenraan ltri'Suornctr tuhannen ja lhclen lin-
nun raian Lähujämä:irii oli hrenoincll pctr!'
mys: luulisi tillaiselle rerkcllc liihtcvin cncrr
nriin kurn 2) ornitomrenie. nrurre iiraru kor
\'?tkoon rniiärljn. Itse venha herra Lcppa Kerl
son lähti natkallc mukaan Hiin pil merken
. k., . .rl r ,rr (rrp. lr. 

'. 
jo<"... nrn ,.r

I r o ra K r'r. öirp r.. k\nrm. lrJ. \, n.JUr'
oli iskenvt kuviin niin, crtå parhairnnill:r:rn-
li , li r.u.r" r'Jl,r r 'rr p:ul, \ :r, p. i *
märirittriä |nrLr josrain siipisulan kahdcksas
osasta Kulje ttrjenemmc oli l imo Vainio Tai
t .-iu-.u o.r.' H;rror k'.11, :'j.' , r, r
I ri ' i, hirr iin n.,,rron " l' .. r'r-,1r.mr

I-ahdessa

Ilnncn Lehtea yhi uscarnpi retkuilija hiip
peiir rctkcn johrejen vrcrccn kyslmäiin: Jos
r , r r- . N.r,rol. r, .:,r.rr ' ^., .i, ll.r ., or,-
kun kumn-ran valkoselkiirsen rikkxlajio pes:i:"
l,.l:n- jr ik..r b-ne,"mr e,.lr r.rr r "
ennen m:rtkaa, mutta picniporuken jännitvk-

scss:i pirinrinen on aina paikelleen Lahdcssa
pinnrpaincct olivat jo niin kovir, e.rä bon
garmiscsta oL erke iloroirtaa virallisesri. 'l ic
dcrriin. ctt:r rä1:i pesiiii p\sryr tarkkailemeen
riirrävän turvalliscn !älimerkan pääsr:i iL-

man pesiorisrauhan hiirilselrlistri.
Pes:i lörtlikin hclposor olihrn mukana hy

viir oppxai Pcsiiii tarkkailtiin hakkuuaukiol
r;r noin 150 nrctrio pä:s(ä. Picucn ctsiskclvu
jrilkcr:n Iöt't!i nriis velkosclkiirikkxn.l.lrxs. Sc
killliitrclr koivun rungolla ilta auringon luo-
cless.r riimcrsili siilcitiän mc.s:in slincksrcr.
lunneimrllincrr val;risrus. sLromeiaincn koi
r l(o r. rrll ^-l<.'r(lr un .. :; I r^r .,rrl:
akrn kokcmuksil ollur linruharnstuksen aika
n:r, esimerkrksi yö, haketru koivikko cikä val
kosclkitikkre Retki elkoi siis h,;vin

lr.r.p.,r- 1 " 
. , . , t , r 

. . ( 1 t . , . , Y,,r l,r-
mcydcssri jriirrit taakse niin Villin mrchcn r:rn-
ta kuin Imarren krupunkikin.Joutscno. Ruo
kolahrijr P.rrikkalun priar, ensinnii roki Sim
pciccn siirt. Nlarka jetkuu, ja Siik.rl.rhdellc
saavutaan yh,:1en iikxan vij illi

Siikalahdella

'^ .lr l-pl 'r ..r' .inrrn r j.r rr r n. r rr J,.
hein lo1:rul.rjeilnra. Tosin rotta puhurksenr
n', rr po .1, o1 . hcl r u .. , ., V r.rr lnr....,
L rlk -a l,.l ,rrc ,rr. r' Ktr-r ol. rrr. lr La r'-r
l,.irnp|,Irrnk r\'., rrr.l r p.rr.. iorcn y,,
Lr rl,'.' lrr. ' , lr r rc jr marrl.r Nirrrp.i r: -

laulejimiiiirä i:ii tillä kerrer rodclla viihä1sck
si, mute yijhuurejir riitri lpimcldessi toisii
lccn huutavar linrurnieher). Jo linja-aurosra
ulos rynn,itessimmc kuului monclra taholra
keulushaikaren tuomionpasuuna I(uovikon
konscnti oliparheinrmillaan. On kLrin holis
tijoukko kilpailisl siirä. kuka saa suurernman
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äänen tvhjiksi lrtkitvistä pulloistaan. Haika-
roircn puhalrcluLn 'ckorru.r, luhr.h.l.rr.r n

piiskansivallukscr ja luhtakanojen siankiljai
sLtt. I-laikaroita kuusi, huirtcja kuusi ja kaoo
ja kolme. YöLaLrlajisca raksutreli parin rastas-
(er Lrr en ir'ijl,.r 'r rr rrt,(o- jr r''rr-rr r r.r

Jossain kaukana sirisi pensassirkkalinru. Ke
..in rcmrn .rkkp"r'(u rluv.r laulrr..rurir .r

rakielet, soivar koko ejan. Tosin läheLlä lau-
lava sarakieli eiolc micllyatäva rurtavuus. Re
ri.ccrrinälkäiscr linrumichcr seivar jäirä har-
ruunsa. sillä edelliscnä ihana huudcllut pik
kuhuirri oli vaiennur

Pari sanaa Siikalahd esta. . . Siikalahri on val-
rrr:r. 1r"1., ruo'rlkorlu, sir pelc.rrJir'.
pollukr*r.1o*: pe.i 1;n..,". 

' 
i.rL' rhu '-

ja ja lr.:htakanoja sekä kenrusia. Ålueeila on
lin:rorni. lohon rr.rJr pirko.pru rl eri-
ren kosteikkojen. Toroista on hvvä näktvyys
koko lahdcllc ja vcrratcn hvvä kuuluvuuskrn.
\rrrccll: Lur l.rrr.rli, ir fu n;rr.,(,.k.l, cr p.
n:lJ \ ,rrrFr,örer ''r r-rlrx lJ. k:rkrrlc "
ka retkeilevät Itä-Suomessa.

lahdella tapaa aina tunnettuja ja tunrenrar-
ron r4.rn rr-rLrhJrr. rtir. lJll- .t a.r alo.r
kuuluisuus oli Pekka Helo.

I{ustakurkun soidinääntel-vn tehclissa llh-
dimm, ci.l;l,h,i,rr l.n'up:rrr... r L.t,-
auton ikkunasta näimmc parj pikkuvarpusle

Ja niin oli Siikalahti kocrtu.
Koska koko vij oli tekoiltu yrrpiri Siikalah

rea ja nr.rkurtu oli jos o1i, niin porukka hciiui
rn, n jr r.d, ll. L.Lrd. , r;j; nr.l.r n.rl;n ,
lue...r v. rhrrr ",nuli, Jil":1"- j . il; rrr ,'
olcmassa lista nristä lintulejeista, jorka ovxt ns.
rnipinnora u.kom,.r'ornr.r l:,e r L rr__p:

rässdkin rlantccssa tullut par lisää.

Suuntana etelä

qu 
u rrr; r' a Y l, ma.. Pr'...hJ,mr, \,(, rr

järven ranraan, jossa kiljukotka on kuulcn
ma usein nähry lintu. Nvt ci taivastr vasrcn
pirrtynyt kotkan kuiraista silucrria. Koska
mcilla cioliut aiLaa päi\,äkau5ia rurkia rthjää
taivas.a, niin jai pinna saamarta. tr4chillis
haukkaa virtasr jatkuvasti vli. Siivct roikluen
nc liihottclivat vahakunn:rn rajan yli Ah o1,

16,1

lapa linru. joka vepaana lcnrää sae halk'ilmo-
ier . r., Lr (o.k., r,.r.r,r<".r l-(.rrr.
pädtin hirmen nkkoa lakia Niinpri orin kur

\d1. to'.r 2\ lr'rt,h/ . J Jr ", "- ! . t.Jl-
vyöhy-kkeen. Kuvassa on viclä k,vlrri "r'aloku
r.r..l, r' r Jtlr.r,\..\.r:rrrrr',r Lr.J.
oliv.rr Lrivelo, kurkipani. buteoita, nuolr
haLrkka ja pilkkasilpi.

Vrker r 1-;rr, r ;r1".-r \r,l".r.i,r r ,,-i
suLunravaistonsa. Krcrtelimmc, kaartelirnnre.
kunailimrne ja mutkitrclimmc monilla pih-
kurcillä Etsimmc rurruriLyyhkyä. murra em-
mc toki lövtänecr. V.asra Konnunsuolla pvsäh
dvimme, jolloin porukka vihdoin havahtur.
lr ih lr r' 'r'. .vorn,ir i'Lun'.: r j" 1,,. I .

ra ',]n. \li lc'.,r .I rrrr ,,rr, nrlri :r r. ,.
kuokkia Konnunsuon vankil.rn piha alueelle
luu .r.r n r"rrlrul o \J .r .)\rn p-J.t .J\r-
velliin ja olcn hyvrn oikcudcnmukaincn 1a n1
ryrärnen Ylcrsesti harmircllaen. etrci pcho-
rlu.-rt, ko-n!.-r': I r ..,., 1,..., .r rci, .r{oor.
Silloin komprtkrxrn kuka h:rLu:re ja maksa-
koon kyltcrssä uharur sakot. Ki'll:ihiin linru
harresrajalla on varaa m:rksaa hrrrastukscsrir-ar.

Jo " .u,^rr- -,.1" Jkl. jr m.k r r.-,r. r .

vaikka jouruisikin Konnunsuolla kuokkimean
Ku.l..' inr.i ' 

-. J..(t, lo^ ar .:l " , . . n.r

k. r' , ir"Ji I ;.; rrr ., .rn.. r".. r,m. ,o.
,ccn pä:ikohtcrsrrn Vironlahdelle Nlcnrmnc
sinnc Varlimren keutta Jorkut s.river koval
luoken prnnan: renäliiincn varriosolilrs Ka
iashnikovin kanssa. Lieneepä moni ajrreiiur
\'.r :- r'r'.r Ä',,p,a'j. ',.. l- ro".rrj.
muita hyvr;i rctkikohteita naapurivrlriorrnrc
puoleLla Retkcn hjimä:irx lisri:inrvisi klrmrnrs-
ti. Srnne kun p-iasisi nrl bongaarnaan, mL[t.i
ci. Scurauksena voisikin olle ilntaisrcissu Si-
pcriaan Scn m'erken rrkenr ci juurikearr ru
ristaisi bongaukseste

Onnetonta, Vironlahtil

Saavurtuamnre vihdoin Vironirbdclle prs-
'u n'n, r r".'nrr". ,l. -lr r. .r , ..,1.. . "rr o 'r' .rk rk"r , "r-;.r I . r , ,., r.l ,,n.
mc ornitologcisra etsi rritrirn korkeea kallicr
te keskcllä mänrvmcrsäii Sieltli er kuircnlazn

lövtvnyr sclhisra, murta rulipahan mctsälajis
toakin tutkirtua. Saadussa informerriosse oli
jorain epämliiirii;srä.

Ärktillrmuurto oli Iähcs p\sihdrksissri. \iri-
lillri kiikarcissa niiki i vain aavar. koskcmatonta
mcna, jota ci !hdenkliiir! linnun siipisulkicn
ilmavirte vä.islltAnvt Jokunen gl'ie. nruu-
rarna mchilärshaukka, pari sepeLhlnhrpervea
', k. n.-u r''. r lr.,rk;lu r Lr I'orrr .,r prrr.r..-
:r turric. , r ap,.,.. rnr"l:. ,, l.lorrru r r,r

rclmlinii olr tälli kertae merrn aurius Pääo
sissi Soomenlahti ja rannoilla seisoskeievzr
k\'mmenet linrurnichcr. Mvohtirin illalla
rnuuttanut pikkujoLrrscnpan i jäi parha:rksr ha
vainnoksi

\.lkk.Ln ,r. n pr. lel , rn:r' r.l,1,r.,.
pctoji, enimnlikseen rnehiläishaukkoja. Pai
kallisina l;rhden kailikoissa oleiL -ruohrukkoie.
Kalasäiiskct s.raLstclivar innokkrasti. Mctsikös-
si laulcskcli riirakcntuncn ja pikkusicppo.

Toiscnlarsta niikemlsrx rctkcmr)lc tarkor
tukscsta cdustivat ne retkikLrnrxnlme jiirjcncr.
jorka riihriivät sr:rjaanlesse Itri!iirNse ,{i nri-
kä ltäviitra on. nratklrstakaa Vironlehdelle or-
r,n,.,n.i., lr.:,.. N.l"cl lr rir :'lrrr rr;.

srcihkrn, jos nrikcc
Aikaism scurrarrnr :r.rmunr Itihdcrriin j:il

lccn nrurunoa katsclc'me:rn. Vilkkiliinrrrrarr ror-
nrn vicrtrsä kaartclr haareheukkeprri. Toisei-
1., l..,lt p.r.' ll",'l . . (.n r..r.rl Lr.ru cl
ienronävtösr'i lhxillcssa ajan kuLumrsta ci tul
lur riedosranccksr. JLrrrrikaan parcnrmin cr räta
lijia priäsc katsclcnrrr Pcroprojckrin kcs
kc!tti prr ppt-äinnähdys kurrsi vcsipäiisk\',i
sujahti ohilscmme .

Piivin par:rs h.rr,.rinto tcLrriin kuitcnkin
I ILrrpussa. Kärjcssii lcriihri emerikrnhaepena.
'l osin sc ci viipr'nt't pirikalh luin prl nrnuur-
ria jr jatkoi rerkcilyärin haapanapar"-cn mu
kia\i tres mlnnc

Kotin'ratkan onnea

Puolcn priivan aikatn llihdctriin kolrr i 'l ur
t r.' K k\ lrn. rir.r'1"rk. ll" , .r lrrr., -

kane, jopr It'jr,litan krivijärkin. Årkrisrcn ve-
silinnrjen !iih!rs hermittaa Pari p:iivriä liilr
tatmmc jiilkec'n niitikin olisi sxanur kxrsclla
l.ir:r'r'' n'r. r u.(e,.,) ri .'a Ji"^-

miiscn tiirkeä;i.
Korkan Hovisearessa etsiskclimmc ianpi-

'.11o..,mrn"l,i .i,,{-,.\!,(,--r-np .ini
1. - i r cr . tu' ..r. ! 'rnJJn rel^J: t" "rrr

pxrempxakin Pikkulokki oli ainoa hreman-
\i ,rn.rlr ., npr .,jr ...'rrt Ltnrrluvoirn.ri
sro lintu;siirä tr:li kuvia yhdcn sun toiscnkin
kokoelmiin

Koska mark:rn varrella ei ollut m;rhdolli
'r.ur'. L,or,p:,rr(,r' ' r.irr n.n!., rar.,a. nirrr
ajoimme suorean Espoon Suomcnojallc. Tict
trä luonnollista äännähd!stä muistLrtz\'a lje-
jukanan rä:ikäisl kuului Kaikki erriit kuul-
Leer siriik;iiir!r kuului vain sotkan kollrx.

K:rrkkilassa vuorir'äsräräkki p,vs,vncli piilos-
..r. i"', r'r.ri l ar(.rr .ri\*rr. uli run,.d.:r:r'epl-
onnca. Jokeiscn s!nkrn pilven rakana on ho
pcincn rcun:1. Åjrtelk.ra sitä vairaa, joka ra
';r, lr"rr 'rw, ,, h,,.;jr loJru j r...\--n.i.,r.
Heveinrorihkoonkin joutuu kirjoirranrran yk-
r.rI hrr.,r ,, k-r n, .r ,.rl-n.ro..r

Oprrmisri lö)riiii aine iloneiheira.
EnsivLronne rriletii:in vieli plrcmmalla mc

re \(." ;. . r.i -n 
'-r' R;.. ., k. r I p'ar1-. .,

lhdistvksen Suurclla Ercliin l{clkcllä.
.i r" .r r ..r .. k.. o. rl. n. o-nrlr.',...'r

huunrorir. se sinullc s'.rllirrekoon. cihiin ku
lltan oJc scppä s-rnrvessrixn. lbimiaukscn konl
'r'. .. \'r kir -l....rnc 'rnrnj..r m:i ri,n,r' J.,( i r r c,,r1,, p., -r li . k.r mr llr rrn-
mc muitakin humoristisra kohria.

Hrnrn hl lu, /t n tonh /öt / i i hih 1 1 n Vt /AAi/i" / L nlt
/rt ttr 'l:tni, ),i\ilin l taat /ntri/nt/i/n lrrtl
lilttn\t.1 F!htttt,t Krnnrrr.lotk' Haia/a
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Kuvagallei,a
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Kuvrsra on kcrrorru trrkemnrin KuLrsikon krit-
kilisrii 'pilsrilli. liriki kuli.r ensin. tnncn
kurn ketsLrt niisli kirjoitctun tckstirr Kullt
puhukooL puoLcsternl

Ktrd )
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Kuusikon kätköistä eli
tiedonan toja, muistelmia,
vastrnelta lne.

I . 1. r988

Jytki Normaja

1. 1., tuo vuodcnpinnojen saamisco kannalta
lcgcndaarincn päivä valkeni aänä vuoona hxr-
maana, sitten kLln,vlipäänsä suostui va1[ene'
maan.Jo kello E.20 olimme, minä, Vcsa Par

tanen ja Rauno Laine, lähtencct vuodcn cn
simmäiseile retkelle.

Ensimmäiset vuodenpionat tulivar Turun
valoissa keskustan iäpi ajaessammc: naakka ja
varis. Särkänsalmelle päästcssämmc oli vielä
sr:hteellisen pimcää. Viidcn minuutin komp-
pru"en rilkr r n vuodcnpi"ri
sia; hippiäisparvi mokaili lähimännikijssä. Sär-

kän saarcn cteläkärjessä kävimme katsomassa
vesilintuja. Niitä ci ollur, mutta pieni viher-
varpusparvi toi piristystä aamun harmaureen.

I kko Pckan.ilr, orurrt:r- uiloropir'lr n-
toisjmmaksi retkikohteeksi. mikä1i aiareiiaan
uu.:cn r underrprr.noJen m:;rir. lirrip,:opg
punatulkLu. talitiainen, mustarastas, käpvtikka
ja sinisorsa olivar pinnoissa enncokuin lintuja
ehdittiin kumolia ruveta karsclcmaankaan. Lä-

hei.en t"ion rkk-raiard"iir i.tuipc:ppo j".-
takin kuului viherpcipon ääni. Neljä nokika'
naa. kolmc teikkää ja tukkasotka uiskenrelivat
suiassa. Puluparvi lennähti yli. Äinoa päivä

' 
u"dc.' kur. puiLr. .r orr jorakrn h)drr', ia.i r

katsoo jopa ilolla. Ylempånä mäcssä olevan ta-
ion ruokinnalta löyryi muutama kcltasirkku,
sinitiainen ja päivän tähän mennessä kovin he

varnto puner]nte.

1'7 0

Naantalin saramasta kävtiin hakemassa vuo
Jelp llr(.r \drtr^(n l.! h"rmrrlok"r jr.r -

ten olikin jo aika suunnistaa kohti Turkua.
Tavara'asemalla ei nähty hakkia, vaikka iintu
paikalla oli vielä juuri ennco vuodcnvaihdet
raullu kin R"k,rrrrr.r,..lr "rn"r r:od.nprr'-
na num.ro]lrrn 22

\, ur.,u, !rol,l'r. ror lirrrurnreher hnr'' .n
ilmoille, Maninsillallc. Edellisenä yönä l-kv:sta
2-kv:ksi muuttunut isolokki oli paikalla, heti
1" help,.rr rr:nr"tär J 5rr,mr.r.r I'olui r'u.
ta puuttuvia lokkcja: nuori naurulokki ja 2.1

kalaiokkia. 2). pinna oli tosi;uia. kun kalaiokki
oli plakkarissa.

Saramasta lähclettiin tahimaan Ruissaioon.
Kuuvan kärjcssä oli m ie le t ö n tLruli. eikä
lrrr r-j.rkarr jurrr o'1.-r' liit l"-lli. V :r' m"r-
I'l( " ry,"u.lrl" (^r.n:. rvar ruodcnpinnr-
l..r. r. Prr'rr rr' rrr r ril', r' n;n p. rk.rror'r nrr

ni noliliitaje, mLrtta mi.äs pienis.ä...
Muu"lrr Rrrr', n' .r hoirur rrunu rairc',

jonka jälkecn lähdeniin bongaanaan Kähirin-
r:clla.lrlre mL!rd\Jr.\J. \ ihirr Selpnmpr rr-
rislintu, harakka, suostui näyttäytymään. mut-
rlrr"llr r, 'r,rn;,\r.,pu1r r jorrkorr ci n,r.
tea veljeä löyr!nyt I ilhi ja varpushaukka oli
vat paikan ilahduttavlmmat löydör.

Tr*r vrihee...r i,ur"r,r rk r krr(k rupc.:
hakkaartaan vastaan. lurkinkyyhky tosio hoi
rui Lönnrorink;rdulta melko hclposti, murta
Or.kr dolle p;J.rrJmn,, er rrnilnr- jurrrrcna-
linruja katselia. Viitisenkymmentä frrnkkua
p1j'rrudcr""r.ll,. rn.lrrr mol"n'm.-'r ol ',' j,

r:cde rprn oi..,. I'p noi-rr pikk.lr"rpu.i" er

näkvn,vt, el myöskään rautiaista, vuorihemp'
poja tai hiiripöllöa. joitten kaikkien piti olla
lähistöllä Vain kortaraincn. vuodenpinna nro

lJ, suostui olcmaan paikella noin 2t yksilön
ruinr l. . L.nruicr v-hrr. -rrror ...-l,irr m ij-
rir -o\',r, rr,(r.uoraar .., dnr -..1 l:mr'..nr;,-
rä joka pelorti linnut suojaan, kastcli linru
rnicher ja huononsi näkyvvyden pahimmillaen
pariinkvmneneen mctriin.

lopinojalla saadun tiedon perursrcclla läh-
dimmc ctsimään l-änsilaiturilta vuorihcmppo-
parvca, jossa ensimmäiscn kuuleman mukaan
oli 17 vuorrhcmppoa. Myiihcmmin siini oli
kin kuulemma I5 vuorihemppoa ja 2 hemp
poa, L5 hemppoa ja 2 vuorihemppoa, 14

hcmppoa ja 2 vurorihemppoa, I vuorihcmppoa
ja muurama hemppo, 7 vuoriltemppoa rai mei,
kein mitii tahansa muura. kertojasra riippuen.
Krr.r.i k, r'," .,, r r,-hin m rr', ..., .,.rr pJr-
lesta kuullut, eikri viclä kcrtaalaan olc rrrllur
cnnen käytetryjä lukrrja

Pikku uikku Naantelista. Ukko-pekalta, oli
päivän viimcinen projckri Kuten arvata saat
rr;. r. onnr.run: N",n ollen p;r\;n p nnJ
määräksi jäi 33, joka oli parempi kuin vuodcn
I987 J2 n-rulta huonompi kuin vuodcn 1986
4o lejie.

N):hdä,n raas mzxtossa, vi imcjstä:in 1. 1. 1 9891

Korjauksia
Ukuli 3 / 87:ään

hl. l,r rr., l-',., crurl.rrl'l.,, p tl .. r p n

käinen vaan nuori pLrnapäälepinkäincn On-
nck.. rrrll.,..lrni'e lu"rjr' p',.rr:r ."'j r-
maan tchdyn määrittsvirheen. Nuoren puna-
I'iilep r (;.rl pr'r. unru-n. rkkr \r,re-
velkeistaharrialarkuisra je!läpcresrä näky-
vait kuvissx hlvin.
Toincn (rnahdollisesti viclä noiompi käpriir)
tapahtui sivulla 10,1. Kuvass:r on sinisuohauk-
ka (+ ikv naxras). mute kuvaa ei ole ota-
nutJukka Grönlunc1, vaanJouko H:rkala. Pa-
hoittclcn tapahruncite virheitä. Toi!otravas-
ti niiden kalraisct civär rule roisrumexr.

Kuvagallerian tekstit

| .c1l.n 111'-1, I Lrr"r r.ruoi- r--m.i'.'s.r n..r

mcrosse on määritvskilpailu. Ukuli haluaa luo
d" ,marr iirri.n.". .i(. r r-;,-r r,.^rlprr ur . -

jrsrir Iehdcssi on joukko korkcarrsoisia valo-
kuvia. Arnakin kerran aikaiscmmin Ukulissa
on jurikaistu vast:ravenl?incn kuvakcrtornus
Metri Vallan kuvisra.
Kuva 1 on saanr vhd;sr(:l.mällä Pekk,r Alh,'n
lrl, .;j. .rr p( \Jpu r. 1: pLrrl r-Ju,.rlrrk,
sclkätikasra ortamet kuvet. Kuvan informae
r ud-ru un \-h!". ^rrh"r ,rllo'- k, i.t,, Lr

tyissuojelun kohteena Suomessa. Lisäksi koj-
ras velkoselkärikan tuntomcrkit näkrvär ku-
vassa hyvin.
Kuva 2 on luonnonvaIrkuvausta parlraimmil
laan. Kuvan I kv koir'.rs kanehauken on ku-
v.rnnut JLrkka Clrönlund.
Kuva I kert(D Iinrukuv:rajicn ork!innosruk,
'er .,ill i.r.r Vir. h'lrvrr::, m1,. l.' ru ,irJ , ;r-
kcänrpi kuvatreva Lisäksi kuva kcrtoo n1ky,
lintumrchcn rerkcilykolrtcista. Kut,a on oret,
ru Eilatissa lin rLlherrastejrcn J\4ckassa.

Piikkiianke-aidan kchysrämä valko
orsalcpinkärnen on onalla pcrsoonallisclla re-
vallaan kaunis. Kuven on ottanrrrJouko Ha-
ka la.
Kuva 4 on siluettikuvaLrsra parhaimmillaan.
Vuoden silucttikuva reeri ia rrustaiibis ci olc
onncn kantamoinen. vaan pitkilliscn tvön tur

los. Kuvxx ci scntään ole oLettu Perhossr. Mus-
taiibiksen on kuvannut Ililatin rumnlencvas-

" rll.. ., 'ul,n ll"l ala j r', , r -r i,rur.r.
nur Metri Va]te. Seisipa tlillaiscn kuvan otcr

Kuva t on perintccllincn poikaskuva. lvluu,
tama ruosrkvmmcn sirtcn pesäkLrveusta har
l rFllrr pJ.J,r' n\k\ .rr,r.emmir, l. \,'l

,irrir!r. uu!r I r':u.'.l,rp. lri,:i:.ir .1" rrr 
'

vanhoja hyliä aiheitx. vaen luo onan kuvaus-
linjansa. Luonnossa on viclä joirikjn räysin ku
vearnxtl{)mix aihcita. Uudcnkaupungin saa-

risrcssa elokuun alussa kuvattu ruokinpoika on
leppoisa kuva. Kuvan on ottanutJouko Ha-
kllir.
Kuve (r. 'l eusralla on Turun tuonliokirkon ik-
kunir. murte nrissäs huurbkaja majailcc Ku-
lan lapinpöilön on kuvannurt IIcnrv Lchto
Ruissalossr ja tuomiokirkon ikkunen lapio I-i

ncri. Alkupcräisessä kuvessa cosin huLrhkeja
karsclcc tyvncnri maailman menoa. Je siinä-
p, rre (u.rr ':r' 'rrl rrclla ful, r ".ur. r-rr
tiiä. iarkuLrko \iastaavenlainen kLrviila leikki
minen
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Summaries of the
Main Articles
translated by Kai Winqvist

The report on Turku rarity committee in
1986 by T. Numminen
'lhe regional rarity comminee in Turku is a tightly
esrablished organizarion, rrhcre thcre seems to b€

no need for pcLcstroika.
Åcording ro thc conmircc, the bird ycar I9tl6 was

quitc good using thc anrount ofrarities as a measurr
It was betcr rban the previous year but worse than
rhe year beforc Lhar.

lhe Sardinian V/arbl€r /.trr,d 'nctak.'c.?tr.ta), $e
Shonroed Eaglc lcif.d.t s sltti.us), the Drsky
\Ylarhlet (Phrtkvopus lur.dr6l and rhe ''Mongoli2n
F p r s-r- r*. rdro rr, r, I r rne ir'r "r.

Foreign magazines

by A. Iorstel

Fbreign brrd magrzincs are presenred. 1hc cnph;rsis
. *rnr |, q=.r"rlnd Jr g."n(..ar.bu r"."
is possible foL TLY members ro subscribe ro such
.,r:,. J D'r,n. UF, L', mJr \otu 

',aa or
french bird krowledge.

The trip to the ext of Finland otganised by TLY
by R. Laine

ILY organised a bird trip to thc east of Finland on
\1,, 2.) d ir . P . 1, .t,i,, ol olon". d-d l"r, 'prrry
thc perticip.rnts rwirched .r ncstlng \Xhite-backed
l ,ooApe(k{ (Dc,tt/\t4,,r /"&.,r't and heard some
nocturnal singers Ät Virolahti rhe migration was

sluggish bur a rerord on Åmerican \{igcon rcjoiced

Line transect censuses of breeding birds at
Aasla SV Finnish Archipelago in 1976 1987

by L. Saari

Linc Lransect dara for 12 yea6 are prescnted (paia
si(hin srudy bclt on three annual transccn totall-
i'rg l7.l km). lhe ycars i976 78 arc nor dire.rly

comporable wirh later ones due to later census datcs
(cf SAÅRI 1982). ln this report nrainly rhc effects
of rhe sevcrc winrcr 198a)/87 upon the bird fauna
is drscused. The negative eflecrs were lcs than
suspcctcd rhis being probrbly panly due to
phcnologrcally earlicr ccnsus d:rrcs rnd ideal sensus

The bird winter 1986-1987
by T. Missonen

The survey collecrs rare and casual wirtcr vagrann
exccpi rhose perrlioing ro thc carcgory ot rhc Rari
ry Cornmitrcc. Duc to the aonoivance of rhc
members the suwey is now Iess cxhaustive than
beiorc lhere wherc only about 20 sources ofrecords.
Thcwinter was the sccond one succcssively rhar was

colder rhan normal. ln Januery rbere were 2

downrighr horribly cold werks ( 30 3) C) Tbc
amount of specics recordcd during rhe winter was
ttu.

'l'hc amounr of raptors was normal, if rhc Hcn
lla.ri.t (Cird .\dn"Ls),qhich didn r respect rhe cold
winter with its presencc, is counred out 1hc gulls
vanrshcd rapidly whcn thc cold weather came
Passerines were few bur rhe Eagle Owlappeared com

1.1.1988
by J. Normaja

The golden day of rhc ycar ar least as ro rhc year
ticks is thc lst ofJanuary The anicle depicts a bird
trip on that day. 33 species wcrc found, the most
rcmarkablc of them were ihe claucous cull //-rl,r
h.rtob.t.L, 

^nd 
\e Robin (tintbdcls ruh.c ta).Tbe

worst nis of rhat sleery dav was the Soory Shear
warcr. The species flcv,by rhc placc which rhe bird
warchen had lefr 2 hours ago. Thc result of rhc
previous l.l. was howcver superseded wirh one tick.
frclhorphc,.q ru,r.hu,r "u,,' .iur.rl cq i'u
didn r qucnion the necessity ofthrr holy day of uir-


