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"Hullu kcvät, jol)oin kaikki oli kuin yhtä humalaa. Tuntui sillä kuin
olisi kaadettu viirtiä rnaailman yli, t5rhjennctty iättisarnmio yli Suomcn
peltojen ja niittyien, 1a kaikki esiinvyöryvät kukat ja hyönleiset sekä
kikottclivat että nikottclivat taivaasta vuotavan, mullasta jälleen nou-
scvan juovutusainccn käyvistä rlahloista. Äurinko, se vanha pakana
jumala, osallistui hehkunokkaisen henkilökohtaiscsti luonnort sutttccn
hurjasteluun; islahti vuoroin sinne, vuoroin tänne, taritsi kaikillc alai-
sillecn ja törsäili aamuvarhaisesta iltamyöhään, lopuksi autuaasti, r'ä-
sähtäneenä ja ympäripäissään mätkähtäen häveliääsli punastuvan mel
sänrannan taa. Liha etsi lihaa ja kasvi tarrautui kasviin, vesi eli ia il
ma oli tännänsä villiä vingutusta, ja rnaan alla, kylnissä karnarcissaan,
tvöskentelivät toukat kuumeisesti päästäkseen päir'änvaloon ja osal-
listuakseen hurjaan tanssiin. "

Elmer Diktonius: Jannc Kuutio. Tanmi 1969.



Petolintujen pesinnästä
Varsinais-Suomessa I9B7
Seppo Pekkala

Keväällä lsBG petolinnuilla oli Varsinais-
Suomessa ravintoa yllin kyllin. Myyräkan-
nat olivat runsaita ja pesinnät onnistuivat
todella hyvin, TLY:n seurantoten ennätys-
tulos saavutettiin. Loppukeväästä 1986
myyräkannat alkoivat huveta ia syksyllä
myyriä ei enää näkynyt. Oravia oli edelleen
melko runsaasti, kanalinlukannat olivat
heikohkoja eikä iäniksiäkään ollut run-
saasti.

Vu(xir)n 1g{l{j l.rppu eli jorrlukuu o1i selväs
ti (20 7u) tavanomaista kyirnernpi. Tanmikuu
19u7 oli ennätyksellisen kylmä, astepäivälu-
ku oli 43 o/o tavanomaista suurempi. Heimi-
kuun lämpötila oli tavanomairren ja maalis-
luurr l0 oo lirvanomdi\ld kSJn' mpr.
Ankara talvi ja heikko ravintotilanne panivat
Suomessa talvehtivat petolinnut tiukoi)Je.
Eddlisrrnä kesänä rengastettuja poikasia löy
tyi paljon niiden menehdyttyä syksyn ja tal-
ven koettelemuksissa. Säilväkseen hcn8issii
lintujen oli pakko muuttaa käyttåytymistään.
Monet asettuivat kaupunkiiIr tai seD tuntu-
maan. Näin ainakin Turussa, jossa vähiIrtään
kymmenkunta huuhkajaa vietti talveaan pu
lujen, naakkojcn, varisten ja fasaanienkin
kustannuksi:ila.

'l unn(iuimmaksi talvehtijoista Iienee ollut
'l'uomiokirkon huuhkaja, joka usein vietti päi
väänsä rauhallisesti korkealla kirkon ikkuna-
syvennyksissä liikenteen mellastaessa alla. Se
poistui kirkoltaan 24.3. Sitä ennen se oli pe-
lästt.ttänt.t pappeja lähtemällä iltaisin lentoon
sakastin kupeelta varishiiyhennyksiltään. Se
anloi myös io tammiluus.a illchämåri-sä
yleisökebän keskellä Hovioikeudenkadun jal
kakåytåvällä pulun kynimisnäytöksen Alkon
viimeisen hetken asiakkaille.
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Muiden huuhkajien osalta nä).ttöä oli aina
kin kerrostalojen palvekkeilla oleilusta ja siel-
l;i ruokailusta sekä fasaanien ja jänisten pääl
1ri k:p?iilyst:i pientaloalueiden pihamailla. ll
meisesti kaupunkialueella talvehtineet hlrulr
kajat selvisivät hyvin yli tirlvcn, samoinkuin
io perinteisesti ovat tchneet varpus- ja kana-
haukat sekä vaipus-, lehto- ja sarvipöllöt.

Talvella B7lBB huuhkajat eivät palanneet,
vaikka syystalvesta siltä hetken näyttikin, kun
2 3 liDtua oleskeli tovin kaupungissa. Tä-
rnän jutun tekijän mieleen on kuitenkin jää-
nyt tulevaisuuden kuva hrruhkajan urbaanista
pesinnästä kerrostalon rauhaisella parvek-
l eelli, tai Turun lullluuriralpnnu"lcn tuosi-
sataisissa "tekarcissa".

Keså 1gB7 o1i poikkeuksr:lliscn kolca ja sa
teinen. mikä vaikeutti iirneisesti rinakin mc-
hiläishaukan ja nuolihaukan pesintää. Peto-
linnuille sopivien pönttöjen ja pesäpohjien
määrä oli hieman edellisen vuoden tasoa suu-
rempi. Toisaalta lintujen elinympäristöjen
murheellincn kehitys jatkui entiseen mal'
liinsa

Aineisto
Aineiston pääosa on kerätty rringasiustoi

miston petolintujen B lomakkeilla. Lisiiksi on
saatu yhteenveto Atlaksen 1987 petohavain-
noista ja yksittäishavainto ja joiltakin harras-
tajilta. Yksittäisiii havaintoja oli keriuista huo-
limatta saatavilla huomattavasti niukemmin
kuin edeilisenä r,uonna.

Havaintoja ja tietoja ovat antaneet: S. As
pelund, f. Grönlund, E. Gustafsson, f. Haka
la, H. Heikkilä. R. Hyvönen ia V. Sarola, J.
Karhumäki, R. Karlsson, J. von Knorring, H.
Laine, M. Lappalainen, R. Lumio, V. Multa-

la, P. Mustakallio, S. Nordqvist ja P. SandeJl,
T. Numminen, S. Pekkala, LL Pihlasalo ia R.
Uusitalo, M. Potinkara ja A. Manninen, A.
Ranta, L. Saari, J. Saario, M.J. Saarinr,'n, P.

Siitonen, T. Stjernber'9, J. Tittonen, T. Vähli-
mäki sekä Saaristomelen merikotkatyöryhmä
ja nimettömät Atlas-havainnoitsijat.

Pesintöjen tarkitusvaiheessa tiedossa jo ol
leen heikohkon pesinnän takia tarkistusinto
ei liene kaikilta osin ollut aivan samaa tasoa
kuin 1986. Mutta kyllä vuonna 1sB7 töitäkin
lphtiin luren ",:ur,ri\0r mahoolli'lell pp.ä
paikkojen tarkastusten vähirnnläismiiärät
uiLiirlir\,,1:i\oja risLpe\iä 155. tarils|n tr orr-
van pesiä 79, tekopesiä isoilie haukoille 19,
iekopesiä pikkuhaukoille 13, viirupöllön
pönttöjä 124, lehtopöllön pönttöjä 441. hel
mipöllön pönttöjä 361, varpuspöllön pönttöjä
28, uuttukyyhkyn pönttöjä 200 [Ruissalossa],
isoja luonnonkoloja 118 ja tikankoloja 60.

Pöllöjen pesintä
Vlxni(r 19f17 talvi-illat Varsinais Suomossa

kertoivat tul{)van kevään pesinD:iD suunnan
s(lkciisti. Ilelmipöllö ja sarvipijllö olivat to
rl:llisia harvinaisuuksia. Viiru- ja lehtopöllöä
sekä huuhkajaa oli kuultavissa, mutta nekin
olivat kovin vaisuja. Esimerkiksi huuhkajat
intoutuivat kunnolliscr:n huhuiluun vasta
maaliskuun viimr:isin;i päivinä. Pöllöjen pc-
sintätulokset olivat heikon ravintolilant(x)n ja

ankaran talven sallimassa tilassa.
Er:iid{rn pö11ölajien pesintö jen suhteellinen

m:i;irii ja pesintäosuus vuosina L979-1.987
on esitetty kuvissa'l ja 2. Jakson parhaan pe
sintävuoden pesinlöjen määrä on merkitty
100 o/o:lla ja muiden vuosien pesintätulos suh-
teutettu siihen. Pesintäosuus kolopiiiliiillä
kertoo pcsintöjcn määrän suhdetta tarkastet-
ruihin ko. pö11öl1e optimik.rkoislen pönttöien
tai kolojen määrään.

Huuhkajan pesintäosuus kertoo pcsintöjcn
rnäiiriin sLrhdetta tarkastettu jen ilmeisten re
r iirren ruäär äarr. Muulols"r lirr l.rslrl-innos
:n ja-rnä,iräs'å 'el; pinllötcn rn;;rässä ia

sijottelussa voivat luoda erilaisen taustan eri
vuosille, mutta pesintöjen määriin vaihtelu-
jcn perussuuntaan ne eivät l,aikutil.

Varpuspöllöl c,liv.rt L rl"lsis<a. pe.iä ei
1öytynyt. Yksi keväinen ääntelyhavainto oli :-
Metsämaalla. t

Helmipöllön pesintöjä ei todettu. Atlak-
seen ilmoitettiin kolme helmipö11öhavaintoa,
mahdollisesti osa kuitenkin vuoden 1gB6 ha-
vajntoja. Kaksi niistii oli paikallisia lintuja,
ilmeisesti ääDtelyhavaintoja. Yksi oli pesin,
tiiiin viittaava havainto. Kaikki ne olivai alu
u:n pohjoisosassa.

Lehlopöllön ppsiä .öju.lliin neljä. jois a

kaksi Turun lähistöltä ja kaksi Salon seudul
l.r. Yi\i p,'srn,röi\lä epäonni*rui. Vun;rmää
rä todettiin kahdesta pesästä. kolme ja yksi.
\rain vhden pr:sinnän poikasmäärä ilmoitet-
tiin. Se oli kaksi. Lehtopöllön pesintäosuus

Turunmaan saaristossa ei enää kuule lehtopöl-
Iitn soidinhuutoa. Muualla maakunrassa kan-
ta on säilynyt ennallaan.



oli 1o.1,, joka on vertailujakson alhaisiD sa
rnoinkuin pesintöjen kokonaismäär'äkin. Ku
vat 1ia 2 osoittavat, että vaihtelu lehtopijl
lön pesintöjen määr'ässä on muita pijllijjä vri
häise mpää.

I'c,olinlr.lr,rIra"lajal ornl rii .le \ uo''r'a
cpiiilleet, etlä lehtopöllön elinrnahclolljsLLrk
sissa on tapahtunul iotain elläedullista. Vuo
(le -1987 pesiDtätulos ei osoita sitä tolleksi,
rxutta ei päin\'astaistakaan. Selkcämpi mr:rk
ki epäedullisesta k0hitvksFrstii on kc\';iist{rn
soiclinäänien kuuluminen entistä halvommil
la paikoilta. Lehtop(illö iuntuu mm. tiiysin ka
donnr)r)n Rvmiitlr_l;istii, Nlcrirnaskusta ja
Nauvosta, joissa 70-luvulla lieneer ollut k! m
rnr:nkunta paria.

faantumisen svyt ovat epäselviä liiltl,\'ät
lr.r r., i i "r. i -irr, rl'.1 i' lir.\ r.rp..ri-'örr rrr', .

Ioksiin kult;l molsir]n hoitrrr)l tai kal jataloLL

dcn viihenenriseerr, ynrpiir'1slörn5' rkkvihin tai
kvlnliiD talviin. Pcs;ipaikal {)iv;il aiDakaan oLr
ratkaisovasti v;ih{rnlynr)ct.

Viirupöllön pr:sinli)jii lil5,lvi kaksi, nrikti tn-
taa pesintiiosuucleksi 2 o/o, joka on viirupöl
liillc t:r virrro lnaine l huonon vuorlen tulos.
\ruo(let lllB I ia 1984 oli!,at viirupölliJl1e ilmei
sesti vieli,l huonornpia llesintä\'uosia. \ilron

tr8h l,"i\lpDl .' li., .t \:rr. .,r-
Suomcssa csiinlyncct hiiripö iit r-rlivLrt tyys
t.rr l. dorrr,eet .\rl":r', Jo"L.r i t"r'n'e sarvi-
pöllön pesintii J,aitilassa sekä l)esirräaikai
nen vksitläisha\,ainto Loimaan s{ru(lulla.
Mvös suopöllön pesinliiiin viittaava havain
lo saatiin l,aitilan soudulla. Mahdollil]tix sLL(}

I'dlliln r ' ' r r ',lr \,rL ' rr lr' Ii'r'r' .;' \.r'rfi--
tossa.

r' ., rir'.,'il i ' tr,. huuhLajan lrlri ur
IrislLurutta pesiotäå -l9Btj seulasi ankea lais
telu elänrästii. Srruri ioukko ke\'ään 19BG l)oi
kasia ja mvös vanhoja lintuja kuoli talv(r ai
knna. Petoharrast:rj.rt tarkaslivat kcv;i:ill;i
l'lR hu rhlaj-rr o' lp r r rr J l, ö is i . rl.vii-ej; \;
hintåäo 183, joiltft lövtvi pesintöjä 13 eli pe
sintäosuus oli 7 n/n. Pcsinnöistä yksi cli 8 '1,
r,'l)äonnistui. Epii{r D nis tuIn isen syy oli ihrrri-
sr)n tahaton iriiirintii. Keskirr:iäriiinen poikas
luku oli 2,0 [r)tos 11 pesäii]. Erääo kaatopai
kan lähellä oil{*rn pesän nrol{)mnal poikasol
olivat epämuodostun{rita ja ilmr)is{rsti nc kuo-
livat. Poikasia vilrttui vrihint?irin 20 {iivrihin-
t;i;in 0,-l l)oikasta to(lcllräköistai reviiriä kohti
0,2 asLLtuksi luokiteltua reviiriä kohti ja 1,5

poikasta aloitettua pesintää kohti.

t)

Kuva 1. Helmipöllön ja lehtopöllön pesintöien
suhreellinen määrä ja pesintäosuus 1979-1s87.
latson parhåan pnsinrävuoden pesinlöj€n måara
on'100 o/o ja muiden vuosien pesintätulos suh-
teutettu siihen. Pesintäosuus kerloo pesintöjcn
määrän suhdetra tarkasteltuihin ko. pöllölle op"
limikokaislen pönllöien ja kolojen mJärään.

Kuva 2. viirupöllön, huuhkajan, sarvipöllön pe-
sintöjen suhteeltinen määrä ja pesintäosuuksia
19?9-19u7. Jakson parhaan pesintävuoden pe-
sinlöjen määrä on lO0'" ja muiden r uosien pe-
sintätulos suhteutettu siih€n. Pesintäosuus ker-
too viirupöllöllå pesintöjen määrän suhdetta ja
tarkastettuihin viirupiillölle optimikokoist€n
pönttöien määrään la huuhka;alla pesintöien
maärän suhdetlä larlastellujen ilmeislen rcvii-
rien määråän.

ViinpölLö

Haukkojen pesintä
Kolea kesä 1gB7 ei ollut suotuisa mehiläis-

haukoille. Asuttuja reviirejä todettiin 10,
mutta pesintöjä löydettiin vain kaksi, joista
irinal.n lurnPr l-p;ur rislJi. \luita pesimädi
kaisia havaintoja saatiin :12 atlasruudusta.

Ruskosuohaukan asuttuja reviirejä todet-
tiin 10, joista kolmelta löyt],i pesintä. Yksi pe-
sistä L.rLasLettiin nrrrnar.iLeessa Mularnäa-
rä oli neljä. Yksi pesä tuotti kaksi poikasta,
toinen kolme ja koimannen tuotos jäi epäsel
väksi. Ruskosuohaukan entisten tai rnahdol
listen pesimäpaikkojen seurannassa oli edel
ltxrn tehostamist;n varaa. Myös haukan puut
tumiscst;r k{rrtovat havainnot olisivat arvok
kaita. Sinisuohaukan pesimäaikainen ha
vainto saatiin kahdr:lta alueelta.

Ankara lalvi fJU/U7 c-rli ilmt:ist:sti kohtuulli-
sisla oravakalrDoista huolimatta koettailemus
myös kanahaukoille, joiden pesintään oli la-
maannuttavasli vaikuttanut pari vuotta aiem-
pikin talvi 1985.

Kes;illii 1987 kanahaukan mahdollisia pt:
simäpiilcjä tarkastettiin 117. Pesiåi liiydr)ttjin
,1ti ja lisriksi ncljri maastopoikuctla. Tiiniin li-
siiksi kuusi reviiriii luokitcltiirl asutuiksi niiltå
l;l\ lj rjr '' n Lu r rsl' llu rr p' s;r r tJ I, ir. K L. r- i Ir"
-.fi1;; pl. l'l oo ppäor r,iclIi. l..e.Lim,i"r,iin.n
munaluku oli 3,0 [otos 4 pesää]. Poikasia vart
tui rr:ngastusikäiseksi r,?ihintään 95. Poikas
luku oli 1 ,l ja keskimääräinen poikasluku
2,6 (otos 35 ]resää1. Keskimääräinen poikas
luku aloitcttua pesintri:i kolrti oli 2,2 lotos 4'1

p{)s;iii). Kuvassa Il on kalla- ia varl)ushaukan
I', .llllöjen - r,l rl eell i r re r r In.r;ll ; \ L"\in,l
1981 1S87.

Varpushaukan pesiä ldydettiin 20 ja lisiiksi
kaksi maastopoikuetta. Pesinnöistå kaksi eli
10 u/u tuhoLLtui. Asuttuja reviirejii todettiirt li-
s,ilri I4. \r.ll.rrrrr l.rrld.ltsrtillr l7,ri, nr!'i"n
ha!'ai[tojen perustee]la reviireiksi epäiltyä
aluetta. Ätlastiedoissa oli valma pesintä kuu-
.lcssa mlrdussa ja todennäköin{ln pcsinlä vii
'lr:'sii ruLrLlr.ss,r. K.Lli,r;r,;r.rinen nrun.rm;i;;
rä oli 5.0 (otos 2 pr:sä?il. Poikasluku oli 2 5
ja keskimääräinen poikasluku 4,,1(otos 17 pe
sää). Poikasia !'arttui vähintäär 76. Varpus'
liaukka on selvinnyt kovista talvista kana-
haukkaa paremmin kuien nluuttavalta lajil
ta voikin odottaa.

Hiirihaukan reviirejä tarkastettiin 56.

Helmitöllö
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viiriä1. Vaikka kesä 1987 oli monille linnuil
le heikko pesintävuosi, kalasääskellä pesin-
tätulos oli varsin hyvä.

Merikotkan mahdollisia reviirejä tarkastet
tiin 12. Asuttuja pesiä löydettiin viisi, joista
kaksi epäonnistui. Poikasluku oli 1-2 ja poi-
kasia varttui viisi eli 0,4 poikasta asuttua re-
viiriä kohti. Vuonna 1987 merikotkien poi-
kastuotto Saaristomerellä oli ennätyksellinen
vedailtaessa viime vuosia.

Parimääristä
Taulukossa 1 on esitetty katsauksen laatijan
käsitys TLY:n alueen pesivistä petolintukan
noista. Pohjana on ollut [. Karhumäen, S. As-
pelundin ja S. Pekkalan vuonna 1985 tekemä
arvio. Vaihteluvälin ollessa suuri kuten esi
merkiksi helrnipöllö11ä pieni luku tarkoittaa
huonona ja suuri hyvänä ravintovuonna
esiintvvää parimäårä.

Aineiston keruu vuonna 19BB
Petolintuvuosi 19BB lienee selvästi edeltä-

jäänsä tuottoisampi. Yhteenveto pesinnöistä
tehtäneen entiseen lapaan. Havaintoja kerä
tään petoaktivisteilta petolintujen B-
lomalLeella. YLsit lä isha va in loja n iin pesin-
nöistä kuin pesintäajalta kerätään mahdolli-
simman laajasti lajeittain TLY:n uudella ha-
vaintojen keruulomakkeilla. Kaikki havainnot
ovat tärkeitä, tässäkin toiminnassa yksistä
syntyy joukko.

Taulukko 1. Arvio TLY:n alueen petolintu-
kannoista v. 1987

I-a ji Kanta-arvio (pariaJ

poikue. Koristeltuia pesiä löydettiin 11 ja li-
säksi 20 reviiriä luokiteltiin havainlojen pe-
rusteella asutuiksi, vaikka pesää ei löydetty-
kään. Pesinnöistä epäonnistui neljä eli 20 o/o,

Rengastusikäisiä poikasia varttui vähintään
25 eli selvästi vähemmän kuin 1986 (60 poi
kaslaJ. Poikåsluku olj 1-2 ja keskimääräinen
poikasluku 1,6 (otos 15 pesää).

Tuulihaukan pesiä ei löydetty. Pesintään
viittaavia havaintoja saatiin Laitilasta. Tuu-
lihaukan pesimäaikaisia havaintoja tuli tie-
toon vaiaalta kymmeneltä alueelta,

Ämpuhaukan pesintään viittaavia havain-
toja saatiin Laitilasta ja Metsämaalta. Muita
ampuhaukan pesimäaikaisia havaintoja oli
kuusi.

Nuolihaukan pesiä löydettiin ainakin 10
ja lisäksi neljä maastopoikuetta. Pesinnöistä
kaksi epäonnistui todennäköisesti epäedullis-
ten säiden takia. Pesintään viittaavia havain-
toja oli yhdeksältä alueelta ia muila pesimä-
aikaisia havaintoja ainakin 20 alueelta. Kes-
kimääräinen nuolihaukan poikasluku oli 3,0
(otos 7 pesää).

Kalasääsken aiemmin asultuia reviireiä
tarkastettiin 87. Pesiä löydettiin 36 ia koris-
teltuja pesiä 11. Lisäksi sääski todettiin kuu-
della alueella. Pesinnöistä epäonnistui viisi
eli 14 o/o. Keskimääräinen poikasluku oli 2,3
(otos 28 pesää1. Rengastusikäisiä poikasia
va tui vähintään 65. Poikasluku aloitettua
pesintää kohti oli vähintään 1,9 [otos 34 pe-
sää) ja asuttua reviiriä kohti 1,3 {otos 51 re-

8

Pääosin muultavana laiina varpushaukka sel-
visi kovasla talvesta tappioitta.

Kuva 3, Kanahaukan ja varpushaukan p$intö-
;en suhteellinen määrä 1981-1987, Iakson par-
haan pesintävuoden pesintöien määrä on 100 %
ia muiden vuosien pesintätulos on suhteutettu
siihen.

Kanahaukka 

-
Varpushaukka ---

Mehiläishaukka
Pernis opivopus
Kanahaukka
Accipiter gentilis
Varpushaukka
Äccipifer nisus
Hiirihaukka
BLlleo buleo
Piekana
Buteo logopus
Sinisuohaukka
Circus cycrneus

Ruskosuohaukka
Circus oeruginosus
Tuulihaukka
Folco linnunculus
Ampuhaukka
Folco columborius
Nuolihaukka
F.llco subbuleo
Kalasääski
Pondr'on holioetus
Merikotka
Holioetus o.lbiciiio
Fluuhkaja
Bubo bubcr

Hiiripöllö
Surnio uiulo
Varpuspöllö
G/oucidium posserinum
Lehtopöllö
Slrix olucr-r

Viirupöllö
Sirix urolensis
Lapinpö11ö
Slrix nebuloso
Sarvipöllö
Asio olus
Suopöliö
Asio tommeus
Helmipöllö
Äegoiins funereus

350

1- 10

10 20

1-10

5 10

.100 150

55-6t)

15

300

o-30

3{J

100 200

70

5-5u0

15

10-1000

100

250

E

100 0/.

80

60

40

20

o



Lintukevät I9B7
Varsinais- Suomessa
'l orn Linrllronr. l irpio Linirli, lalrro Korri. l1r'ki Norna ja. I)ekka Rarrlsala
jir 'l irllrni \/r:islolir.

llä\'ainn,,i a,n;irir;irin ei ol{) lrsk{,i1,, lrrrmon lirr
1r t. t., r ,,, ,1 , ,,,

-i,., ,l ,,' tlr't i'
krn iriiviil lvh!iksi (il0.l. 3..+.. (j. 8.:1. it) r. {;.5.1.

Åsrrrilolnrkkoilta ha!iiin.,n kaisauksr\r, kokosi
lyrkj Nlaljkajllen ilr!ainnoitsijoi{lr)rr I'ri,",ri,f
\i,sl,risrLr(lo-(sä Inerkils'iv;in ninrikirlairr'rIrsr .s,)
rnalouakkrill,r ainakin clsjlrrlril]lotcn ia trrn'ilri
sLrLrksir:rr hohdrrllt:.

''l',1,'li'
!ollii (koloair lL,Lkr K. Nuunil. P!1,;iI.lrnn;rn Itilrt
nLcm{rl1;i lVrs. i\1uL,J il]{in) ji 'l'llrLrlr Å!'iltLsra tirrk
kr l\ii!l;i). Fl,rt,rri{ilojä saä1ii,, ,,rnr. lLr rn Sir o

rnir)n lLrorl(ikiri,,ir,,ksislr. joilr l{)ki Nl,rrkkLr l.at)

t)irlirinor Sitli !'rsloir lcgor(liriirlnri Yli(rt)islori
Jrinnrlisir ' ,,,, \ iinro lorrrillii klrlrhsissrt.

l anrin krlslluks{,n Iin{)islo of I.t,i',,,,ItiIIirlIr !,ii
,nr !ll{)sirir) krsIiiirsoti llr!rirloii],i t),rl,rLrlraii(rrr
sL,l,lf cllLsrrr Iionl;i rrli;iJ :ili lt{,rvrnr)rx, lri!'i,inroil'
rnoilLrslirrr lr\!;i irrlo. Ljsoirnt)ir)ri iiliiiivilinlrrrni(rs
Irr rnr) lr irva lr llol lil\ t!\ ril lrslai rirt)r)rli!lir. Kii1l)k
srl lIikillr hrvIjr1(iiIr,r i,.1,rr(iillrl

Sää
Kc\';il lllll/ olL !r)rrtrlirin nr!i;hriincn ja kolea.

IrLr{rlortoirln !uo-.iiiillun ;rnkarl. l;rlf i tritli k,;i;ill{)
t)',rin iiksi ollr{x,',,uLrli, l,i,rV,,raiscn ko!'irn i;i;ipr)ir
lor)ri liifr;i Jr;ikIi sul.tirikl{ririr !iih\!{|rrL krrllll
rlkuko\'iiiir \ rsillrtuh',!.i,|,,)itsr.

l{olnrikLur rlLUr ir t)r{)liriili,r,,rL,ul.n,i,l laL,h,il

rlii\ri1 (jir;il !,i,)lii laL,kiriss{,,,i ,,,u,,llor. irl!i irikL,i
ti fl(inkrn mrrliskLrur rlkLrt)Lr{,ll)u k!lrriil iln,dt jdr

r Lrllii'al [r)!,;ir n lllL)l
l(r)\'til dlkol kiriii l'rLrt(ii(:,, rtrLiitL,ullrn !,ruIrlil-

lrmrlrr rurllliskLllrn rru(ili,r,,issa Si,r,olrr lrL,l,li
. r ll 1,. ln.r 1, ii LI .l - l.. ,1 irr .

KokonrisLiulonir l lrliL!Lrn s;ili oli krilcnkin k.!';ii
srn srk;rvr lrr l.\'ot,)n liinir{,slii iliiiin !i,1iLIi,J,,,i(Li,r
J,i,rlirlrlrrini,i(l.n lrkir.

I.ii,,, J,rLr \ rl)l),, nornralistJi lo1)lnrkr^ ;itlii. Krs;ii
siii lr;ii\iii oli rrr!iis 1|Lrkr)kLrLr 20 jrtil{). l);ii\iinlir!
,.1 r r"l r Lr r', '.

lilr\riLnr rri\ri1 li lrr)ri.slf r rlrir iirr crrirrrrriiksri:rr
J)ilr isi,r;;, srlcisinr irr !riIrirrii kLrLrk;rrrsi rr ,\L,rl,r

I l,\:rj riL(lr'1oi.j1,r kr)riiikirlsnrs 1( l)lijr lJr)r!ir
nl.il | \lLrslrn l.rslrlr nrLr)sl.n !oirrin:
'l \J,,i!i,)li, kiJ ,)ill,I,,|(Li,r,rr),r iii siiti,r.l. \,,r1lril
lrriil krirklirrislrr isokrrkr:lo0rr. l. l.ir('rl r,rlr;Lili.
lLrrrl,rsr,, krrrL.rr ir rr).rikilillsr,r tJolrirnrikkarr. I.
Kori k,,1,|,r ,ri sr'[;i l. ],L,rrllrorn ir l' ltrrils,rLr \h

(l,,ss;i \ rrtrLrsLlf rirl
I Irvrirlr,jr liif rilriLml,risi,lir liIi\;iIrriLrrrtI.rtiIi.rI

liin siLirtilr li5rllil IIrrILrrrrIchcIIIi. ilo rlitiirisi!lir r)r
n ilr,logir rnsrilsi ninrilirtrilllvhrrl{)r)n I)alr u lo llu

rllr.,t'
rot{!r \,rrrao j;ill;i\l\i \rslra!r!li il5 IiriIrLJrrir|sIri.

TLY:n havai nlojenkeruualue
Lvhentcet
K nn t: r\lirtl,,J.l) l.\l,r) ,\s1,, J,,,,, (.\!l(1. \1,,,i
l,\Ll, llri,!!li;irl ll)ri,l. lli,liLL,,iili,ll ll,,L,ls
LrLri 1ll,)rrl. lriii llfil. l(rrrinr lKr,rl. Kilrnli
(,ll. lai,,inri in K,u). KrnrLa, (1,,,r1. Ki,lli,

Irr Kii) t Lsk(i ll..r.l. ]\o,iL!ii,li lR,,(ll. k,)rt)rio,)
LKor). Kr!ki Il. lKo!). KrLsrr\it(rr) KIrsl1)ti
lKL,L,l. Li,ilL,, (1.i,,] l.(,,,1r li.{,irl. I rl,,li.l,,l. Lri
Ir, r Lrrt)Lrnli lJ,oil. l,oir)l]lrf lllllr,, (1.(ii rnlLl.
\1i,,lirl,r 1N1,rl. Nl,LsliL, lNi,rsl. \|,111)i: llrlr:)). hl,
rlfrrsLr l\1cr'). Nll1.loirIir l\lir'l t\l'rLiLir i\lirLrl
\l\niirr:ikiiNI\irl. NlllrrlrliiNirrl N,r'ryo{N il.
N1,L,sj,,L in (N0rl oriirr;i (Oril. l'ti L,rr (l'ri).
l']rrrirrri il'jrLrl. I']rrniil ll'].rDl. I',)rrrljli lP.rrl
I'iLLlial ll'iil. l'vliliri,,ri,r ll'\'[). I)i;\r\;i {l'i]\l lt,,l
srr tltirrl. IlLr'kri{liLrsl li\nriili\iii (lt\llrl 5rl0
(Srll. srLr,.(i (Sru). sLr)Inrrsliir r i (Sllol. sirkiil
L, lSrirl. lrll!rrss,rlo iI;ril. Irr\irstl,li II,r) I1,,
1,, llL,rJ. t L,sil,,L,l,,rJrl, tl ,,s1. \i,lir,, (\',,1,).
\'rnrt)LLlr (\'illr)1. \'r'lrrrrn (\'cL). \i,lkLrr 1\',,11.
\';isrrnl j;ir(t i\r;isl, Yl;in. l\'l;il

Havainnotrt)Lrll LrnlLr\rt)1)ihllrn.iLrr lrro
rL.srrl,,rrl =.si;rrkLrnrrn,rl = !rnIr, lk! - on
sirlrr;iiscllii l,rlcri{,ri! r(,(lrLlirrr r) lr! i lil 1. l2
irsri. I I il) 2L!, ifLr ). lk - [)ir]s. 1r - nirtl
l.l,s. Int) = niriIlasl)LLkujrrr. Ikr trrri (rrl
llln \l(si t rirsl,r nrririrsl.it) . lLrhlrrprrkrri
r{rn.r,t) rtlitri'rt)ukLrir{,r.kl Lrsiil,rLL,l
,r. l,l t' tl.',r lt. L,.l, lr"

. ,.,11.. .r'LL, (

!rn = r iilinrLroloinon ii = iilinlrlr)vii(ri n:ihlv.
riii,1\'liil,,l,,Lcrii li. n liiuLi,!i, t{,i \;iLrl;l
m;iltii n:iht\1. r I1rr:ilstrltu liri p\vrlrstrll\.
N = t)(rhloisooD i\$ lLrotoesrx,n jnf.l. r)l

JrirLrtlir\r. t) - lrrrik;rllirru \iirr !iirirLrL Lr)\l
sikkilliiil,,il{,Jlr,,,L \Lsiliir ;iiirir),r liniIr.

\ ri(l{ r t)rrvi -ir \ lsi Irirrlcr). ri L(ll) norl
sirrir I rd nrk, Lrisr (jnf.l.

ll.,\:'inno'l\ijal: L. r". I rl . r, .

l'tr , i" ,,..' rr
rLrssrnr I'r:l[, .\L],,, ll'.\1. IJrnirl llriinrskiil
lllll), NIrlli Iil(lrrrlr.,\riflkrL lr)rsir:n l,\l l. K
IIarLl,rlrr. loLrlrr Jl,,lrlr lr ri IIi,lst,) r lJll,,l. K
llilluir{rr. t\lrrllrr IJLrlLiir Koir isll) r\nnr lnno
l,r. Srlrlro Krrllio. SrL i K,,Lrt,l)in{,,r, .{,ir K(i:
killcf.I K,,1oron, l{rrnr Kirjorcll ll(il. lL,lkI
Ki\r'l,r iluKl. il ,riL, Kl,,,,r.l,r lHKl), l,llrro Kr)
'| r'.r ll l" 'r'; r.. I 1 r I ,

Lirin. llll.irl. liunlo l.äirx' (lr.dl. ilsr i.r'lLrL,Lnr;n
t\liiki, l..l,i,). S,,ili l,rr{i(ilahii lSl.l.'l oDr l,ir(1
, l"l.r l , r Lr, I l. lr ,,
l'., ., ",, .,,, r'. L\" ,,,
.r'l r, \". r \Jt \, \'r r,
l\"rr. 1..,:\. \rr.
lllNl. lLrkLr K \LllrnillKNl. lrrrin(r NL,l,,i. li
rn{) NuI.]ni. N1. 1'jr1,,,,r, l!rki l'\'nnijn. (ll)r).
N l, (,,'r , lll \r r ..r -i^. r 'r I rl
^ lj ,r'.r. \ 1r... I I' l{, "
lllkkr Sllrr ii, (TLrSl. Trlikr:i,, ,,n{in llSr). Nl. Srll
li,J,,i,ti. lrt),rri SrrlrlnJir Itist,) Sar.nl,) lltSl,
\i)sr SrfuL,, lVSl. Kui Srr)kkr)n{,n. lLrkk'r Sil
l,rnlr|1. 1,r:ilrr SLrrri,,Ll. Sc1,p<, S;;llvlä ISS) I.
'li,J,,rir,l'. ll nrr'. joLr i IiLI{,J,(,J, IlI), ll. llro.
mrrrojr. l. l',(,ni1,nrriir, l\rki lroliLr. Silno \J')is
l1)lir, Irt)ani \Jeislola llYirl, H,rnnL, Virrrnon
(l lVl ii \likko \lilalo iNl\'l lururSarioJ,,il
i)n l! hL)nnellv l S.



ll(,'rl,alvoiat sai!rl o(loltäa kes:i:i aina hcinäkuul
1o. Inlltia silloin olikin io lintujcn syysmL)Lrtt(r t:iv
dessii k:ir nnisså.

Kaakkurista isokoskeloon
K^r\KKLil{l I(;rryrrl strll0l0l
Ilyviin karkkurik(i!'ii;in avnsi 7.5. trn Kor Aspijs
sil (All, Lll,al. Iinilon kaakkLlllrila havaittiin l'j\h
Itilrlr)irI]lrtlii jä Kr)r I Itijss;i. Itihtnic,ncll;i havait
lii1r 34 punalurkkua kah(leksaril Ir:ii!;inii 8.-17.5.
tltiiss:i rr:ihtiiIr 23. 27.5. yhrccnsii 27 kaakkuria.
llavrlinnol Inllualla: 12.5. Ilra Orö 2 (lH(r, l5 s Kor
lLrrJ,,o I (k{iv;irrr ainor), l{1.s. LILrs Loll{,1rn {\'Nftrl
j;r 27.5 K,,r ILlrnro Nlln Nijtij lrn lJHc). Viimei
sct Iiilrt,,i{rnroll;i: l.{i 2nr lV\,lu)

KttlK(r\ l,\ KlllKKr\lr\ll l(i. urriir! I' s/).1

2s.a.:lrn kLrikkra ia I (livia s|. lJra Kasniisissii(lKi)
oli!'r1 mLrrlon a\adjil l)ohlanlnhdrilla krli Itihtnic
n,{,lliil h;r!,ailtirn touk(rkuur pL,olcn!,rilin lienoilln
roin s;rrlan sa!'iIr) nr:i;iriii.
\l .. 1.,,t ,. l, r'til ' '.;,.r.r ],i .

l rniilirilolliin ll7 kLrikltar (JII'r. lois{iksi l)aras
rnnulto rxiolliscrii rr:ii!'iin:i salnoin t:iijss;i (26.;.)l
522 grvira. joisla I00 kuikkra ljHe). Viimoisut .1.[i.

I,,iinri,,nlrhli 5llrn {MY).

Sl LKKI l;l KKtl l|r)rlirirtrs c|istolusl
lnsirrnriiis{)l 15..1. Kar KLrLrsisto 1 (lllll jr l{i.1. Srl
Ilalikor)lal,ii 1r)(Al, jli) llllrnon huit)pLr|a 2:l2.s.,
rnLrlllllr huipt)ulri 0i ilr oii{itlu. N,luul(rn loptrLrln jsta

kuvIa NrI Niilai I)crniis 27.5. 2r) (Il{cl.

Taulukko 1. Muuttavat hanhet ja joutsenet viikottain
Varsinais-Suomessa kcväällä 1s87.

Sinisorsan erilaiset albino-muodot ovat kesäi-
sin huomattavasti yleisempiä kuin katsaus ker-
too. Katsokaa myös sinisorsia!

IIj\ltKi\l,lN ItJ llr srisojsrrr)
Lllkosaarislon cnsirnmllisd 24.4. tJto 3 (SSlja 26.1.

JLrrrno 2. Hurppu 2.s. Rihtniemi Tpsnl (l IKll ja 3.5.

JLrrn)o 30. N4uuton loppurnista vaikea komnen
roida.

M USl AKLiRKKIl-lIIKKtI lP rurjlusl
25.1. LItö 2 {SSl jr 2il.a. jufino sp ensimmiliset. Par
hriten 2.5. Irenr:is l2p (lNc,, lal,).

Ivl Il lil N,l II SO llrhi,k {].o.xDor .r(rrbol
'Ko!'in oiivatv:ihiss:i ltihinicmcllii l2.:1. lm. 2(1.4.

l7m.2lJ.1 2m,25..1. l8m. S.5.7rn. 10.5. 1nr tV\,fu
!Ilr.l. JurInossa hav;rittiin vain 5 merimetsoa: er
sinrr:iirell 5.1. ja nuLrlonhLrippu" 2it..1. il.

HAltl\4AAHAIKÅRA lA l,{r,rin.rl.).,l
Knikki tra!äinnol: .1 ,1 I:li Inkrrännanvuori 2m
Ulle yrr.lja l)ra Iljiikbodå 1m (lVc, IrA, lKo, I. Sil-
larpiiii). 6.1. Pirirnionlrhli l lFll,a, JKil. I2..1. Kaa
SauhL,\.Lrori 1m (JKi1,20.4. I)rn Kasn;isin kvlli llKil,
25.1. liiisionlrhti (l0l.l ja iur Rauvolrrnlahti I

l1aJ,) s0l:i l{1.5. Halikonlahti lm lSSl.

KYI I\lYlOLrl SI]N lcygnus oJorl
InsirnIn:iisel ilrnlrst\'i\,:it suliin o,atl]iskrun loppu
puololla. Varrinalsla rnuuttoa ei hnvailtlL

Jal (l l SLN f(l cy.snusl
Niuuilnvilla joulscnilla ci jrrlrri Iriiristv t;in:i kc!,;i;i'
nii "nriissii;lrIlr:iiio", paiknllisilla kylliikin (iauluk-
ko l). Irorn Sarrrerj:irvcn joulsonp rrtl kasva!at
vuosi vuodelL.. Nyt oli 0nimjllill;i:in 2:1.4. 15ijp
lii.l 27.,1. oli paikalla lähcs piiivilLiiin yli saln joui

I IAAPANA l/\nos per{top{,
30.3. Halikonlahli 1k (SSJ oli cnsjmmäinen.28.4.
Jurrno-l-l0p oli ainoa yli sadan linnun havainlo.
N,luulon loppua: 27.5. Piimi{rnlahti 22p (MYl.

'I AVI lA. (r.lxidt
l.jnsjmrnäinen 30.3. Itau!olanlahrj 1p (lNo), I'jiiä
rnuution: 2u .1. Paimiorrlahti 1s(l p (AF) ja 28.1. Jur
tno 100.

SINISOiTSA 1,,1. pll:ltyrhF(,hosl
Ivlainitlakrxrn t5.a. Veh Vehmassalmdla n:ihtv ank
ka (lHcl.

IOLIIIISOItSA iA. orLr lol
11.1. Halikonlahti 2p l l al., SS, I l i) olivat kcv;i:in
ensimmäiset. Suurimrnälkir parret oLivat alle kym
mcncn ljntun. Vim{rincn 27.5. Irannionlahti l (MY).

HEI N.,il AVl lA qur)qu(rdukr)
:/1. L R.. .i n d\ i /t thl... I .l J, li\..r , ll rnI .,i
set tiinii keväån:i. Viineiset ilnl(ritelut: ll0.s. I)ai
Il1ionlahri 3p (JKil.

LAPASOITSA lA. dl,pcotol
Insirnnr;iiner 17..1. Naa \iapaavarasl(J ip [Ijl,a).
Pieni rruuionhuippu: 3.s. ltaisi0nlahLi 25p (MY).
\'lLrLrton loppLrrnisla ku!'irir 17.5. Rihlrirrni Irr
iV N4 ul.

PUNASO IKA l,.lyti,yu li)rinol
,,.. I,, ..,arr a .r rlH,. I.,l.r ,li l' :,:n.J,..n
m;iincn. Pnräs kcrlvnl;i 2(1..1. lJus Iritkiiluoto 10p
lltsl. Iurrnollc harviniisla p1ln;rsotkna n;lhtiin sidlri
2{1..1. lijhtion väpun tienoilki

l UKKÅSOI KA lA. /irlilluk,l
22.3. Rauv{rla 3 u)A. ToL)avasiIl]uuton. Iriiärnuut-
loa 2,1.,1. Lltil n l s(lrn (lis), 30 4. Ninil l5tl (JNo, Tal,l
,, ,5 H, rln,l,,l rl,.,l,rJK,' j,,,,, , ', 1,.,r,,,.r,r"
25.4:200.

l,Al,,,\SOTKA 1,,\. rrorikrl
Ensimmiiiset vapunaatt{rna, 30,1. Nau Nijtij 2lr
(l al., lNol ilr Mictoislonlähii a| (ELal. Päimuur
toa klrvaa 2.s. Mietoisienlahti 30p (El,a)ja s.5. l(ihl
niemi 31rn (l IV).

HAAI IKA lsondl{rlia rnollissjmo)
., rm n:' , lraahl ,t .""pr i'dr 1.a. lLlln,',, i.

Rihlniemelle (N{. ja T SantämaaJ. Päämuuttoa 17.4.
\ | il,u ,b00 n I rl\l\t.21.1. Ulir. \ lnfl.
tön n3000 {SSl ja 25.,1. jurmon 4000.

serta. Viiml]isiii ioutseniä n?ihtiin !'iel;i torkokuu.
puoliviilin jä ikccn.

VALKOI'jt)SKll IANI II llJr (,nid l,)L(i,,i)sjsl
Ainoal 20.,1. Ilalikorriahti 6Nl'l (,SS) ir 2 5.5. iurnlo
2p.

SFlPI.il.H ÅNH I lB. i)ernnrlol
I ,. l5 d,'rl r',rl . ' 'l l.r.'.rr ' r ,: , ll.'.lll.,
N4uita ha\.ajrtoja: 2 5.5. Jurmo 2m ia Ilra lvlors.rn
landel 5l0ln (SS, Iari L:ihtcnoia), 2(i.5. I';rirnionlahti
7m (l'Ä. Iol,l sek:i 30.5. Jurmo li0 m. l'jarhaat muu
tin ha\,aitliin Ilalikonlahdolla: 25.5.7su0m ja 31.5.
7tlo0m. Viimeiset s-.pelhanhot: .1.5. lLrr Ruissalo
2p (H Kl).

RISI ISOitSA ( t nk)tn-l tatlot)1u)
Kaikki havainrol lurrnon Lrlkopuolelta: 1tj.1. Itiht
niemi lnl iK. llaat,ala), 17..1. Rihlniemi 1m (llKI
vrn.) 20.,1 Itihtnicrri lnr lV\4u ym.J,2il ,r. Raision
lahri r (t,^1. 24.,1. Utö 2k2n in 2s.--27.,1 1k1n [SSJ,
2s.4. Mietoistenlahti (ILä1, 25.a. Rihlni(jrni 2m ulv),
26.a HalikonLähti lp (lTi, Tal-. lNl:, yrn.l,21l.a. lviie'
ioisienlahri 2p {ELal,6.s. RihlnieIl1i 2S (K. Haapa'
1a1, 7.5. Kor Aspö 2 (4F1, 28.s. tJtij 1p IIal,).
Juunoor ristisolsat hilivåt 10.,1. kolmelr ]ksilön voi-
rnin. Flnnätvspäivrl oli 1.s., jollojn lintuja oli 13.

Viikkrr l,l '15 til 17 18 t!l 2l 222t)

Alku
Loppu

3U.3. 6.,1.

5.4. 12.1.
t3.4. 24.4. 27.4.
19.4. 26.,1. 3.5.

,1.5. 1.1.5. 18.5. 25.5.
10.5. 17.5. 21.5. 31.5.

l.a ji vhr.
( jyg (i],9

Ct-u sl).
Ans |ob

A nsi Brrr

,15 ,13

27
12t '17 4
J3 131

l Bti 263
15 2

B_

;;

'2-.153
2

5 .lu

-s
1ti
52

10
1

1

2

l0
12

3

113
'17

335
2ti0
514

23

102

72

vht t0 71 620 105 14 27 1 1262



ALl,l ltjlonsulo hl eDr(rlisl
Finsimrnäiset 30.3. KeIn SlrömmaLla {Äll1. I)ääInuu-
Lol: 1l.s 2500 allia (ia 500(l vesilintual Dra llHc),
2,1.5. lJiij 1810 allia {ia 3260 vcsilintual {lllel. Vii'
meisiii oli!,at l.li. Borslil 1a0 (MYl. - lrirmon en
simmäinen 2!.3. !a huil)pu 7.5.3000 m/p.

NILiS l Al-lN'ltJ lX'loiorillo nisft,l
trti;ss;i 2li.'1. 5m (SSl. Jurnrossa lil 2(i.4. iä 1.5. Par
l,iiLrriiliiss:i l0m (KliJ. Vaätimaionta ) rutonhuip
pLra ku\iraval tltii 25.5. 2lmtiop ja 2{i.s. al n] (l1leJ.
Viimeisiä rrruuttaviä niihliin aival) kcsiikuun alku
piiivinii cri puolella maåkunLaa.

1)II,KKASIII'l l^L 1us.{rl
hllrnon cnsimrn;iiset 27..1. Il, rnuualla 30.'1. Nau
Irasrrrholn,a 2m (JNo,'lal,). lvlLruton h,,iIpua edus
lna 11.5. Itihlnioiri l87rn (VNiLr !-n).1. Viimeisct hii
vi!l!'iit kes;ikuI 

'r 
ilUss;r.

'l tjl.KK^ lBL,c,)r)hri/rr rrlrnsulol
Nfi rrrlon alkua hanknla m;iiirittiiii lah'ehlintiidcn lin-
lujen takia. Suurin ilmoilotlLr kertvrlr:l :10{l irrrmossrr
25.+. MLrutor l{)r)r),,mislr kll!ad 2.1.5. 3u, LIlil (lHr)).

IJIV ULO l[1(]rsris rrll,,rlrrsl
r2.,1. !iid(iss:i paikassa yhr. rr yksili):i. (lHe, SSl. l':i:i
lnuuitoi, Luvna il.s. Iraimi{)nlähli l2p (NfYl ia Hal
ViLrrilanlahti tlp (SS). Viimeirlon 23.5. Hallkonlah-
li ltr {l)^, l\icJ.

'l tIKKAKCISKI,;l,O l^1. sr utorl
lurrnossa rinsirrrniiinr)n 1,1..1. PiiiiltluLrtto r1.5. Riht
ni{,rri 22.1in (VN1uJ. Viinr'risi;i Iienevät olleot,lrn
Itihillierni 2.(i. (K. Ilral)äla).

ISaIKOSKIlLO lN1.,,,,irg,,ns'rJJ
l,;nsimm:iisot 11.3. Kaa Sauhu!uori 2m llKi). Suu
rin rn;iiirai 10.5. lJairnionlahti (i{i0 (N{Y).

Petolintumuutlo
i\,{uH lr,ÄlSH^tJK KA lPernis opivorusl
Lnsiormäinen 14.5. N4ie N4vniilahti 1m (JHel Vii
lneiDon muuttolenDossa ha!'aittu yksilö 2{:1.5. Nau
l)ornås Kor lltö {lil,).

MERIK0l KA ltldliorlLrs olbicillol
Ilrnoitettiin ilahduttavåt lukeväthavaintoa. Ensim
rriijnen nluuttaia:11.3. Veh Mvvtvuori 1 a(lE (lHc)
I1.4. oli hvvå p:ii\,ä: Sau Tapila lNE (lHel, Kem
Sälmi rp (EIel. Pcr Våno l 2kv w (lKj) ia Naulo
r {T.S.). l,isåksi 17.4. KLrs KiuarluoLo ll (RSl.

Itihtniemcll?i nåhtiin kcvriån kulLLessa yhteensä 3

merikotkaa: 12.4. I (Nl. ja 'l'. Santamaa sekå P ia
l. Tanner], 16.a. 1S iVlvlu, HV vnl.)ja 1.s. 1S!V (Än'
na lnnola, Leila Sundell). Kevään viimeinenr 5 5
Pvh Nihiiö Lm (llvl.

14

l{USKOStJOHAIIKKA lCircus ocruginosusJ
Keväällä havaitliin n30 vksilöä. Ensimrnäinen 7.4.
ln m Kaa Hovirinta iJKi), seuraava 9.1. 1k N Kaa
\ r r.r5rU L>l Jl\r. P,in .rrl.h,l-ll..fi.irnr' rt-r '
lintu 11..1.. ke!ään kuluessa siellä n]uutti yht. I rus
kosuohaukkaa. l oincn hyvå paikka oli Lai Oiaiär
vi, missä 2.s. akln p {HKll.

SINISUOHAII(KA lC. r;yoncusl
Ha!'ainioia palautetliin n2s:siå vksilöstå. Ensim-
mäjnen io 29.3. Jurrnossa. Mantereellakin heti huh
tikuurl alussa: 3.4. 1k nr Paimionlah.tella (IKil. Ira
ras rn!Lrliosumnla 4nl Dra Kasnäs 20.4. (JKi). Vii
Jneincn maikasi 4.r1. Päirni!,nlahdolla kohti koillista
{Nr Y ).

KÄNAHALIKKA lAccDiler genlilisl
Kanahaukan mulrttoa on usciD \aikeata tulkita,
Jnulla cnsirnmåinen ilnroilcLiu muuttaia !iuhtoi
kohti Irohjoista'l'ur Vartiovuorclla 2,1.3. (lKil. Yh
l-.fi. i r llrll.r\ r" ng-n i,r ;l,l ll \.v,, r'rr

Vr\RITUSHAUK KA lA. nisusl
Kokoon saaliin kaikcn kaikkiaan 190 kevätllluLri
k)havaintoa aiaLta 29.3.-23.5. Kaikki vli kyDrInc
ncn linnun muLrtot:11.,1. Pairnionlahti 1snl (lKiJ.
12.'1. Ilr;r r{im (JHel,20.a. Uus Kaukasluori 13m
(ltsl ia samana piiivänä Dra Kasniis 23m (lKi). Vjelii
t".5 oli . tÄ*.r tf \., t, i.\ Llk tlHnt

l ll I ItlllA LiKKA lBulerr bulrt l
Ensimm;ii.an nähtiin aika !,arhain. 12.3. Pii Llil-
to lrn (MY). I)aras muutto vaalimakrn 8m lJaini
onlahdelLa 20.1. i1al,, lNo ym.l. Koko kev:iänåkäån
ei ha!aittu ko!,in paljon hiirihaukkoja, sillä vhleis-
r;ll; -r I rr^"r'n,,rrlHll.\nlin run \ rr.rr,'I

rnlrutlala naihtiin 2ll.s viilillå Irernäs Utö ('lal,).

PIEKANA lB. log.,pusl
Kev;iiin vhreismäärä oli 243 ajalla 2..1.-2tj.5. En-
simmiiinen 2.a. Pajmbnlahti 1m (JKiJ. Piekana
yleistyi alueellanrmc 11.4. alkaen. Vielä toukokuun
loprrlL f irl ,rnja l;.ttrt \.jl"inai' srum.*a. e..rn
26.5. 1rn Nau Nötössä {JPy vm.l.

Hl IRII l^UKKAl,All lPernisiBul.ro sp.l
iVIäiiriti:in]:iltilmiä "bLrzzar.lcia' ilmoitcitiin k(-'v;i;il-
iri n70 vksilö:i Niilä oli selväsir enemm:in huhij
kuun puoliviiListii (piekanan j;r hiirihaukan nruLrt
toajaltal kun toLrkoklrulta, joka on mchiläishaukan
aikaå.

MAAKOTKA lÄquilo chr!sdciosl
Ainoastaan kaksi havaintoa: 11.4. KuLrsisto lNNjj
(DBl ja 17.a. Tur Rauvola lm [T.S.].

K{)TK^L^II (Ilolicolus/Äquilo sp.l
Måärittåmåt1ömiä kotkia ilnoitettiin kahdcsli: 30.3.

Par 1m (JHc)ja 2a.4. lN Itihtnjcrni (J. Ketoncn, M.
Palmu).

KALÄSÄÄSKI lP.:lndion holioctusl
Kevään kokonajsmä;jrå nelisenkymmentä vksiLö:i
ajälta 12.4. 28.s. Ensimn]:iiscL sääkset saapLrival
12.4., iolloin 1m Såuhuvuorella (JKil ja Sau fapi
lassa (MY).I'aras mLrrito 4 vksilöä l)ra Kasnäs 20.'{.
(JKiJ Viinleinen rnuuliaia nähtjin 2B.5. Pajmionlah
della INfY)

TlltJl,lHAUKKA ll'ul(! tjnnLrn.julusl
Normaalirnii:irii - 21 \'ksilöii kcrtyi ajalta
2.4.-20.s. tl.sihavairlio 2..1. Pri l\rhdistarno 1p

lAI.'1. Kdhta lintua ennnp:iiici kerralla havaiihi. jo

tcn lr;iiinlLruLoista ei voi puhuir. I'aimionlahddla
vidä 20.s. lLr (ll,al.

^lvlPLjHALJKK^ 
lll. colur:rboriusl

Fdelllsecn kcvä;iseen verraltuna lähes kolnrinkcr-
taisesti håvajDtoja. nyl nählijn peräti 26 vksilöä.
ln..,r'n:;: , K,, ,".,...., .'- tsl. rNlt,\,rrn,i
nen Rjhtniemcllii 10.5 IJK.r, HKI \lm.) lrarhau,,a
muuttopåiv:in:i 2{1.4. havaittiin Kasniisiss:i 4m (JKi)

ia Paimronlahrlclla 2m (AF,'lal,, J\o ynl.).

NLIOLIHAIIKKA II. suhbui ,
Tiistäki lajisla kertvi mukavasli havaintoiä, l1lkpl
aialta l.5. 27.5. Ensihavainto 1.5. Rihtniemellä 1p

lAnna Inn.JLa vm.l. Yllätt;ivää kvllä, puolet ke\,ään
nuolihaukoista n:ihtiin cnnen toukokuLrn puolivii
liii. Suurin keskitt!rnii l(j.5- Paimionlahdolla: 1p3m

l lvl YJ.

IALOHAUKKALAII Jl'. sp)
Koln1-. havaintoa -ll.,l. 17.5. l,isäksi "iso petolin
tu" ilmoitetirn 1.1 kertaa (liihinDij hiirihaukkalajcja)
ja pieni petolintu havaittiin kahclesti.

Kana- ja kurkilinnut
R, fl lU ji ,, . pL, l ,en1 rr .'

Ainoa ha!airrto: 3.s. l ur Kurienrahka 3A I l Vc, S.

Vcistolä1.

I,UH IAKANA lnollus oqu o iicLisl
30.5. Iraimionlahdella lrr (JKi).

RUlSliÄÄ KKÄ lt)rx (iftxl
22 s. säl voildlkirla 1Ä {ss),27.5. lJii lieradclma lp
0Kil.

l,l FIIUKANA l(jollirulo cl'l{roPusl
17.5. lJaimionlahti 1p (Jl,d).

NOKIKANA llirljrxr olrul
Flnsimmäinen nokikana säalrLri 30.3. Sär Nixoriin
(SSl. Nokikanaan ci ilmeisesti kiijlnitctii paljonkaan
huoIniot;r. koska hLripLrt i:iiv;it \,äätillratto riksi:
18.a. Hälikonlahli 73p (4I,, I'rl,l jr 27'1. Saar(jn
j;irvi iJ2p (lKN)

Myöskään nokikanoihin ei ole uhrattu katsei-
ta; lajin muutosta ei synny mitään kuvaa.



KtJltKl lL;rus srusl
Kurkien rnuutlrr ai'rillui !iilill{r 5..1. 211.5., jn lLro-

nä dikana havfliltiin Varsinais Suorrossa noin 2il(l{l
\,.ii,- lr.,,.,rr ,r il'r. l,r Lli r.r', i.:.,
lieiriliLlc. 1ti.- 22.,1. hä\' ittiin r11500 kLrrkcd cli krl(
si kol,nasosaa kokr) k(x,:i:in kurlista.
Kaikki vli sadan linnuu nruutot: 11.J. Par Vrinc
260r, (lKi, MYJ, 12.4 Kaa SäLrhu!u(iri 157r, llKi).
20,1. Drä Kitsn;is a05m IJKi], Irairnrcnlalrti 1(i7rn
(^lr, 1ä1,,lNo), lrar Våno 2ti(lm INIY]. 21..1. Irnillli
onlalrti :J79nr {lKi), 1\ll ltuissalo lij(im (ll,rlja 22.1.
lrirlnrionlahti 143rn (J',a ).

Viinrciscl lnLrrllajrt 2ti.5. Kor lJtil l,n (Klt, JP\'. Kari
Saukk,,.cnl ja I)ri,nionlahii.l\ (HKl) sckii 28.5. 1 ur
.,\\'ik 2 {luK, Sclrpo Kallio).

Kahlaajat
N'lIiRII l^ltAKKA lHo{rmolor),rs (,slrolrsusl
tjnsinrln;iis'rt 1s.4. Kor l,ohm l (l'Al ja Naa Siirkiirl
srlmi 2 (ll,a) sek;i 1ti.1. Sal lJa!ik,rnlirhlilr (SSl. lo
2i1..1. l'!h Rihtnioln.llii asrn (VNIu). suuriD n]lr)l-
I;rjrIniiiirii saIn ssd Irdikirss.: 11.(j. 1o{jrn ll'r\, iKo.
J,rklä Sillanpii;il.
:jis;im,,an t)aras 27.5..13rr PaiJnio,rlal,ti (NiYJ. Si(ill;i
rnyijs viinr:isct lnrrLrllrrjat: .1.(i. rti r)nsin \, sitt0n
kiiiirrlvi S$ (lvl Y)

PI KKtJ'IYLLI lChotadrjus tluliusl
lnsinmäisct 16.4. l)ai l'uhdistam(rlla [l o l.l ii lla
likonlahdrjlla (^fl. Suorin kerli:inlvn)ä 7p Pri Puh'
distrml)lla 25.s. (MYJ.

'l Y Ll,l l(i. hioli'iul.rl
Iinsimln:iinen nruulllrja IIalikonlah(lclia '1.+. (l l il.
Iarhall keriiiir)t!fir:il2llp iurInossa 2{1.'1. ia 21 NIv
nälal,della :J l.s (JKi).

KAPLJS'IAlilN IA lIiuriolis opri.ori(]l
Mrlrtu)n avasi!,ai 5.,1. Irainrionlahdella l (JKilia Ha'
likonlahtlella ln (SS) SuLllilnorai parvrit loLrkL)

kuun alussa .1.s. Pai I)uhdislanlo l20utr (AF, lvlY)
ia l:1.5. H,rlikonLaliti 1{){l(\r (T.S.J. Viinrciscl il mLrLrl

tdlaa 2 7.s. Irainrionlahddla (N1Yl.

'lt;NDITAKURN{lTS^ lP. squoiorolol
gnsirnmiiisel 15.s. Rihtniemi 1nI (HV, Vlvf uJia Irai
Inionlahti 1In {ll,al Parhaat InLrutot ioukoklrun lo-
pulla ulkosaaristossa: z7.s Ulij 290rn {ia isoia kah
ldj,.,,r rllP\',' ' I'.\d,, i ir' ,' 01

{N,1Y ).

'taiYI ITilt lYYPP;i lVrrncllus v.n1]llusl
'lrrlun Sanomien nrukann 13.3. Kcnriössri, selrraa-
vai 2 l.il r 'l Lrr 'lopinoja 2 (TaL. JNpl ja Ituissalo I nr

(PA.'Iol,). Pannioolahdcllir a.a. l80m INlYJja 6.4.
le0 r {lKi).

lS[]SlRltl lCoJidJ js,io,ll,iusl
Hrlikonlahdell! 31.5. ti5'n sorrranaarl 2ll lundrakur
mirsaa (ll le).

IJU L\,fI jSSIRRI l(i oiirol
Jurrn'rssa 30.5. rlp.

L;\ ITINSIRRI {C. lcmlninckiil
.1.5. Halikonlahdelia 1 (JKi) IriiänrLrult.rc). viiilaa-
!'ia bavaintojar 16.s. Halikonlahti 8 (SSl, 17.5. lJ.l
mionlahli lrllll,a, MY) ja 111.5. lur^vik;p(luKl.
Viineiset 2 Iiuissalossr 2{J.:,. (lKo)

K lJOVISIRItl ltl /irrrullirfirl
22.5. Jurtrrssa l.2.(i. lai Rarlalarlab.lclla 2 lKl),
'l'o1,. P. Iiä ll Isalä1.

SIJOSIRRI lC. {ripin.ll
Iti..1 lLrrrnossa l, ranlcrccn rsinlrniiincr Ir:llrtiin
!aslä i1.5. IIalik{rnldl,dollr lAl', lKil. lJtiissii 27 s.

6a5rn j;r ir0 pikkukahlaaitra (JlJy vm.). lurmossä 30 s.

500Jnil0ol) ja 2 (j 8glltJ Viinrcirir:n,1.ii. Påinrionhhli
lm tMY).

jÄNKÄsr R IrIÄ rN EN lLj]lrxi.to &lcinr/JL,sl
Kaikki havirnnotr 23.5. Kuusisl(mlahti 1 1P^, l vcl,
2 7.5. Ruissalo 2p {'l oJ,. P. Rautsalal, 211.s. I Ialikon
lahti 2 (lPy ym.l. 30.5. I)airlriolrlahti lJKi) ia 31.s.
ItaisionluIti 1 (IKil Irrrrn(rssa vhleens:i8, j(iisla (rn-

sinlmäisct 2{1.5

SUCIKI J KKO lirhil{Jm{r(jfius l,usno\l
Iinsinrnriiinrjn 2'1..1. Raisiorlahdclla (Fll,al. Ylcislyi
hLrhti ioolokuLrn vaihieessa, suurirnrrlat rJrii:iriil
lil.s. I)ai I)Lrhdistarrro 250 (MYl, I5.s. Iräimionlah
ti 200 r iJLal ia Halikonlahri 160 (Äll. viilllcisct
:t FlalikrrrlahdeLla 3l.s. (JHeJ.

I^N KÄ Kl JRPI',\ IJ,rn o(r I r)ies m jnirnusi

lLrrmon cnslmm:iinen 2.5.. rnirntcreeltil ilmoitcttiin
kaksi ha!'ainioar I1.5. Kuusislo 2 (ELalia l3 5. Åvik
(Rami N{elsäranial.

'IAiVAA\JVLJOHI ltjoiijrogo goJjinogol
Flnsimln:iincn 27 iJ.'fur Satalllassn ('1.S.). Seuraa

Tövhtöhvvpän pesintä kärsii tuntuvasti nykyi-
scstä viljelytekniikasta. Kannattaa kiriata keväi-
siä muuttaiamääriå, jotta lajin tulevasta kannan
laskusta saadaan käsitys. I(uovin kohdalla ro-
mahdus on io tosiasia.

!'at 1.a. N4ie MI/nålahLtella 2 (l'll,a). Raisionlah.lclla
2s 3.5. INrY].

l,Lll l OKLlRPPA lScr;lopo.i rusljr:olrrl
IurL-.r"r. r,,Lr, rll ,d1-J, irn.., ,.,',.,, r '0 .

'frrrrssa Seuraavai ilmoiletul: 11..{. Hou Lömstl
[KR] ja r2.,1. Sal xerikki (SSl.

MtJS'l 
^PYltST()KtJlltl 

llirnosd lirnos(, Z
Kllikki ha!,ainnot: 2(i.,1. Mvnälahti l lELa),5.5 lai 5
', r'1.,.., .11\ l.'.,. 1.'.i ,,r,1 . L..;rt" fi J,J.

1a.5. Halikonlahtj rp{SS)i r7. r8.5.samalläpai j
kllh 2p (HKl, SS, Ili ym.l. l'Lrrrrn San{)mal n]ai :

itslxr toLrlokLrisiksi tapaanrispaikoiksi nryijs Krru-
sistlJn ia lurn)0r (2 vksilil:il.

Pl iNAKI J IRI ll, lopponj'x,
I.insimIniiincn lurussa 2.s ('l S.J. s llaavtrt 9.s.
Rihtni{rmdl:; 13m (lKol. ltihtlriern(jllii rL\ös I r.5.
lil(lm lK Haapalal ia l5.5. 1.19Ill IVN{u, llKl).

PIKKIJKIJOVI lNutrrnius pIocop!sl
- I K,, , II ,' ir.r. .. In (JKi) r 5 \u ,.,, i . 

'
l{x)m {f.S.), rnriuten parhaat miiririit 4.5. I)ai Puh
(lisla o 2(l (At'l srjk;i 15.5. Sal Ierikki 2snl (SS] ja
27m Rihtni(-'mi {H Kll.

ISOK UOVI lN. .lrqu(rlal
InsiIlrrnäisct yhtccnsä 8 ]intua havaiiiiin 12.4. Jur
mossa, Dra Lijvijssä (JHel. KaariDilssa {lKi) ja Ha-
likonLahdella (SSJ. Parhaal nuutotr 19.,1. Paimion'
lahrj rs0m (NIYl,20.4. Par Våno 170nr lMYl.25.a.
Dra Kasn;ls r52m (lKil sekii san1ana päivän:i 1,ai

Oiajiirvi I lam {V\,lul.

MLiS I AVIKLO lliingd erylfiropusl
Ensimmrinen 29.4. Kaa Kuusistossa (DB, Kltl. Suu
riInInai rn:iärät P;r'mionlah.lclla: l2.s. ltj (^l) jä

1s. s. l6nl (lLal.

PIINAIALKAVIKLO lT. lolrrnusl
\, 1,.,r'i" J.I P.rr r.orrl. I I I l\l\ l.5,,rr".. . J' 'i
kassa !1.5. 25 (MYl Jurnrossd trLrippu 1.5. aall).

VALKOVI K LO IJ. nebuJ.lrj.rl
Flnsinrnräisct 24.,,1. Utö 1m ISS)ia 25.4. l,aiOlajiir

'i ll \\l ,l 1..,, .\1",..r.,,.', .'1, 1'r,r'1,' -

li: 1.5. Pairniorlahii 17 p/m (l\'1Y1.5.5. KuLrsisto 20p
{JjN, SLl. Viimcinen 27 s. I)ailnionlahdellä (MYl.

N{ETS^VIKLO l'L o.ix,put
I r a. l'jaim ionlahdella 2 (JI Ie) iä I Iälik{)nlahdetla 8
(SSl. l'aras muulto l:tln Kasnlisiss:i 25.a. (jKi)

LIITO 11. sk,rdrol
1.5. I'ainrionlnhdclln Irn (jKi) ja JuI.lnossir lt)p. I']ri-
nrionlahdL:lla Jnyii! a.5. 1 lqr (lK i), 13.5. 2(10 r) + n,

IMY) ja r5.s. 150rn (jl.a) I)ern SaaIeujärve]1:i 7.5.
8a ljKt,!1.

RANTASIPI lArijljs hy|olrurxrl
Flnsimminenvcrrai(rn aikllisin 12.a. Halikonlah
rlL:lla (SSl.

KAI{lKI IKKO 1^rcno.io i,,i,,rprusl
I.lnsi'nm:iiscl 2a.a. Utö 1p (SSl sckii ll0.'1. Rilrlnirl
mi lp (lKolja Jurnro ll.JurJnonhuiprruna3.5 25p,
Rihtnienlen parhaat muLrlot tans oliväl 8.5. 10,,) lK.
Haarråla) ja I I 5. ell1 (K. I Iaapalal. I)äimiouläh(lel
lakin Im 15.5. (Jl,a).

VESIPIi-,\SKY lPhoirrropus lobrri L,sl

Flalikonlahclella ensirnr,;ii,i,iJ, l t.5 {l IKl, lK,i. SS
ym.l, m:iårät kasvoival r)(rp,)asli ia 2 s.5. 34p (JKiJ,
.,.,..,1 ,nt,t.\'.\l l ' . (.,I\..,, iiIII,i,

2 iJ {j. (lKil. lurm(rr hLripl)Lr 2{J.5 ltjp. Ilalikonlah
don ia Jrrrmorr rrlkoprr)l{rllr ilnroitottiir vain 12 vk

t6
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Kihut, lokit, tiirat ja ruokit
lvlERlKI HU,Ster.ororius porusiticusl ja KIHLILAII
(s. sp.)
Ensimmäinerr nrorik;hu n;lhtiin poikkeuksr:lliscsli
''sisiimaassa :25..1. I'airnionlahdclla 1p {KRl. Seu
raa!ilt vapLrraallona l!rmossa I ja Rihlnie rcllii
\ (l .\. ll'. \v... Å.r,, lrnulrl. \.in. ,.'

Mrluikrhaväinto 2ti.5. LJtö 2m merikihua sek:i a

m:i:iritliimr ijnt:l kihua (JHcl.

Pl KKIiLtlKKI lJ,0rus minutusl
'1 1,Y:n rlueella nälrtiin kevit:in aikärra vhicolrsä
n 18(l pikkul{rkkia. InsirnJn:iiscl 21].4. Kor tliij
Nlu Porniis ln] (SS. Ari ltivaslc, sck;i I s. lJus Kul
lu 1 (AFl ja I'ainionlahii a (JKil Su rimnat ke
rii:iniymåt I)ih Kaljasjiin'cllii ltj.s.55p (FIKl. lKo,
hrkka Sillinpii;i)ja Hahkonlahdella 15.5. rl5p (AFl
NIuita pikkulokkien tapaamispaikkoia oli!,at Riht
niemi, Inissii 9.s.2m (PA. lKo. lukka Sillanpiiiil.
Lai Oiajiirvi 2.5. 16p (PA, HKl, JKol, t--us IlsiLro
2.5. llp (V\{u) ja Nåa l,Lralåjanj:irvi 2 3.5. 3p (JSal.

Viinejnerl lenleli Halikonlahdella vielii 3.6. {lKi).

NÄU RUi,CIKKI lL. rnlibundLrsl
Tulivat pcrinteiseen tapaao l urkuun maallskuun
lopulla:28.3. Sata assa sp (TäL,INol. Ylcisl\\,:it
nopeästi, esirn. 10..1. huippuna n2500 l ur SnlaIna
ja 16..1. 1100 p Naa Satåma ('lal).
Parhaät muuitopäiväi sijoittuivat huhtikuun kol-
manneLle viikolle. Rihtniemellii 23.1. 417In {VMul
ja 2s.a. 3Oanl [P,4., IlK]), lisäksi l,ai Orajårveuä 25.'+

25ps10m {VN4ul. Viimeiset muuttajiksi iulkihrt me-
ni!'ijt l7.5. Rihtoicmcllä kohii pohjoista (VN4!1.

Iu

KALALOKKI lL. conusl
Eosinmäinen ehtj !.ielä rnaaliskuun puolella:'fur
Satanra 2il.il. 1p ('1a1,. lNrr). Kalalokkicn pitämuut-
to aioittui huhlikuun krppupuolcllc. Rihtniemel-
l:i 23..1.363m (vMu1,25.1.398nr 0rA, HKl. JKo,
lukka Sillanpijii) ia 28.a 306rr (VN4ul.

Slll.KÄLoKKI lJ-. 1us0'rsl
'l urLrI] Sanomat ilmoittaa lajin niihdyksi T run Sa

taInassa jo maaliskLlun Lotrull.. Scuraavat vasta
hLrlrtiklrulltl] rl.4. fur Saräma I (JKol. Päämrlriito:
30m ltihtnicrni 25.a. (PA. IlKl, lKo. Jukka Sillan-
l)ä:il.

I lÄI.tN4AALOKKI li, drs'inl0lusi
Ensinun:iiscl varhain: 7.2. Utiissä 5p UHc). 1\ll-
kuLrn harmaalokit ehiivät 2l.il. (ToL. lnl,. lNo,
N,lY). Sulllirnnat muulot: 2.'1 Kaa SaLrhLrvuori
r87m, (IKil ja 19.,1. Pär Våno la8m (INo)
MERILOKKI lL. m(lrjrusl
Nlerilokinkjn ensihävaini{r LItöst:ir 7.2. ap [JHc).
Tur Satamassa 211.3. 1p llNol ia RaLrvolanlahd1rl
la 30.3. 2r, (loL). Nlukava sjs:i aåkcrtvnä Pern
Saärcnj;irvd l;i: 22.a. 23p (lKN).

ItÄYsKÄ lsr.rlno riospirrl
Varhaisin rityskii istui Pern Sanrcnjär!'en i;iiillii
19.1. (SS yrn.l, scuraavat 25..1. Lai Otaiijr!i 1p
(Vlvju)ja Pvh Itihlnicrni 1m (HV) SLrLrriInInät ler-
lvrr:ii tlus Letosta: 2.5. 3p8m ia lti.s. r1m (Vlvlul.

KALÄ fIIItA lS. hirundol
Flnsihavainto 25.,1. Dra Käsnäs 2m (JKil, rnutta

nnruten laiin muutostä ei saa palauiettujen havain-
lojcn valossa lninkå;inläisra kuvaa.

L,APIN IIIRA {S. porodisoi-..,l

J'r huhtikuun lopL,lla nähiiin päljon lapintiiroja:
30.4. Nau Pcrnäs Kor tltij 30p2sm {TaLJ.

KALA' TÅl L-APINTIIRA iS. Ilirundo/iror.rd jsoco)
'liiroien parfls muuttopåivä oli 8.5., iolloirl Itiht
nicncssa l52m (K. Haapala, V\'ful.

NlLIS l A l llRA lajh ji.Jonios nigcrl
Ilaliko lahLlclla viihti,i kaksi liniu;r J. 17.s. ISS
!m J.

Rlla)KKI lAlco Iordol
Flnsimmiiisct r okji niihiiir Ilrössa 23.a.: 8m {SSl.
\..rrr. i . 

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

I i rll rr. r'\^-Ir'.-,.2-...
2I] ll al.l.

RlSKll,^ lti0ppius srrllr,
I,lnsihavainlo tuli poikkeuksellisesti lurrnon u)lo
puolelta: 211.4. Ilihtnietni 1p {VMLr. R. Lumio). Nlic'
lcnkiinroin.n sis;isaaristohavajntr) 27.4. Mie Nly
,riihhri .lp 

{ 1 .S.). jurmon onsiInm;iiset 28 ,1. n50p,
mikii oli sirfirnlLa lajin päänrLruito.

Uuttukyyhkystä pohjantikkaan
LlUl"l U KYYH(Y lcrriurnbu o,rnosl
lnsinrnr;iirten Lruttukvvhky lLrli I ll. i'ur Ohikul
kutic 1p IAF). Sflrraaval:8.3. Maskrr l llr (Ijl,alia
13.3. vksin;iinen lintu I'jäinriossa (jKi).
Lnji runsaslui vasla l8 3., iolloin havainioja eri
puolilta naaluntaa. l';i;imuutlo j:ii kLritenkin huo
nriolia. Suurimrnista päiviisrrmmisla vaslaaval
30.3. havniiut 20lintLra Ke riössä, 33 Sauvossa sc-
kå l4 i)aimiossa thleensij ,17 vksiliiii (r\|1.

SIiPlil,KYY H KY l(1. loluo,busl
gnsimrniiisci scpelkvvhkvt saapuivat läbes kuu
kauden uuttukyyhkyjen iäLkeen, vasia 28 3., iolloin
Jurmossa linilrase ran lniehityksen allacssa io 42
lirltua.
I)äämuLrtt{r a jojthri huhtikuun loppupuolelle: esirn.
',r.4. h".r,,.." ,, 117r,I tJl.i. .,,r' r, l,:\;Jr;

muLrallakin huomaltavaa nrLruttoa Ylläitäviiä k\'1

l,' r'r-l . u".' l',rrn ^l',rrrd nI, rrl'L .. rr o "rrim
mitisest:i Lrlkosaaristosla 25.5. Utö 22m [J]lel.

'i URKINKYYIIKY {Slrcptopdio rirr{;or)iol
26.,1. LIiö I (SS. Ari Rivastol.

'ItIRTLIItIKYYHKY {S. lurtur)
'l'urun Sanomien mukaan iurturikyyhky nähtiill
111.5. sekä Ludessakaupungissa eltä Lii6ssii. Utös
sä rnyös 21.5. (Sakarj Kauppinen), ljsäksi Dra Vä
ntissä 1A 27.5. {SSl.

KÄKI lCLrculus conorLrsl
Turun Sanornien mukaan käki kukkui l'urun scu-
dulla jo 6.5 Seuräavä: 14.5. Iryh Otajärvi p (VMuJ.
\tielä toukokuun lopussa oLi muulto kesken: 27.s.
Uiö lN tlPy vm.l ja 28.5. 1Ä lTall sekä Dra Vä
nilsså I (SS yrn.l.

lltJUHKÄlA lijLrbo bubol
Turur kaupurkia[LeeLla Liikkui kevättalvclJa kym'
menkunta huuhkajaa (T.S.l.

'IUNI IIRIPOLLti f Nyol-.o s.ondid(i{rl
15.11. 1 iirtu lensi TYKS:n katolta Kupittaalle (lvlat
ti EloraltaJ ia-17.3. ticnoilla "iso vaalca" näyttä\4yi
Iltijssä iT.S.l.

VA R PUSPÖ1,1,Ö lCl.,u.idjum passerjnuml
Il roit0lluja ba!,ainioja kaksj: l{1.3. Kor Gyltij (ARa)

ia 10.4. \'lyn Hirvijärvi 1A (VS.l.

s.,\RVIr,aiLr.Ö {,4sjo oiusl
\r o.r l1.lp r.l: I r r t rn K .lr.l ki l^ tSSl ,,

2 5.4. litij 1p Il'.S.1.

SrjoPÖr,r.Ö l,\. Il(]m'n0u,
Ensimmiiinen srlopöliö n:ihtiin 1tj.'r. Jurmossä.
14.5. Mic N4ynälahli I (JHel. loukokuun lopLrlla
pijllij ilahdutti Halikonlahdella retkeilleitä,
'ls. 17.5. lp (AIr. Si,, JlN, Tal, ym.)

K I,iH Rl\ÄJÄ l(loprinrulgus eu'I)po{rusl
\4\, 1"i.,-r., 1..r, i1.m;.r. r Li,r. J.,J ld r,'ö . i

meinen ilmoit-.ttul haväinto: 25.5. llra Morlton
tändcr 2 (SS, l. Lähteenojal

TIRVAP^i\SKY (Apus opus]
Tervap?iäskvstä lehiiin ensihavrinlo 13.5., jolloin
Iraimionlahdella 2p (r\F, \1Y) ja SaLossa I (l.S.J.
.17.5. 

io lähes t00p I Ialikonlahdella ('lal,J. Viho
\r-rn-.rr er rruLrLtor-d\ d-nL- tu.o. Dr" ur.; 5.n
tlHcJ.

H^ltJÅl,lN lLI lLlfup., olxrpsl
Viisi havaintoa: Ensi rrnäincn 25..1. Paimionlah-
ii lrn {lNo, KRl. Vapunpäivän:i lrar Våno 1N {lvlYl.
I'rrrnon nunmilla lrr 2. 3.5. (TaL. INol. N:iiden
lisäksi iorrkokuussa Turussa RuissäLossa ja Kas
tun - SuikkilaD alueeLla (T.S.l.

KÄtNPIIKA ljt'nx iorquillol
Ensimmäiset k:ionpiidi ilrlrcstyivät 30.4.; Nihtiö 2

(HVl. lurmo ja Uus Iliujårvi l^ iPÄ, JKr'1. ivluut
lo jatkui viel:i 28.s, jolloin tJtössä 2p (TaLl.
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PIKKLIItKKA II)'rndro..riros rnin.)rl
Rihtnielllellä r)ähtjjn 5..1. I llr. lanncrJ tå I tl.s.
I (Anna Innola vm.l.

POHIAN IIKK^ lPi.ioid{rs lridod}'Jusl
Ryrn;iitvlåsså uraaliskuussa 2 ia NIln;iIn;iellii I

(1.S.)sckå Rihtnienlellä 1.5. 1p lAnna Lrnolr !rrr.l.

Varpuslinnut
KANtIASKItJRtJ lLuJlL,io arl,r,rr:! j

ll0.il.'turku I l1'.S.1.2 4. Kir Hoviriniå.1 llKrl. HlI"
vaintoia ilmoitetlijn yhiccnsä vhdcsl;iloisiallri )k-
silöstii, irrista viirrcincn rJ.5. lryh ltihlnicIncss;i 1m

(VVfLr).

KI U ltLi lAlaudr nrvr)rsisl
LnsihavilintLi Vchnr;raliä 2(l.il. ('l Sl I)iiiim1lllllo
llioiihri rnaalis hLrhtikuun !iiblccs,),rn, j,,lloin hr-
f rt rin ,j.-. , , 1, , r I r ilr 1.. t,. -.

'lllN1'IIRIKILIRLI li-rrr,of l,ild olr].srrisl
'ftlluD Sanouricr rrukaan ltrr.iön lal\,.htiir s;)r

ka!,{rrin 7.i1. ja l,{)mussä oli 1 vksilil 15.3.

'la)RN{ÄP^i'iSKY I t|)tr t th r i pr t it r )

lnsim:iincll 2.s. l, i Ol,ri:irvi I 1l'^1. I'ri,irllrrrrII{,
2s.s Irai PubLlista,ro l0(l IMY) id il rl. Sal H,rlikon-
lahri 600 {JKil. violii 4.6 Kna xuLrsisr(, {{r0 llKr}.

I IAAIiAPÄÄSKY lilirun,lo rstirrl
\rärhaisir ilrroitoltLr 22..r. Sä1 Krrrrl)paopisto l
(fve, M. Lehto). lr:iiimuullrr lll.s H;rhkonlähti'1(x)
0ril.

RÄYST,\SPÄÄSKY II )I I]J ( ]JiI, J I IIJ IrJ(I,]
Filrsihavainto 27.4. Iraimionlahti (ll,al. IllriLor 3.{1.

Halikonlahti 150 (JKi).

N4trTSÄKIRVININ lArirl,irs lrivjdJjsl
Ensimnläinen r9.4. Pcrn Saar'{rniiirvi I Ä lssl. I':iii-

rrrLrLrtio vappLrna: lurnlo 80ln ja Irar Våno l02nr
{NrY).

NII Il \'KIR\:lNEN iA i)roi,)nsjsl
2e.ll. aikaisin Halilonlahclclla (l'til. 18.a. lurmo
100p.

Lr\l)lNKlltVlNFlN l^. '.cn 
in usl

r\inoal 16.5 I)airIli,rnLahdclla []ll, MYlir UL,s Fjsr-

r ossa lVNlLr).

l,tJ(IIOKI ItVl N I'lN i,1. tl,;no/,itlul
Itihtniculelle luL,tokir\,iset saapuivat vasia huhti
kur r loppupuolellrr: li.a. r (lKol ja 23.a. 2 (Vlvlu).

Klll,1 r\v,,\s l iiR/iKKI li\loio,iiilo 1lovrl
Vasta :ir..1. KLrLrsistorlähti 2p (lJÅJ. IriiiiInuutto
111.5. H,)likonlahli u5l) (ll Ie).

\'Äs r',\R;\ N K r /n.i. ,,lb.rl
r1l.J. l.,lau S,:ili I (1.S.).

'l'l LIII lllonrIv(ijJJu sorrulirsl
Viinrei on ilr]roit!ttLr ]rirvaiIllo 12..1. lllr Klrsnlis
2n' lJIl c).

|[l.iK^l,OlNIN l'li']glrxl]lrjs lr.rglo.lri,isl
jurm{rssa 29 iJ. 2 ja Il..r. 5.

ItÅ L r'l l^lNI.IN ll'jrurrlJ(r r,(,(Ju/orisl
Llnsimmiiircn 2lJ il. lurrno I mllll;r Lrji vlcislvi vas-
la l2 .1

IllNr\ltlN I r\ /ljfl lhr.us rul)rxrrlrrl
Lnsihavirinlo 2rJ.il. Jllllro I PriiiInLirllr) iJ0..1 lur
rno l;{X\).

Sr\1 
^Klll,l 

lJ,'rs(iinid lusrijni(r)
Vrrbaisilr iLnrritelru 2.s Påirnionllhli 1p (llBl.

SlNl ItlNl'A ll. sy,,.i(xrl
11.5. lurmo l',nsirnmrlinon. \leislvi l{j. 17.5.

lvlLJS I Al,l,lPP,,il,lNl tI ll,h.rrnirurus r)rhrurosl
l,' ',', ,\r"r', ,,,\.'l:'-

l,[1,1,,\1,1N'l lJ t]). trhi)rrnnrurut
Linsihavairll(r 2{).'1. Jrrrmo l1p. Samassa paikassa
1.1.5. t)ririiti !l0p

PENSASl'ASKI I lSrrxicoio ru|0lrol
Flnsimmiiisol lil 4. TLrr Yo-k iissli 1l'Ii)jr1 Käa Kuu-
sisll,!sd (JlN, Sl.).

KIViI ÄSKt.r lO(]ndnihr) rr(]nunlh(,
10.1. l1lrunr 1, 1{j.5. siellii sitter 7(\).

SLlLl,Rr\S1 ÄS J l urdrrs lo.quotusl
Flnsimnitisri 25..{. Iirr Rnrlvolassa ja Kor (;t.issä

(SS vn.). Viinciocn 2u.5. Utössä. Kevåän aikana
kirjatliir havainio'a kaikkiaan kymmenestå vksi
lösl:i

MI-Sl A RAS IAS IJ. rnllruiol
Ijnsihavainto 11.:1. Kaa Sarrhrrvuori 1m (lKil. Jur
rrossa parhirimmillirirn 4llp 4.4.

rtÄKÄ'l lrRÄs'l^s IT. rrihrisl
Varhaisin 1ll.:J. 1L)r Rarlvola ilp (Toi,J. 16.4. Jur

l,^LJI,LIItAS IAS IJ phil.,r l]/.,s1

2!.3. 'lurku 
{1 .S.1. N,laksimi I silp Kor lurno 30.,1.

PLINAKYLKIRASTAS lT. ilio.iusl
27.3.'nir Yo-kyl:i I {l'. Rauisalal. Unitcn 25.4. hrr
mo lqrl(l(lm.

KLILORAS IAS fT. vjs.iivorusl
29.3. Rai \janlo 1 (fal,, JNol. RiLtnieIni 32rn 30.1.
(vMul.

PENSASSIRKK^LINIU ll,ouuslclio /loevio)
14.5. lurmossa a, hsäksi 26.5. I'ainrionlahii 1Ä
(Al,).

RLJOKOKERTTTINEN fAr;rr;cr?hoJus schor:noboe'

s.s. io usealla lahdclla (1.S.1.

RYTIKCRTTTININ {,^. s']irpoccusl
Saapui samaan aikaån ruokokerttuson kanssa

tr.s.l.

RASTASKI,IRI"TUNFIN lÄ. orundinocousl
'16.5. Paraincn il .S.l.

KlJLl'ARINTA iHippolois j.ilrrrinol
10.5. Flou Lönsij I (KRJ.

KIltjLlKI.lltl l U lSyJr'o r)iroriol
Insinlnl:iin(x] 3l.5. llra Viinö 1r\ {SS ! rr.l. Ju tr',os
sa 2p s. 6.0. ja NIie M!n:ilah(lelta 1 Ia.ii. illle).

H URN EKERTTI; lS..urru(iol
30.4. Kor jurrno I 0nsimlniiinen ilmoiletlLl. SLrLr

rin rn:iå.:i Lili;ss:i 28.5.: p{rr;ili aa \ksilö;i (lal,).

PENSASKIR II't,r lS. l,'l]n"nun jt
l'1.5. Kor Jllrmo a ensjhaIäinnoksi aika mvi;
häincn. 211.5. LJlössä havaiitijn pcnsaskcrliuialin
huikcat .11 linlua ('1'al,).

LEHTOKIRTTTJ fS borinl
14.;. lurmo 5 ensimmliiset. 28.5. lltij 33 ja 6.6. Iur
mo 80 parhaal mij;irät.

N{tlSl ÄPi\ÄKEit l"ILI lS. otri{iopjllol
Jurnlossa ensirJlrlräinen 30.4. ja cnimmill såmäs-
sa Iaikassa 50p 6.6.

IDÄNLruNIl,lN I LJ lPhylloscopus lro.rhiloid.rsl
lLrrrnon kev:iisumma 3. joisia cnsimnräinon lii.s.

STRITTÄlÄ ii,. sibii{]rrixl
I,jnsimmåinen I1.s Kaa^uvainen lpiDB), l.rdel
la pahilsli aikatauhrstaan m"vöhiissä.

1 ll,1Al,11'l lIr. .dll L,itrt
Vårhaisin 13.4. JurnltJssa

PAIULI N lli lP. r'ochilusl
Vasta 30.4., jolloin Julmossakin serltåån 10.
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I lÄltir'lAASIEPI'0 fMuscicopo slr juk,l
17.s. Piikkiö 2 (NiY). 6.ii. lLllmo 10.

PIKKLSIIIPPO lFicedulo porvol
Ensjmmäiset I'r.s. lurmo 2p, sadrolla ha!,aittiin
kevåällä yhteenså 33 vksilö:i.23.s. lJrilssä 7p (ll Ie
ym.l Lisäksi 2s.5. Ilra lvlorgo landcl 1 np {SSl ja

Krrggsk;ir 28.5. [SS].

KIITTOSIi,lPPO Ir- hyp0lcuc0l
Ensimn:iincn 28.4. Jurrrossa. maniereeLla laji
vleistyi vapLrn lienoilla.

KliHANKIIITT^lÄ loriolus oriolusl
Ajnoa havaintoi 21.5. Kor tJtil 1('l.S.l.

I,IKK IILI.IPINKÄlN trN ll.olrius coJlurnJ)
Aika rnyöhäinen r:l]sihavainto 1,r s. lurnlo 1. Jul
mossa cnimmilLään peräti g|p 8.li.

l,ÅPIN HARAKKÅ ll,. ,rx.rrbirorl
ll av0inlojä kvmrnenkunta 8.:1. 24.:1.

N;\AKKA {(hrvLrs nronr:rluJoJ
22.iJ. Irvh I)(rlllila 50m (VNIul

NlIJS I AVARIS l. /iueii.usl
finsimm:iiscl 2 jo 22.2. l lalikossa varispa|ven mn
lan.r pohioiseer [JKi]. lJäämu]l11o fljoitlui miralis-
kuun loprrllr:.

VARIS l(i. (xrfun,) .r)rnirl
22il l)ar Viino iliJm {lKil ja I)\t Polttiln s5nr
(vMril.

K(ll l A ItA INE N fslurnus vulrorisl
Ensirnnr:iircn 21.3. 1ill Sätama 2 tNlY). lutmos-
sn i1.4. 12bp.

PIKKL,iVÄIiPLINIiN JP.rss,r' in')nt.'nusl
Ainoa havai t(r: 8.5. lurmo L

PIIPPO lF.jnsjl]u (xrelcbsl

Ensimmäisct muutolta tulleet 28.3. Kor Cyll6 3p
(r V . \R. . l1r':r' lrr . t-. 2 .a. r, llu.r .r. I I

päiviisurrnla 20..1. 1)ra Käsniis 900m lJKil.

JÄR RIPEI PPO ll. moniifrjngiliol
29.3. Korppoossa 3 (N1Yl. 30 L Fyh. Iiihlniu,,,i
260rn [VlvirL].

V1 HERPEIITPO lCordur:lis chbrisl
12.3 Kor GyLtö 1^, laji oi tlll!'chlinLrt paikalli
(l \"cJ.

'l lKLI (C. corduelisl
ljnsimnläineo 6.rJ. Tur LuoLavuori I llrrSl Liikkccl-
Lä !,io1å toukokuun lot)ussalin: 22.s I'rh I'olltila
1m lVNlLrl.

22

VI H HRVARPIINEN iC. spinusl
Lnsihavainto 27.lJ. Kaa Kuusisto 1{JJN, SLJ.

HENfPFO fC. connubjnol
22.i1. Tur TL,pinoja 2 (l al,J.

VUORtHtrNIPPt) {C. liovirosi.isl
l5.ll. Lieto 2^ pakettipelloLla {T.S.).

PtINAVÄlt PLIi\ LN lC.rrpodo(,.Us ctyihrinusl
'17 s Pai PcuranicIni 1(AF), huonlattavasii aika'
iaulustaan j:iljcssä.

NOKKAVARPUNIiN ICo(]rolhr.ruslcs co..oihrous

i\iroat havaiI]rot: 1s.,1. Jurrn{r 1 ja 20.4. l)ra -1.

LAPINSIRKKLI lCo/ftrius loi)p.rni(iusl
Fjnsnnmiiiset 29.3. Halikonlahti lm (SSl jå 31.3.
I)ai Puh.listnrno (ToL. I'jAl. viclä ls.s. Ir-vh Riht
nierni 1 [V\1Lr].

PUl,i\,11I N UN ll']lodr{rphcn0r nivrllisl
lo 6.3. IJyh lrolrtila 8p {VMul. !1.a. Kuusistassa 60

0lN, sr.l.

Pll,l OSlltKKIJ lF;nrb,,ir(r hrrrlu/dnol
2i1.,1. lurIllo 5rn ja 14.:. samassa l)äikässa 30p.

POH1,,\NSI RKKU ll. rLrsti.r0l
Ainoat m:iiiritet!i 8.5. lurno I ia !1.s. Nlvn lsosu0
I (V. Särolal. Ljsiiksi lsik-sirkku" {tr. rusli
cahureoLa/1;usillal Itihtnirncll;i {1. -.17.s. !hl. 1.1m.

PAJLISIRKKIi lE rr]h0cnnrusl
31.3. Hälilonlahti .r 

{AF) ja lltij 1ln (JLal.

Kottaraiskannoissa on tapahtunut hidasta elpy-
mistä sitten 19?O-luvun suuren romahduks€n.
Katsauksen havaintopohia ei tätä näytä. On siis
vakavasti pohdittava, kannattaako tämänkal-
taisten katsausten iulkaisemista iatkaa. Kun yh-
distyksen 450 jäsenestä vain 65 palauttaa ha-
vaintonsa ja näistäkin vain harva tietoja taval-
lisista lajeista, ei katsauksen anti voi olla hääp-
piiinen. Tarttis tehrä jatta...

Lisäyksiä kevätmuutto-
katsaukseen 1985
Jarnn) Komi lraiautti ha!,rinl'rnsa rnvöh:iss:i. ohes
sa t)ärhral triiiillii:

NillSl'^KtIRKKIJ UlKKtl llr(nii.rps ourilus
l-1.5. lr!h Rihtnicrni (jp.

KAI I I.LISHAIKARA lllOldrinis strl/ririsl
8.5. 1;\ 'lii Kolkännukko.

I lAltNlA^l IAIKAItT\ l,4rdr{, {iinrrr{'l
1.1.'1. Ilr itiir\.ik.

1,r\LILtIiOti l SLN l(ll'srrus (irsrusl
l3 a 1'ern Saäreniiirvi 2ll). 1.5. Lai Välkoj:ir!i 1.

ii. {i. NIi{iloincn 5}).

N'I[.IS;\IIANIII I]\nsIx. JiIJJoIis]
23..1. t,om Nvynriinr)n 4(1p..+.s. Lai Vä1k(rj:ir!'i
l0Up.

M llRIl lr\Nl II l,^'rs.r 'r'rs(,jlll ,1 Mic Nlietoislonlrihii :l0t),21i.1. Lr)m Nvvn;ii

RIS'l lSilRSA llir(lor no lrrJorn{rl
ll 5 l'jyh Rihlni{)mi lknIn. {j.(i. NlieloiDelr L

At-t,l l(il.rnltukr h',rrrrllisl
l(i il. Nira tlkko-lrekkll L

l,tJI I1',,\K,,\N,,\ lllollus oqu li(iusl
I ti.5. Kaa ItäLr\,()la lÄ.

IrlKKtJSIltltl l(l(rinirjs J,,iIl'iiol
N{ir)toinen i1.6. L

MtJS'I AVIKLO lll inso oyll,r4rL,sl
lvlictoincn ii 5.s , I1liss:i rnvös 25p I1.5.

KARIKTJKKO lÄrrno' j(J inl'r4)]l)sl
Rihlniemi 2sln 1l 5.

PIK KU l,OK K I {l,"rus irulusl
18.5. Lri Olailir!'i s{), 2{i.;. Sal Halikonllrhli 1 r(l
ja I 2k\'. .1.6. H;rljkonlahli 2

KÅ1,Åit,ÄPlN'l llliA lSlr:r,rrr lrirLrrrrlrr;yrlrrr/isirrrrl
ll s Irvh Rihtniomi 12.1nr

NItISl r\'1 1II{A lCilirJon'as niri rl
.+.6. ltaisi0nliiI ii I r.

sIPIt,RAS IAS I J L]r(lLrs roJ1/Llrlirl
{i 5 l\1i(rloin{rn ln

K IJLOItÄSTAS IJirrl'rs \ jscj, i,J,Jsl
.].5. l'yh Rihtnirrlnj 1{lnr.

KlItJOKI,lR l"l lI lSr'1rj(i ,,is,,J',rl
li.u. l,crn Oukkula 1.

IrLll IIANSIITKKU lltJ,,l,,,rjz! rL,sllitrrl
.1.ö.Ivlr ltihtlrierni45 Ir+Ilr,.1.5.Uki Lotto l , ;.;.
Itihlnieni 21 rn i p, u.5. Itilrt ieIni lkn rr. Li
siiksi lSIK" SIRKKII (Itmlreriza rustiriaipusil
1a/aureolal 8.5. llki l,ert0 t.
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Viimekertainen määritvsk'rva' nuori tundrn-
hanhi.

Maaritys-
kuvassa
tundrahanhi
fartro Koni

r,i,,r trr,:r.ärr.rrrhi, rr Io\,rrr mrr-lo ,'rr rnsi:' rr'i

i' j, hrr,,r'o'rr. M' l\;rlr'rnlrprr rrol hrr'\\ "rr rr;lv-

h"nv. ei,,.uu turrrnasta päåstä ia kaulilsta'
Merihanhen {)rottaa isolliiisenii ja isonok-

kirisena tundrahanhesta jo silhu{rtin perus'
1{iella. Nuorten merihanhir:n kvnsion hiemaD

rruutil nokkaa lumnl(xnpi, muttir tLlmnla kyn_

si ei erolu yhtii selviisti kuin luldlahanhel
la. joillakii merjhanhillir nokan tvven hij!
1,,'t,\'. ato.r,r lr|lnnrpml,,rlril nrrlrl'lr lrii lsli.
r rrrri.r tlrn r lLltrltn irlJc "i k.,-\:r.' ' " 

rr' 'l -

t;i solvär'aiaitren koin tundrir ja kilitrhanhclliL
\'rllrr'l.r 'JlrLlrl l.r "l r'1 rrrrrr" ' i lra" lrre

\.,lkoi\ina ols,rNiltrrr""n j., v',irrral\ rir' rrr n
tinr; vatsalaikkuilt:r:n voi sotkea muibin han

hilaieihin. Nuolten lintuien k{rltdalla rnairti-
tut r:ro1 silmärelkairssa, nokan koossir, yltris_

r..rrl\r "'\;i i' rrr''uo.'ir pil"'; m\ö \rrrr

lr,,il,irr lrnlrrlrir.. I'i''ilsr . r'rlrar ltrrrrrrt p n r-

vdt toisislaan nokan viirityksen ja otsakilvcrl
muodon suhtt:cn.

Kiljuhanherr nokka on tummemman vaalt:-

,'nnunaint:n kuin tundrahanhen ia kiljuhan-
hei crtsakilpi on laajcnlpi Kiliuhanhcn otsir-

.ilt', t r'rr rrr llj'1r''ila '1" rrl 'llu' n 'ilrrrJrr
r,;.j;'1", t.,',rr,l."rrlr-r lr\'r':ltl r'tl;t' rtra
,"' .t,-,'.'.i s Lo'r ".k; r't..lrll" rrlulu ilmJr
r,riL-t!.I ll r\il\pI InillllLlP\\rl ol, Luilr'nki l

,.',ler,,rnrl,a r.-ieill.r r ril.r-lr-a ' il.l"r^\'.' 5l
siiöii:i voj miiiirittriri pelkiistätin otsakih'r:u pe

ruslr:r:lla.
Hanhien ir?i:ilittänlisestä

lövtii\'ä1 I)erusteelliscorllaa

kiinnostunect
ti{)toa aiheesta

t-
L,

Vanha kiliuhanhi Huomaa sil-
märcngas, pieni nokka ja otsa-
kilvcn muoto. Silmärengas ei
aina ole yhtä selvä kuin kuvan
yksilöllä.

Viimekertaisen oriiairityskuvan lintu on

l',:lrn,, todlr" lr''rrrr"rrr'i Arrspr'rranlr"l"i
,ltvrs.a kura.'.r lili lrlr rslrr" r lrf i:'" oln_

sribtcissa kannalraa cnsin kalso.l päätli, kaLr-

1..r i. rrolkr'. Lrli' rrr;r'rrilr; rrr;ll;rt'r'linlrrnr-
rrr lJrL' , r'rrr'r, t i v rrrh''rrl" l"rrrr rrll" I rrr-

rrill,'r1r1, lli'l' rr l:rrr,'rr' rr.rl"i'l' r' rr' r "rrrrrr
s€lsla,

LinnulLamme oD mustaa kvllltä lLlkuun{rt

lalnatta yksiv;irjn{rn nokka ia nokan t\'\to
kiel ivä tunilna hövhcnvs oroiluu s{llviill;i
vaal{ramll1asta I)iiiistii Nokka ei (rle elitvison
ir t' r,r i" r.urI,, ' u'' , l"l p' l'i'isl ihrrrk 'r'\ rl-

rnill,ro '. lo I'iirl,; lrlrr'oln, rli r'r'" 'r'rr rr"lr_
rkrlljsuudet Lajipaliin luori tundra /kiLiu

hanh i.
Parhaal nuorcn tuntlra ja kiliuharhr:n vii'

liset orot oval iiilkimrDäistrr kilkkaankeltai-
nen silniir'engirs sr:kli ero nokan kotrssa Kil

iul .r I ' rr n"lka r'tr trrt"trriul rhe- 't rj n lr
Lr.lrpi' rri .'.r,liro'lr'n4r' lJ rhIr n"ll rr' r

,nu,,,låltour', 
"t,,rttrnän 

nleri- ja rlelsähanhrrrr
nokan kaltainen, ioskin pitrnempi. N4uita er(r'
a lr iprr v:. illi,r."r lil'rhrrrl ' rr t ttnt r" r'l '

r'l, rsrä rltr, riroml,lol.nrut. l'\o ':rrlll I I J

irl'r'"r'pil'ut";rp'l,lmrn;l -rr\'l iL'l' uln
r.r\dL tri--lör k"rj' rr tli. N1" rrit1...rrr rr-l rr''

me voi vksiselitteisesti to.leta ainakir sillnii
rr:nkaan rruuttumisen ja kohtuuliisen kokoi
."n rrukart, joten se on tundrahanhi

lvl(isähanhen mustakeltaiseD nokaD vii ri-
r\5 vJilrtel, e l,uun,a l r\ d\'r Inrlllil -irr l, o r,ri
da tnemmän mustaa kuin nuort-'n tuntltahart'
hr;l himnteän vaalc?lnpunertalassa rtokassa

Huonoissa olosuhteissa vaaleanokkaisem

21

Vanha tundrahanhi Vertaa no-
kan kokoa kiljuhanheen.

Nuoren. vi€lä keskenkasvuisen
merihanhen pää. Pää, kaula ia
nokka eivät ole vi{rlä lähim:rin-
kaan yhtä iyk€vät kuin tävsi
kasvuisella, mutta väritYserot
tundrahanheen näkyvät hvvin.
lluornaa kapea silmärengas,
iollainen on myös osalla tund-
rahanhista.Aalno SalDrisen teoksesla Suomen

nut lLintutieto 1983, llelsinki)

, 1,'\i:
*' ,':'', :



Yhteismuutontarkkailu
2s.4. r9B7

f armo Laine

Tuuli: kaikkialla ty5rntä aamulla-aamupäi
vällä. Kymmenen maissa tuuli alkoi puhal-
lella pohjoisesta kiihtyer vähitellon, oli mak
simissaan noin 4 bf. Parissa pisteessä tuu
len suunta oli vaihtelevaa, kääntyi välillä io
pa t:telä[ puolelle. Vallitseva virtaus kuiten
kin kävi pohjoisesta.

Muuta: näkyvyys oli h1'vä, paitsi aamun ly-
hyiden tihkukuurojern aikana. Iltapäivällä
kolmen maissa alkoi l:inoestä levitt;iytyä yh
tenäinr)n saderintama. Sateen alkaessa
useimmissa pisteiss:i oli murrtontarkkailu jo
lopetettu.

Tällä kertaa yhteismuuttopäivänä ei tarvinnul
seisoskella kädet taskussa.

Yleensä yhteismuuttokatsauksen alkulau-
seessa ioudulaan valiltelemaan havainnoi-
japulaa ia TLY:n retkeilyalueen heikkoa
lintuantia, Nyt siihen ei ole tarvetta, sillä
miehitettynä oli ennätysmäiset kymmenen
kohdetta. tolLa siioitluival hyvin eri puo-
lille TLY:n aluetta. Kaksi sisämaanpistet-
täkin oli mukana. Myöskään lintutarion-
nassa ei ollut moittimista.

Sää
Lämpötila: sisämaan pisteissä sai aamul-

ld hylisl; l-2'areen paLLr.e..a. nreIcn iji-
rell; län-pLjlila oli aamu'l r lihtien pari 'r*
tetta nollan yläpuolella. Piiivän maksinriliim-
pötiloissa oli huomattavia eroja staiiipistei
den välillä {+4' + 13'), mikä jobtui puolen
päivän aikaan esiintyneestä pilvipeitteen ra-
koilusta, jotkut p;iiisivät nauttimaan hetkit
täin auringon lämmittävistä säteistä.

Pilvisyys: aamulla melkein joka pisteessä
oli täyspilvistä. Puoleltapäivin rakoili paikoi
tellen ia iltapäivällä taivas täyttyi lännestä
alkaen uudelleen.

1

I

Muuton kulku
Lounais-suomen staijareita ei juuri hern

rnotella massamuutoilla. Tälläk;iän kerlalla
ei päästy nauttimaan erityjsen suu.ista m:i:i-
ristä. Kohtalaista liikehdint:i;i kuitenkin
esiintyi eräiden linturyhmien keskuudessa.
Päivän muuttajia olivat lokit, kuovit ia pci-
pot.

Lokkeja n;ihtiiD Iähinnii liintisiss:i pisteis
.ri j" \ l; rji, r' Laililrrr.isirmaapislrr:"'j usei
ta satoja joka kohteessa. ltiiisimpiin pistei
siin ei lokkr:ja liittänyt juuri laink:ran. Val
tirosa muuttavista lokeista oli naurulokkeja,
myös harmaalokkeja oli runsaasti liikkeellä

Krro\' i,r rlurtlti t;s,ri.e'li l"l'r Lourrai.

Suomen yli. Pdrvet olivat pie[iä mutta ]op'
pusummat nousivat useissa pisteissä -vli sa_

dan. Vaikutelmaksi jäi, että kuovi)la o1i mel-
lois' n h5r'i rnrrulr"t,:;i\å. Myö- n.it'l'oiPn
muutlo keskittyj läntisiio pisteisiiD, parliaas-
sa pisteessä (KustaviJ havaittiin yli tuhat
peippoa tai pikkulintu sp:tä. Alastarollakin
olivat pikkulinnut vilkkaasti liikkeellii.

Peippolinnut Doudaltavat muutolla miiä-
rättyjä maastolinioja hyvinkin oriallisesti.
l ;;\lä s\ \br; .rlu.cr lunlPrrr.lir.ll.r un'rruri
morkitys staijikohrit)tta valittaessa. Esimerk
kinä mainitscn Mietoistonlahden, iossa klo
'10.00 13.00 suoritettiin muutlrntarkkailua
kahdessa pist{rL'ssä, Silakkarissa ja penke
reeilä. Silakkarista havailtiin t;inä aikana 50
peippolintua kun taas penkureeltä laskettiin
samassa aiassa vli 500 peippod. Mietoisten-
lahdr:n alueeJla 1rci1)ot seulaavat lahderr ]än
silantaa ia niiden havainnojnti Silakkdrin
puoli:lta on bankalaa.

K?iyrillä 1 3 ol{)D esittänyt eclell?i käsiteLty
jen lajien/lajir"vhnion vuo) okautiseIr muut
torytmin 25.4.1987. Lokkien rruutto tapahtui
h1,vin normaalilla tavalla, linnttt olivat triy-

Havaintopisteet

1. Kustavi, Laupuncn
Asko Suoranta. Matti Turunen

2-'l'aivassalo. Kolkanaukko
Petri Kangas, Vesa Partanen

:1. Mietoinen. Mietoistenlahti
Mika Aho, jarmo ja Kim Boman, Jarmo Laine

4. Paimio, Paimionlahti
Jyrki Normaja

s. Dragsfjärd, Söderlångvik
Markku Harmanen

6. Dragsfjärd, Kasnäs
Jorma ja Sinikka Kirjonen, Pekka Valtonen, Mikko Ylitalo

7. Västanfjärd, Synderstön
A o Kalliola, Iorma KoskiDen, Tapani Missonen. Raino PöDni

6. Särkisalo, Niksaari
Aino ja Pekka LoivaraDta

9. Laitila, Otajärvi
Vesa Muurinen

10. Alaslaro. Himmaistenrahka
HeilL i Heilkili. furlla Korrpnl,ää

kl{J 5.15-15.00

klo s.00-1s.00

klo 5.00 15.00

klo 5.00 13.45

klo 5.05-13.30

klo 8.00-15.00

klo 6.30 13.00

klo 6.00 13.00

klo 5.50-14.00

klo 5.00 14.00



sillä liikkeessä heti aamuhämärissä, huippu
klo 5.u0-7.00. Muutto hiljeni vähitellen lop
I'rcn lihp\ i,ohondar puolee rl;'v;;r nrer'
nessä. Kuovit muuttivat mvös l.avalliseen ta
p,rdr,sd. la\.ri\p:li li l'r näivä;. P"rt,l,,'it.n
muutto poikkesi jostair svyst:i normaalista
saavlrllaen huippunsa vasta kello:l0rn ja
12:n välillä. Yleensä peippomuutto on par
L.rimrnillaan Let, aanruLuirnaan Tairr .uu
rin osa päivän Duutiavisia pikkr:linnuista
tulla suoraan meren takaa.

Tsol linnlrl eivät inloutlrneei voinallisr:cn

muuttoon. Hanhia nähtiin pieniä parvia jo
ka puolella, suulimpaan päiväsurnmaan
pä;istiin Taivassalossa (108 exx]. Kurkia liik
kui vain vakiorcitillii alutlen itiiosissa, Srir-
kisalossa odoletusti eniten (58 exx). Peclot
t.rlivat vähissii. vain Kasriisin kärjessä räh-
tijn kohtalaista muuttoa, piekanoia per'äti 2.1

yksilöä, suutimmassa palvessa 6lintua. Ilall
cluttavasti nähtiin vhteensä neljä muuttavaa
tuulihaukkaa. lintuhan on viimr: aikoina ol-
lr.l "riry.j' -ri \':vri;ill,i I'r'l' ll r r;ihi.sr.

Mit;i:in nritvisrjn v:rrhaisia tulijoita ci ha-

aika (h)

Kuvio 2. Kuovin vuorokautinen muuttorytmi 25,4.79A?.

2

l

aika (h)

vaittu. Alastarolla nähtiin yksi ja Mietoisten-
lahdella kaksi haarapääskyii. Laitilaan oli eh-

tinyt yksi valkoviklo ja Mietoistenlahdcn yli
Jensi yksinäinen pikkukuovi.

Erikoisuuksia niihtiir poikkeuksellisen run
saasli. Kevyemm:istii päästä mainiltakooll
'1'aivassalon Asio sp, Taivassalon, Mietoisten-
lahden jn Söderlångvikin harrnaahaikirrat se-

kä Sårkisalon 2 3 pähkiniihakkia. Kustavis-
sa muutti itään päin aivan havaintoJristeen yli
nokkavarpunen klo 8.40. Pairniossa saatiill
ihastella harjalinnun perhostelua klo 9.27, jol

loin ko. lintu ohitti havaintopisteen itiipLro-
lelta ja matkasi kohti pohjoista.
Varmasti suurin rnielenkuohu aiheutui V:is-
tanfjärdin stai jareille kiiäpiökotkan vlitl ;ies-
s:i havaintopisteen klo 11.10. Kotka oli mat-
kirlla länsiluoteescen. Tästä havaiDnosta kuul-
laan varmasti myöhenmin lisää.

Paikailisista linnuista ci ole paJjoa kr:rrot-
tavaa. Mukavimpia olivat Särkisalon 6/7 ui-
veloa, Söderlångvikin liruleleva kan gaskiuru.
'l aivassaion ja Krtstavin hrrhuilevat huuhka-
jat sekä Mietoistt:nlahden ristisorsal (2/0).

Kuvio 1. tokkilintuien vuornkautinen muuttorytmi 25'4.87.

Kuvio 3. Peippolintuien ja määrittämättömien pikkulintujen vuorokaufinen muutto-
rytmi 25.4,87.
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Taulukko 1. Yhteismuuttohavaintopäivän 25.4.87 havainnot havaintopisteittäin
ia laieittain. Kus Tai Mie Pai Dra 1 Dra 2 Väs Sär Lai Ala

;

IJ

;-
L1 3

-1
29
294
1L

-216 43

;^
:L

'T

;-
:l-

75

1-
1-

92 342

;

67
2

1-
931 31810
15 B - l4 5
69 220 6 120 777 36

474 304 400 234 162 a2
53 10 12 B

85-7t129
-7-2
-l

42 81 S0 51 44 108
2418

17 10-
l-

I

649--5_:
-:l73 45 24 1B

13 24 77 22 80
10 1.2 7 - l

t0
t-

21-2
-3143 20 48 59 26 70

2-
11.'l

145:t33
1,1 1220 928 5

89 90 68 71 118 130
:t-3-

42 13 19 6 419
112-l-
132-

666 180 580 7 33 486
2936-29
l-
l-
6l
8-l
1,-3

t-
s34 ll0 - r05

Sfe cus
Lor mor
Lor fus
Lor org
Lor rid
Lor con
Lor sp
Ste hir
Ste cos
Sferno

Col poi
Col oen
Col sp

Asi sp
Upu epo
Den sp
Aio orv
Hir rus
Ant trr'
Änt prq
Mot qlb
Stu vul
Nuc cor
Cor mon
Cor nix
Cor fru
Pru mod
Oen oen
I Ur prl
Tur mer
Tur vis
Tur phi
Tur iii
Tur sp
Cor chl
Cor spi
Cor meo
Cor con
Fri coe
+sp
Fri mon
Pyr pyr
Coc coc
Lox sp
Emb cit
Emb sch
Co.l lop
PL

-;
-3460 510

-34_ 105

13 43
7-

15

Kus Tai Mie Pai Dra 1 Dra 2 Väs Sär Lai Ala

3118
t-

l-

;-B,t23
2 4 73 26

146 4tl t2

t0 -- lB -2-
1l -

1-157-

-1:-
ll

-3r-2-1 10 2 1 1 3
l-

ll2I

t----
t2

2
1-3

4571
-t"

-1
2

-11-

235
-11. 92
-2

1

51
-2133 73 152 106

13

-2

-'l

-;;
-5

-664627
16 24

13469
7-7

- 15 2

2

19 12 18

Gov orc
Gov sp
Ard cin
Cyg olo
cvg sp
cyg cyg
Ans ons
Ans fob
Ans sp
Ano plo
Ayt fu)
Ayt fet
Buc clo
Som mol
Mer mer
Mer ser

Hie pen
But buf
But lqg
But sp
Acc nis
Acc sp
Pon åol
C)r cyo
Cio oer
Cir sp
l'oi coi
Foi tin
Foi sp

Gru gru
Hoe ost
Von von
Cho hio
Chc dr-rb

Piu opr
Goi gol
Num orq
Num pho
Tri och
Tri tot
Tri neb
Ksp

;;

;;
122
173

s-

;;
14 29

42
15 3
613
a28

49

28 74
2-

-;
3

Å;

5

1
'l

3

80
1

1

;

5

5

1
,l

5

'l

64
-1
30 1

1; 1;

33
25

15 2.2

58

't 26

_;
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Euroopan pesimälinnuston kartoilus. eu-
roatlas, tolrxltclaan vLLosina 1986 l9il8. Pro-
pl i.s. , rr tirrloi 'rf .n r,r I r-l' , i',t,r r ' -,r

1 u x 10 krr:n vhten;iiskoorclinaatistolurrdus
sa pesivät 1ajit. Kunkin lajin pesinlisvarmuus
ilmoitetaan k )dinurnrirolla, ioita on yhteen
sä L KustakiD lajista pvrit;iiin saamaan rurL

duittain koLmen luoden aikana maltdollisim
n r'n l,rrl-" l,c.irni.v rrnrrrus.rrJ' k-i.

'l'iimän kirjoituksr:n kart t oD laadittu mi
nulla 25.3.198B olieideD tietojen pelusieel
la. Kartoisla srlviiiä rnyös Tl,Y:n alue, iolta
ti€rdot on ker'ättv.

Ruuduissa havaitut lajimäärät selvi:iv:il
Lu\d<1. L Kltr,rs.i, un k,rytelll ..*111,1;;1 

'1merkintöjä: ympyr:i 0-10, Deliö 11 30, kol-
mio 31 60, piste 61 100 ja tyhjä ruutu yli
1oo lajia.

R"nnil"lla un id\lpr rli ,,1, nn\ l h) rur ja
.isän.r;rs.rkirr Io\l,rl,]l."li. 5' rr -ii'.r
uloimmat saäristoalueet ovat hyvir huonosti
tutkittuja. Rannikolla pitiiisi p;iästä vli 100

lajirr samoinkuin niillä sis;iInaan rurrduilla,
jr)i]]a on järviä. Muualla sisiirriaassa tulisi
ruudulta lijytää noin 70 80 lajia. Saai istos
sa lajimäririi vaihtelee, multa hyvin tutkitLLsta
ruudusta löytvy vähintiiiin 30 50 lajia.

Atlaskaavakkrxita puuttuu Valmiiksi pai
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Kuva '1.

nettuien laiicn joukosta lirjeja, joita lurun
seudrLlla on pesilnisaikarLrr tavattu. Näitä on
vhteensä ll9 lajia. Nriistri on 2,1 lajilla toi:let
tlr varrniL pesintå. joukossa mm. valkoposki-
hanhi, varpuspölJö ja pikkuvalpurrr:n. Lajc-
ja, joita on tavattu \'ähint;i;in l u lrrudulla on
l; lt'1. I\1r..-l ,l.rrrak" t, r;\lr;,.-li r.r.Il,,'
kin näm:i lajit.

Seuraava lista k{rrtoo rniten monella rtllrdul-
lå niitä on h;rv;rill

At
,/t a

Haähka pitäisi löytyä iokåiscsta saaristoruudusta Kuvasta !t näet saariston puutteet, iotka nyt pi-
täisi paikata.

Ohessa or vir:l;i kolmcn lajin le\.inntrisvls Karttamerkinnät:
k.utla. I Iaahka on salrisloliutLr. ioka lulisi lfirjii ruutu
''lilvtii;i" jokir ruudullc saalisloss;r. Kulkl pe- I)islri
sil J:ilrcs jokii lrrrrclrrssa, ioka orr laksrlcraltu
riittiiviin hvriin. Katso lannikon ja sii l iston kolmio
pcs inrishar.ainloja. Ner oval liilrcs kaikki lan
noilta. civiii soill;r. Pohiarrsir')iku on lilvrlt:l- neliii
1ä\,iss:i allrx)n pohjoisusista joka lurrrhrsla ja

ririlist;i S;rlor l;rk;rnr irir len srroalut:iltakin.

lajia ei olc havaittr-r
atlaskoocli 2 3.
rnahdollincn pr:sintii
atlnskoodi 4 {i.
tod.)nrräkalincn pcsinl;i
irtlaskoodi 7 9,varmir
pesintä

Kesä 1988

Muista reuraavat ohjeet:
1. Pyydä kaavakkeita, tieto;a ruutujen laskentatilanteesta, kaIttoia ruutujen ra-

ioista vms, Esko Gustafssonilta tai Pekka Alholta.
2. Ilmoita mieluiten vain parannuksel saamaasi atlasyhteenvetoon' Jos et tiedä

tilannetta, niin ilmoita kaikki lajit la kttodit.
3. Älå ilmoifa runsauksia ellet ole tehnyt lintulaskentoja.
4. TLY:tlä lienee rahaa saaristolinnuston laskentaan. Ota yhteyttä (EG), ios olet

kiinnostunut.
5, Osallistu allaspinnaralliin 18.6. Ohjeila ia ilmoittautuminen EG:lle tai farmo

Laineelle.
6. Pyri liikkumaan erityisesti ryhjillä ruuduilla.



Kuva 3. Pohjansirkku

Kielenopiskelijan linnut
Ison-Britannian talvessa
Juha Kllänpää

Tulevan työn vaatimukset ovat aianeet
allekirloittaneen kevätkaudeksi -BB ThatG
herin saarivaltakuntaan opiskelemaan ku-
ningalaräidin Licltä. Asuinpailkani on
keskellä sisämaata, Birminghamin kolme-
miljoonaisen kansoituskeskuksen lounai-
sella laidalla, Selly Oakin keskimääräistä
puistopitoisemmassa kaupunginosassa.

Oppaanani retkeilyyn on ollut kaksi
opusta, Gooders: The New Where to Watch
Birds ja Parslow: Birdwatcher's Britain.
Kaikki ns. paremmat lalvilintupaikat ovat
varsin kaukana ja oma auto on ollut hyö-
dyllinen, ellei suoras[aan välttämätön.

8.1. Pohjanmeri
l'or BritanniaD kansi klo 10.:ltl-:12, Flng

lannin rannikon häämöttäessri: Lokkeia liik
kui ahkerasti näköpiirissri, rnlrtta kaukana.
'I unnistusetäisvydellä käv:iisi vain harmaa-
lokki. z rnerilokkja ja,1 nauravaa. 3 ad pik-
kukajil'aa seuraili laivaa hetken. Komr:aa
kalsottdvaa tarjosi vanha suula ohillacssaan
laivan myötär'alossa, vaikkakin kaukaa.
Myrskvlintuja liildj vastaan kaksi. Lenlota
pansa takia ko. putkisieraiminr:n t)rottLlu Io
keista varsin helposti.

Ainoat silmiin osunr){rl kirksi L;aviaa loki
mieli måäIiliää siksi. rnitä ne: lotkrrlrliköises
iolivä. nu l,lir.rrr l.aul n ' n.il.l5 r. i rrrl rr

kanjääkuikka ei olisi pinnalistassa ollul
omallctunnolle ilonaihe.

9.1. Birmingham, Selly Oak
Prri.l,,rrurmifo.l.r ra"l' -ti 'lam i ri"nsirrr

m;;inen noki\,aris- tai oiketrstaan kaksi. IIar

maita vaakkuja t:ilillä ei ole niik5,nylkriån.
Sr.orrrpr,a \ irri. "r. IliIrnl,r.r, IrrrI.Idv:rIIr mus-
ta ja naakka molt:npil, mutta täällä n{) ovat
kaikki yht:i synkkiii. LintukirjaD hrottokrmirl
tuntomerkit oval osoittaneet suhtecllisuuten-
sa, kun joilakin sanassa noki /mustavaris-
parvessa ruokailkrila yksilöitä on ollut iok-
sccnkin nrahdokrn mriiirittää laiilleen. Niin
että siitä vaan viiänlämään nokivarishavain
tojo Suomen kartallel

10.1. Selly Oak
Kävelvrr)tki liihiyorpäristöss;i paljasti se

l'" lltl \rn tr l.l1,,r'"'ta' r t,rr'r-l 'rl'r nrri'
tolinnuiksi yhdesså pcukaloisell ja kuusiti
aisr:n kanssa.

16.1. Birmingham, City Centre
I Iämär'än laskeutuessa ostosmatka mLrut

lri linlrrletk{rksi. kun katukuilussa alkoi kai
kua kottalaisten viser'rvs ja lcntoon pyräit
televit:n parvien kohahtt:lu. PaljastLli, että
kcskustan talojen ulkonr:nat ovat lähiseudun
kottardisten makuuhuonc. T.rlojen välisestä
aukosta näkyi kerrirllaan vain IJieni osa lai_
vaalla vellovaa massaa, jrrtr,'n lintujern lukrr-
nriiiiriiii oli rnahdolor iLlvioida. rnutta st)n
l:iytyi olla kvmrrr:nliituhansia.

Lir:nr:ckii rnrlu vai nlikii svynä, rlrutta ko-
loinol koltilririst{irr pitkii, laskr:va vihellys ott
l;iiill;i lvhvl jir teIiivä, kuin luhtahuitin huu
to tak;rlnrrin. [)Dko kottaraisrlla.idessään ta
litiais{)D kol)talo'i

24.1. Coombe Hills
Kiivellen vanhan kanavan vartta laitumien

ja ponsasaitojen ohi tuh,apeltojen tuntumaan



Englannissa ei ole metsiä. Pienialaisista metsi-
köistä voi lövtyä pal,onkin sellajsta, mikä saa
kahvin maistumaan paremmalta. Ensi numeros-
så kerromm€. miltä kello viiden tee maistui.

o. 1,5 tulrtia- Tuh'a-a]uo{}n n. 2000 vesiliD
tua kalkasivat kadoksiin jrin'en vastakkaisel-
le puolelle irlkant;r:n amrnuskelun tähden en'
nen kun piiiisir niitii kaukoputkitt ama a n.
'1'u n D istet ia\'ina kiiviviit vain sinisolsa. täv i

ja haapana-
Pelloilla ruokaili v?ihini;iiin 1500 kyyhkyä,

ui.l,. r.r,l' 'r,,. rr. Lr\\ \\L v'; l'eltojer 1,.r -

sasdidoissa lij-vlyj toistakvrnmentä rautiais-
la. Kanavarr varrclla kuningaskalastaja esit-
teli \'är'ejiiäo eikii licjLrkanakaan u jostelLul.

Siimbridge on laaja alue kosteata pel-
toa/rantariitlyii, jota viljtll;iän/hoiclelaan lin
tu'a ja niiden kalsojia vart{rn. Villilintuja kat
somaan pii;istiiksccll on kulj(ttava masenta
van eläintarharnajsr)n vr)silint tarhan lälli.
PääsvrraksrL In. 20 nrk] on kallis, r.,aikka kat
sottavaa toki or.

Päivittäin korjattavill lislan rnukaan alLr

eella oli 3000 tLrrdrirhanh{)ir, 27(10 haal)anaa,
24[](l sinisorsaa, 922 punasolkaa. 300 tnvia,
2{15 tlLkkasolkaa, 258 harlnaasoi sao, 162 pik-
kujoulsrjnta, 157 joLrhisorsaa, 37 lapasorsail,
5 metsiiharrhca, 4 lyhytnokkahanlit:a, :l val'
kr;poskca, scgx:lhanhi, kiljuhanhi, lapasotka
laulujoulsr;n sckii :l muullohaukkaa. (Jsa lop-
ptLpiiiin lajcisla jtii n;jk1)rrättä, mutta toisaal-
ta silnriirl sallui mm. 1{10 isokuo\ria. 61 ka'
naclanhanhea, yii 5u liejukaDaa, 4{l ristisor'
s"a. J rrp ilrarrir"..lrr:rrrn.',rh.r (;rr.'r lalur
r-"liii västår.ikki.

Paikka on toteutcllLr sokii linlui{rn cttä nii
den katsojien ehdoilla. N{aavallit ja piikki
lanka ajdat pitåvåt katselijat lirrnuilta piilos
sa. Vastavuoroisesti orr pitkiii "l)iilikojuja"
ioid(rll eiuseinän ruataliLsta iLukosta oD {-'stee
tön näkiiala lintulatLmoihirr. LLronrotlomuu
dessaan valitettavaIr tarkoituksenrnLrkaisla.

31.1. Blithfield Reservoir
Suurin osa Inglannin järvistä on tekose]-

laisia, riir liimiikin suurr:hko vesialue. Paik
ka on notecrattLl 10 parhaimman joukkoon
lajissaan. Vesiäisiii (r1i niikyviss:i yli 2000,
mutfa etäisvys ja kova tuuli haittasivat tar
kompaa laskentaa. Ilaapana ilmr:isr:sti oli
yk:isin laji, kun taas isokoskelo. lrlkkii ja här
kiilintu crlustivat listan parempaa päätä.

Englännissa on tekoiärvistä saatu aikaan mer-
kirtäviä talvehtimisaian Iintuvesiä, joissa mm.
sotkat viihtvvät.
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20.2. Delamere Forest
ja Dee Estuary

I)elarner'e on lirajahko alrrc clup:itissii islu
', 1r.,. nr.'-, lF.\i il,i.,l.r rd!r.rr"l .r.'. , \-
sa llieni alue vaLnhair l()htim(is;iii. Kahrlr:n
tunnin kävelykicrroks{Il lunturnana -vl{)isirn
män (tai äär)ekkiiirrnriinl linnun Iitl{listii kil
pailivat llunarinta, peukirloirrcn ja siniliai
nern. Suomalaismetsien tavallisct nlLrslilrils'
tas, peippo, talj , kurLsi ja hilnrilliline|, ptLu-
kiipijä ja hitrpiiiirer olivirt tavallisiir l;i;ill;i-
kin. Parhaimmat lirjit crlir,al kiipylikka, p:ih
kinänakkeli sekii 5 r)teliiiscn ro(hrl lr"vrsliili
aista.

U L- .r rr\:,. rrarl !,r.knr'r'rrr.' r'r rr.' r'
kilsoc supl)ilomaisla jokisuistLril. ionka Iao-
fojen nousuveden pcittiirlliil osill yL{)ous;i
ovat a liejua ja hiekkira. lJ()r)-j0{)n 1)slllary
on kirjojcn rnukaan yksi Ilritannian pllhiris
ta kahlaajierr lah'ialuoista, jossa l)arhimmil
laan keikkuu 1.10.0(10 pilk.jkoil)(ja.

Itse olin rrronik!'rrrrncnkilonrctlisr:ll:i ran
taviivalla v:i?ii:issä paikassa oikeaan aikaan

{)nkii r)nnislunut näkeniäaiD aivan sil;i. rritii
l,.r' r,.rrrrrnill;." 

' oli.i rl .rl Lrrl ,ll,r \.r rr l
rihiLrakka oli lajina lukrrisasti cdustottuna.
Nousuvr:rlcn tullr:ssa niilii lensi Litltdunpoh
jrkrrn korkr:irrnrnillc alLreille t hteensii lrihcs
:1000.

\lur. :r 'r,r; l, lli.r lr'i liridll..i: r r"- rrr
500, islrkLrovi 20t1, pLrnajalka!iklo.180, I!lli {10,

pufiilkuirj ,+0. lllndrakLrrmitsa l0, isosirri 2,
hirrnrairlrrikirrr 1. M:iäritvslajat) takanit lcn
si rLrnsrirsli rlolrrulaisla l)ilkäsjipistii viLtltl)-
i,.r i.l.,. .1,'r ,' r rlr rlrr r' ..ir. t ..t jrrr.r.,r -:r

vul)ihJinii sirripar\ ia. 'l avallisia l)uoLisukr)llir-
iiir Liitriisi ranlavlrsissä sa.lojltaifi.

\icricn lirskicssa l)aljaslui vniailssil lull)is-
sa I 3 krrr Icvcii iir vli 2{) krr pitkä hiokka-
a liejrrllue, jonnc lllrrul l{)vitläVlviv;it litvoil-
''lrr, u.r...r' lr irr \, lr.rrr,.r . Lr i r.rirr rtrr,
leen. ollii ilnrirr vuoro!r)11;i Suomen soiden
ja jii|vien lirrlrtrslo Sil)(xi;lsta p!hunlnltil
kaan saatlaisi ollir nykyislii ki)5,hr:rnpi.
N0Lrslrv{)si tuo lintuien ulotluvillr; aina uul
Lr r ..,\.r,. i.r rn,.lr,ll li.r,.. ,rroler i.ri. rrl,i"
cliirniin hir:kassa ja liejussa. Itiil[{rrl)l lVvp
pisr)n valsin vakaana pysyviin rn(irr)ll raI]nal



ei\'ät ohkri pvstvisi r)l;ittiirr:i:;n s{rllaisia
kahlaaja ja vr:silintumassoja krrin alavat vuo
IO\'OSiranDal.

6.2. Severn Beach la
Chew Valley Lake

Sever'n Beach on rnLlla , hir:kka ja kivik
kolantaa, jonka noLrsLrvesi peittliii. Kirjan
mLlkaan sllunnistaen tulin kahlaajien kiln-
nälla vii;irriiin paikkaan, koska notrsLrveclen
r .,1.-r'r r:rt l,,rr'\"1 .-\,.t Ipr.at'vrrri.- ,r rrrr.
r)inr toisee piiaihiirr. Noin 4 km rantaa cclcs
takaisin käveilt\'äni la jeittaisiksi [Lkerniksi 1u'
li: sLrosiIIi 1000, punajalkaviklo -130, isokuovj
120. karikukko 100, töyhtijh!]'ppii .lt){1, Iai-
!'aall!'uolli 7. Vosi;iisistii o.lusiettrrina oli'.,att
rislisorsa I 2(J. silrisolsa ;10 sekä r'roslesorsa
l. rukuuricslaal hLrolimalla luultavasti tar
Itaka rkulitincu.

Lokkcja oli tavanmukaisen paljon, piLr-
haimpirna hcti aanrrrlla nijvtlävtvnyt io juh-
lirpukuincn mustanrncrcnlokki. ioka neliiin-
rreskilonretriD l)iiiissii uilro{)nil nrivll i tVVlik
k;i;isLj nrustan 1-riiiilsii, virlkoisr:l slivcnk?ir
konsii ja iykeviirr r)okkansir. N{ustal)iiiilasku
jrr, niitii ctclriisiii, kcjkkui lanta,,'allr:illa kol
rle jil yksiDiiilrilr lur-rtukirviur:n cinohti rak
kolr:r'ill:i. lvluullohaukka kiiväisi her:ittiirrriis-
s:i pakokauhtrn k a hiair ja pa rviin.

(llrcu' Vall:v l,akc on isonpuoleinen rehe
vri tckoiiin,i. ir)nkir s{ilvilt;imistil kova luuli
haittasi. Prrikiru r:lrtiolol ykkiinr:n o1i kupa
rr., r"r. .it,, rn-1.,\.rr\,.1''l.rn r l,.rr1r, J

.;. l.-r. 100 ll-.l l'lr' l',r K'r.r'.r.l.r '.i rli
!ahin!l(rssakaan sotkea nr ih inkliiin tavirLli-
j,, r. Lrilr ,l.ri.' ' r. rll,. rr,;llar 1 i. .r rtri
lrrr,'lrrrr rr',r .,rll.,.lr ' lru rl",l rI rl',r-'-n
silnaaf aan uivelonailriLitksi. Vastarralossa la
iin pitkät pyrstösulat voivirl vi{)d;i ajaluks{i
a lliin.

Muula rnukavira iiirv{)ll;i c(llrstivat 1500
naunLlokkia, 200 lil,\'hliihyvl)l);i;i, 2 lrikku
rrikkua. tukkakoskelo sekii rillIirI)lli(Iurl ok-
silla kVvhöttänvt 2T rrerimelson ia u hilrn)ilir-
haikalan sckapani.

7.2. Worcester
Tienvarren lulvi4I:llolla 1500 tövhtöhyf'lr-

pää ja lähes !,htii rronta narrrulokkja. VähäIr
myiihenmin koko perheen sullunlainr)n aLt

lurj"lr. irrrll'ill ir rrlr,- ,kurr rrrr. lurr .lrr

Valtaoså Fennoskandian kahlaajista talvehlii
Brillein strärillä. Pnrhäilla,olisuisroillJ ia !uo-
rovesirannoilla päiväsunnat nousevat yli 100
ooo.

me e!äitä sateen tähden autossa istLrcn. ALll(r
oli p5,siiköitv pikkukvlän laitaan polio ojan
!arteen. Ja vkskaks tuulilasin nlccn m{llrin
päähän ilrnaanlui lekuil;rrnaan \,lloriviistii-
räkki. Näytti trlLikkä:istj \,iirinsii jir kirtosi sil-
tcn Lihilakrn l;raksr:. Kahvin nrirku lrirrani st:J

\,;is t i

27.-28.2. Pohjois-Wales
,,\ulomatka Sellv Oakissa asr)\:aiston suo

rralaiston w)imin. 
'olcn 

Iintuj{rn lilrkkilillr jiii
vrihemmiillt:. Maisr:ma oli kLrin l unturi l,a
l)issa, rnLrlla laaksr-rjr:n viihiil lrr,'lsiiI lilrnnlea,
pyilkkiti vm. IrcLrkaLrisol liruloivirl puuttt-rrDi1

lir sanirnjirlkair kiLsvirvillrr rintcillii j.r lriili
hirrrkkoja liikvi tilvirn lirkal. i(or ppeia lokkui
siellil tiiiillii.

l unnin arnruslaijaLrs kovassa iillcss;r Ir
Lrr,...rr'rl r', rr r.r.r ll., lrr,, l. rr irril r r'1 '

rra :l rnustalinlua, 2 irllia. vksirliiison nryrs
kvlinnun sr:k;i naunllokkia saali jnaan kLlliot
lano{)n nlulr ItohaLlkil n.

6.3. Birmingham
Tr)in kaupungir liepcill;i plkkrr mr:lsikir irlo n

l)irstonralla perlloalLrncll;r tLrnrin kiivel5lerr
kir. \4rrk;rL,in laji oli hrrrrrlollairn itsr)nsii Irirl
iasl;rnrrl \,ih{)rlikkir. Äiili kLrulosti sjli;i kuin
halma;rp?iiitikalla (rlisi oll!l aanurk;ih{)vtlii.
Mik:ili rrlisiu kuullut sanran ii;in{rn l,irililirs-
sa olisjn tlrlkinnlrl s{rn halrrrirapiiiilikaksi
evolLruliota ja llronlilisla nrrruutclLLir nruistel

Nlurrlon lajislo oli tavilllistil. Ke\':il oli jo
vah\,ilsli eclusletlLrrra ia kollarais{rt Iakcr)si
val;rcsirä.

Vartaaseen otettavaa linnusta-
misesta Englannissa ia Wale-
sissa

Ylei:, i,rr ,., rrl.rrr .l r r"' r. r Sr.. rr"
hankalampaa. Ioka nrir:hr:ntrikculta ei ole
Maastossa liikkuva on aina lLrvirll(rlrlitsli liik
kecllri r:llci paikalla ok: "prrhlirr lights ol
!\,a:/". Varsinkaao rrlcisikilissii julkisia pol
krrja r:i liieltmälti o1r:. Nlulcnrirrttaa ia kan:r'
\Ji{Ir varsia voi lrsr)imrriten kLrlkea !a})ililsti.

lso-Britannia on aitojeD maa. Kiviaitilil,
,I I'll,r.,rL.. .'lr Ll ail",l. l.,rrl '_.. 'r 1r".-
lotcn puska aitaa oD tiiiillii varmaan salt)ja'
tuhirnsia kjionetrr:j:i, koska lähes jokairtcn

prltokrhko. nri:tsikkil, l)iha ja rnanntic or ai
clattrr. Vaikkci r,ihaisia maanomistajia ja sak
koja prlk;iisikä;in, airlat r:siär'ät lerhokkaasli
liikkumist:n joskrrs,.'aikcasti lii1r:lrit;ivi{rn jul
kislcn poLkujcn Lr lk o IlL o l{r lli r.

^ulosta 
lintujir on vaikcir etsiii. koska

Inaanlir)l olr 1{)Lrnllslollu aidoiD. l,isiiksi
rLscimmiLl milaDlicl oval niin kaIcjla. {)ll;i pv
siikiiiuli onnisturL vain sit:llri ttiriili.

KirhliLir jalannoilla ooLlsLlvesi orl LilrlLLir)n
Diikerrisen kannalta keskeisio ilnriii. Nousu-
veclen peittiiessii kaksi keItaa vIk:ssa hctkck-
si alavaL rannat, Linnut kerååntyvät tjettyi
hiD tihejksi (todellall parviksi. Viisas lionLrs
lajn on tiill;risessa paikassa !almiiksi piilos
sa odotlamassa. I)iilossa siksj, (rttij kahlaajat
oval 1o(l{)llil alkoja. Yvtoliss;; kulkcnr:elle tä
k;il;iislorr lantalinf u jt:n siiikkyvvys oli yllätys.

Hyvillii llnlLrpaikoilla ou pysvviii piiloja,
iolka us{rimmilon oval Vlr)iscsli k:ivtclt;ivis
, N. -r.r lir.lr.t r I.rrll ril.r , r'rrr.l r "r ir,'-

rnirisosli, koska ne ovnl h\vin srj(rilattLriil, lin-
nLrl civ;it siiiky Jil pieni sndekaitn r)i hajtlirir.
Voisivirl ollir hyiidyllisiii SrLorlcssakin sicl-
l;i liiiill;i.

!ir-rglann in o pa ski rja t
KirioiiL,lscn,,l,,ss;i nriLnrlrr lLnl,,l),rilk,r(it)-
l)irir1 

'l lri Nri! $ lrlilr i(i Wiilrlr Ili ls iir I'ars'
r. rlr 'Lr |.rr'r 'r rLr.r I.l,r1' 

r

Lrhi()itItrrrLrt vh(Iist!ksriIII Ncrn'iit lrinlll,r-
vrssrr grirkkoif 'lhtrirrri \irislolirll . I,rtr. ililil
0|I



Turun Iintutieteellinen yhdistys

Toimintakertomus I9B7

1. Yleistä
TLrnrn Lrr]lLrlreter llngi Ylidrsl!,.

ry n 22 t(nnrintavuosi nouddtti
vanhoj. perint.'itå Yh.lisl!s kpskit
iyj €dellrrr lirlrLlranasluks€n €.lis
l;itrriseen sekå !rLei5.r Ltri(u1i.r1ou

df f lcul{amL-<e!n et.rrkin .uorinnl
k.,skuu1.:cri l:irkerJllpln tolnrirla
lllu1 noja oh!il1 kokouks.i. luLkaisul.
,rlk.r. cs t!l.rdtildisuua(r j. jrj?n

Yhdist!-ksfl , halLirrLkscen k!ulul
v.1\'uoirir,r 1187 saul..!at henki
l( tl: R.1unr L.jne (pLrhc..rtohl.la).
Jyrkr Normara {sihtrrr). S,,iro
VrlsloLn ilaralruhocirohraia).
J!lrd Pekk. P.nltilii (l.1lrutlU)hoi
r.Ja). Pekkd Alho (nrLasv.rsrnd!a)

Annikd F(rllen (hrlam!-vtii). I larl
nLr Klemola (l YI. al,L.!asr;la'"a)
l-åplo I ircrL (lJkLrlin rrtofunrerr)
nr,,'vti). JyLki Markamcr {rtra
a5..ranhoraJa) ;a P,:kka IlautsaLa

i1iavntr,roark,stonhorii j.)
II.llilLr. pLrr vuo.lcn ,rikaar l0

liokorrna. t()isl. kfrl!i pö,,1äkirl()l
hin lS() f"-liiL.i:i (v lrlt(r () ko
koust.r ja 20:l pykal;iäl

VuoJen alkdnir h!-!.ks-vttLLf il I
uu11a i.scnlä proteitijn 60 ja .()si
2 Jav:nn,aara vLroden Lopussa oh

40!

2. Yleisötilaisuudet
Yhdlsr'-5 ;;1;et1 vLrodef aik.na

kahdeksanyleiskokousta Kokou.
ten ohJelnrat Jd os.lliduJa.riiåra1

l0 2. Pekka Ileb: Kuvra l,cto
linnujsta. ja 14arhi Soikkcli:
Mclsoiuiklmukscsta ( 1Sil)
2:l ll Osmo Kililuon Lnlu1cn
säie jlyiutkimuks.'s1a (:11)

L44 FJarr! I ehnr: Iinlukuvia
Yhd!rsvallojsta 16(l)

40

t2 :) Juh.r., Karhum:lki: Peto
lLniLrtEn rrngastuks€sta Kafa
rlassa (40)

ii () Lcnnart Saan lUurtluva
sannstoltrrrusl{). t. Rnuno Lai
rr Aånrllet(,kiLparlu {27)
12 L(l Jarmo Markkanen:i n

lula k.illioI]läkien katveesla (35)

16 11 LPo Karls.n Vuoclen
rnä;lrill.iiakilpailLi (:J2)

7.12 P.kka KornL Ku,, . l.läsia
{6())

Yh.hstlrs pi(i I kokoLrsta prss.r
oli vhr.ersa 465 osdllislul.)a ('roin
l,il lok'rut l{okoul{sel pi.lettjjn
Tunrr \ihorrNl.ri til()issa ja nratä tl€'

.lor,,ttlrf inm (nf.mnl.lrrrff !:ili

Yhdj!t!. t.rtcstj Suonren Lrrtu
lletc.lh*r Yhrljsr!ks.:'r i. OK
opinr.rkrskuksen kanssa l8 1(l
Turu:si s!nt)osiori åih4rsLa Lrn
nr]{jikå!|;ullnrincf KuulLl{)Lra

0lj n.irn 60 Seuraa\..na pälväfii
!,h.lrsl,/s isä.nöj I fiutiereelliskf
Yh.lLsl,"st.n L jion (.lust.rlistof lo

3. Julkaisutoiminta
Y]ldrsr!ksen jnscnli.doi€ LlJnas

1!L 
() kcrha vhlerssi!u'rr.rarän olles

s- 42 Ti.aioi{,ihnfstvi iroir viikkoa
cr.€n !lciskokousta Kok.ruskur
suten isäksl oli mnl havalnt.rja ti
tir.lotuksia.ri tLrikimuksista. I ie.lo
{e ! asl.. !,.r I a loimj J"-rk j No.nrat.

Yliilrs(!ksc'r t:isen ehli Ululi il

nr,rsl_vr !u(!lcri .ikal. rcltar)a ILr
nrir dra,,lrlcissivurn;iilrarr ollcssa
I S,9 P;iåt()Lrnillalana rorni Vesa
Partare. Vuoden alussa Likulln
p.rrnoparkkaa,,aihdettrjn ja lphd€n
ulk.,asu p.r.1ni SLS:iltönså puolesra
1!htr laik.,l vanhaa ljnlaansa: rnnr
! u(rlcr.rikriskattsauksiit. artikkel€L

i. turkinusluloksja. retkijuttuja ja

Jrjkl{u uutLsja julkaistjLn. l,lajnos
hank,nnan tehosiamrs€ksi hallltus
julish s\,ksvllä sekä jasenlahteä el
1a tiad()lclta k.rskcvan nbmoshå.
kintakilparLur. jonka päåpalkinio
on jlnrainen Espanjan retki k€väål|ä
l9n8

4. Retket
YhCislrt: t:irj{rsti !Lrode)r aikana

seuraavat vlelsöretkri (sulLrissa

osalIstuJamåårät)
26 4 Hankon,r,m lll0) Parhai
ta havalnnrja mm hårkåljirtu.
lap.rsotk.r. nrerikjhu sPkä erj
peioliniu Ja kahl.ajalajil
2:l 25 5 I'j.nkkalan SLikalah

tija Vrrolahti (2:r. Parhaisiå ha
!åi. f. s]å m.i.irlåk... håirå
haukkapar. amcrlkanhaapana.
vaikoselkätikka runsaasij yö
liulalLa. Jrikkujours€.ra. s€pel
hanhra jn liejukana
2iJ :i0 E JL,r r.,n sjivousret
ki {12) I lavairlilr rursåaslikah

26 'l lla,,konpmillJ0) Parha!
la havnintoja kaksl hei.irkurp
paa. merjkoika ym petolnnut

Lrsäksl vh.list\rs avusti Jnm.-lu
run kaupu ngin yleLsörerkillä. S\,k
s_ull;i iloilcltim scuraåvan kevaan
ulkomaanretken suunf ittelu

5. Kilpailut
YhLlisi!s järjesii vuoden aikana
seuraavat kLlparlut:

Talurpin'iakisa []rir€n h.tulal€
ja !hdist!rksen tuimialucella
tammihelmikuussa havaitsi
Jorma Kirlonen (t:l kpl)
Nuori I intumi€s Ansioiluneim
maksi al.? 20 vuotlaaksi linhr

harasratdksi våhttiifl Jyrki Nor

lalvipjnnaralli 5 12 Eniien lin
tulajeja yh.lislykse. toirnulu.el
la ha!artsr ioukku€: Sirno Vcrs
rola. Tom Lindbo,n. Jarmo
Saarnjo la Juha P€kka Pc.ri
la {54)
Ukuljn logo Voittaja Karl Sa
losen esitls Vanha koras '

VuotLrnen krlpailu Varsinais
Suomc. måårittåjåmestaruu
dasLa VoiLto laethh Lällä kertaa
Tapani Numtr,isen ja Markku
I luhla Koiviston kesken Nuor
iPn sarjan voitii Tapio I nreri

6. Toimikunnat
Yhdistyksessä iolJn !ar !ruof n a

ME7 seuraauat tormikunnat
SääntövaLlokunta Valnristeli
sääniönluutosesltyksiå ja nrulta

vhd jstyks€n hallif toof kuuluvja
asioita PLrheenjohiata Rarno

Varaif hanl{intatoimikunta.
'1ehlävänä oli lähinnä ialou.lel
Isten aslapapcr"i.lcn vitlmiste

hr Puhr:r:rphta;a Juha Pekka
Penttiå

Ildvaintotoimikunta Xeskirtyi
iravaint{,1€f keruu. klr)&ltrroiir
tilrr Puheenjohtaj,r Ilannu KLe

Atlastoimikunia Johli lintuat
lasproi€ktia Varsinais Suo.Jres
5a Puh€cnj(firata E\ko (lL,s

Patolintut.,iJnikunta OrganisoL

rretohn(Lrlask"f t.Jja Puhce.J.l)
Lat. Seppo P€kkaLa

Antjlivit€ettikoll€gio K€s1{ittyi
!.,rhoten Intuha!.rl.toj€'n ke
r;iätrrisccn F'uh!enlohraja Ha.

AlLLckrrilccttrkonntca -larkasri

kahdcssa kokouksr:ssaan 2')
harviiraisuLrshavai.rod J.r drloi
la,rs,rllrrr ll7 sl; v; r;k,inrrål
Iisen rariteellikolrlitean alaises
ta havalnnoisia Puheen;ohta
jd T(!n Lind(x,s
Julkaisuioimikunt.r Suunn tteli
VarsnarsSu.,men hnrupaik
kaopasta Pube€rlohrajaJyrkL

UkLlin loirnituskuntd Vastasi
yhdisryksen läsenlehden ioimit
iamjsesta Puheelljohtala Vesa

Varsinajs SuoJnen linnut k,rjan
ioinlituskurra l'uh€€njohraja
A.rli Karlin
Varhl()!rhleystoinikufta H()ili
yhdlstyksen vaihioyhle!ksiä
l'juheenlohtaja Jyrki Normaja.
Reikiloim kunta. Järjesti yhdls
iyksen r€tket. Puheenlohta;a
Rauno Laine.
Ohjei'natornrkunta Jårjesii oh
jclmaa yhdislykscn liLarsuuksiin

Puha€rloh{aja Simo Veistola
lintuas.maroimikunta Vasta
si Jurmon iniuaseman toimnr
nasia Puheeniohraja VeLlo

Vaikka retkeilyn luonne on
suuresti muuttunut vuosien
varrella. ovat TLYrn retket
kuin silloin ennen. Kuvassa ol'
laan Taivassalon Kolkanaukol-
la joskus 1960-70Juvun vaih-
teessa. Tunnist€ttavissa ovat
H. Velmala, J. Törnqvist, V.
Vänskä ja K. Malmsten.

:4. :.i:.:;!i. i.. ..::
:

å1,xi ,

&
:-

,:.,,,{li'i'!ra
-'::tirx
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TURUN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS RY

TTJLOSLASKELMA 1.1. - 31.12.1947

Ljnnustonsuojelulo jmikunra
ValmistcLi yh.lislyksen luonnon
suoJcLuloimlkuntaa Pub.ren

tohtala Tafåni Veistola
Urheilurojinikuf la Yhdist!rksen
jalkapallojoukkuc nousi lUPlN
A1 sar;aan Joukkueenjohtala

7. Tiedotus- ja
pr-toiminta

Yhdislys järlesii esLt€lrriä linnuis
la eri {ilaisLruksLin. €sim soiav€t€
raaneilla nou 15 kertaa Yhdist!-s
esiiftyi myirs paikalhsr.{lioss. I i

såksj yh.listyks€n jäsenel JLrlkajsiv.l
lelrtiartikkeleila j.r esitt,våt lintLrkat
sauksr.r muissa tiedotusvå lnelssä

Yhdrsr!s a!usii Lintutjet€ell sten
Yhdrstyst€. Lii{toa Llnrubussrkier
tueen yhteydessä la Nestren yrn
päristöpäj!illä. IrlaisuuksLSsa yh.lis
tykspn ):is€net tojJniv.l oppaina.
!hdsiyksellä oli Inyös om.r eslt
teensä nähtävänä.

LisäksL liniuli€t()a ta€ttrin mm
kavåisan linnu.prtnttöjef kri
myynnin yhieydessä Vnnhaan ta
paan nluisl€ttlin Jurmon saar€n
asukkarra jouluLahl(,n

Yhdisr!,ks€n pLrh€€ritohtal.r t.,i
mi lLnluoppaana mm. kansaLnvä
lisessä 4H liito. kokoLlks€ssa Piik

Yhdist!ks€en liitiy!ille uusjlle lå
s€llille posritettj jn I LY:sL] kertova
esii€ s€kä yh.listyksen la Jurmon
hnruaseman säännot

8. Koulutus ja
-nuorisotyö

Yhdistys pyrki €dPlleen kehiitä
mään yhieyilå nuonmpaan harras
lajapolv€e. mm retkr€n ja kokous
t€n avulla NuorisotyötÄ palv€livat
rllyas harrastajaLutkinnol. joila pr

drtliin yhteenså neljä. Nuorimilla
oli lisäksi oma sarjansa mm m;å
rittäjäkilpajlussa.

t+2

1 VARSINAINEN I'OIMINI'A
1I Opjntoroiminia

111Kulut
LYL n jäs€nmaksu
l-Yl- n natkakuLul

I 2 Tledotustoimjirta
l2I Tuoror

Jäsentledolr,. nrainoksel
I 2 2 Kulut

J;sentiedoie, palnalus
postrtus
os rarrai

I ll Kokouskulut
I ll 1 Kulut

Salivuokrat
Esilrlmakulul
AulatyöskeDlely
P,l n Loka,rsk,rl,rt
Muul kulul

I 4 Jurmon lintuase.r.r
l4 I Tuotot

As€I1lamaksul
Siirtovelaf orl(äisrL

] 4 2 Kulut
Rcnilastus
\/akuutus

Kunnosrus & varustus
As hoiiajan maikakulut
As hoilåjar posti ta puh kuluL
MLUr kulul jå PR

1 5 Lciri ja .eLk€ilyLonninta
l5l Tlrotol

Kevåtretkitulot
S!!srerkirulot

1 5 2 KulL,r
K€!ätretkimenoi
Syysretkinenot
Hdvainioposhlaarikko

I b Julkaisutoiminta
l b I Tuotot

Ukulin tilausJn.rksut
'' irtonumeromyy.ti
'' mainostuloi
Lnnulehtrpakeiii
Junno 1980 19E4 dr!lrntj

1 ai 2 Kulut
Ukulin painaius
'' postiius
'' 'ioinrituskulut

2.646.00
209,00

95r,.50
2 909.l(.)

199.00

550.(Xl
881.0E
320 00
106.40
173.(J0

2 460.00
508.61

668.35
r22.45
211 .40

2 432.t.)
307.t0
535,56
784,(X)

3.ijE0.00
800.00

L3(X).00
L300.00

tJ8.75

35.00
I rt3.00

I t50.00
5.177.00

r50.00

24 440.00
i 442.40

687.40

2 855.00

300.00

4 065.2i)

2 i)30.48

2 9rr8.6l

5 717, L8

4 6u0.00

2 6tt.75

7 375.00

28 569.i10

I 7 I trrluoppaiden my!nti
L 7I Tudot

Ljntuoppaat
Iornjoppar.lcIl myy.tr

I 7 2 Kulut
Varast.,Il Jnuuic,s

18 1oi'r ikunnai
I S l KLr rt

I lavairtotoir.rhun{a 311.75

Urhellutoimlkuirra E70 00
PelolintLrtoinrikunta 53.30
Allastoimikunra 110.40
Ju kaisulolmikurrta 112.01,
Varaifhanklntatoimlkunra 5.1.50
Asenatolmikunh 14.20

1 9 I IdLli.to
t 9.1 Kulul

9. T u tk imusto iminta ja
lu0n no nsuojel u tyii

Yhdlstys jdtk{)i mln p€1o1inru ja

idr!iltrilulLrlkrnlusla sek:1 räriesli vh
t€is€n kerålmLrulon ha!åinronii
pä vån Paåpanro oLi kuilc'ikri lin
tuatlasl!iössa. Johoir osallisluL'ioi.
1{)0 liftuharrastajaa. I lsåksi yhdis
rvksen täs€nel suoriftivdl onria tul
kLnruks,aan. joiLl€ll !hteen'rrt.rj,r
Julkajsliin mn Ukulissa

YhdL\lys loinri !hieist!össä Tu
run kaupungrr !nP:ni!li)toirnisk)n
hanssil crjlaisissa låLkojssa ja tutki
muksissa Jasenct talkor!al 'nyiislintuJan tal!iruokl.laa ja rn.:lsi"rl
pÖniöi!rst.i

10. Arkistot
Vurnna 1937 -lLY ssä roimlv.ri
seuraaval arkrslln

I Iavairiloarkrslol Arkrsl(nhoi
tara Pr:kka Rautsala
J;r!,ihrtuarl(islo J;irvihnlulu(kl
muksesLr r.stasiv.rr Fsko Gus
tafsson 1a Asko SuoLanta.
Suoarkisto Arkistonhoilaji
Anrri K.rrlin
t irluL!htLarkist.i Linlulehli.r
kistor pitkäarknincf hoit.ta V!'
5it Multala lu.,!,uur t€htävän la
pari V.rislolalle kev;i;illa 1t187

Yhd jst!-sarkiskr Yhdlst,-ks€I
p.rl).rLl olival puhr:r:nphtala
Fl.ruro I air!eLia i. slhlreriJurkl

Ukulin kuv., arkrsi., Ku!,af
hankinn.rsta vastasi t'.'kk.1
Rauis.r a

1 1. Jurmon lintuasema
I inluascman rornnnta latkui uu

srtiuiflr lormr.raohteid€n pohtalta
!akLoha!,a jnnointirr,r jå rc.gastuk
scna Asemanhoitaland toimi Vei
jo Vänskä. vara asemanhojlajana
Jy.ki MatLkainen ja r€nqastusvas
låå!ana V.rsa MuLtala

Posti r.r puhelif kului
Moniste€t
'1oiJnistotanrkkeet

Hallituksen kokouskulLrt
P.,irioker.,. virokrå

568.55
1609.10

251.10
129.1A

15.0{)

1 164.50
215.(X) 1 379 50

77rr.00

1 241 2|

2 573.45

33 Si9.95

I7 970.00

t1924 11,

41 461 ():l

10 902.00

2 7(.10.u:l

10 900 {)0

1115.05

I4 805.3E

VARSINAINEN TOIMINNAN KULUJÄAMA
2 VARAINHANK]NTA
2 1 Lrrlup(trLliicn lli!..yn(L

2 1 1 TLLon)r

l\r1lrlnlitulol 17 135.00
Vaiastor muutos t35.00

2 I 2 Xulut
Osnrt 11 ll I0. (X)

Kuljelus 409.90
llmoitLrkset & ln!yfninedlstamjr.r 204.E5

2 2 14uu v.rraifl,ankint.l
2 2 1 l-uoiot

JäsenInaksutulot
Kork.rtLrk)t
J;senmcrkklr:r,/nrs ryy .rs{ä
Joulukale.lcrlt
Linnunsienrir.et
H.rvainlokorilien nry_vf I i

Pöntöt!s
2 2 2 KuLut

Ljnnunsl.,neften ost.r Ja ralrlr
Pöfrötys

ON{A'I'OIN'lINEN KULUJÄÄMÄ
3 YLEISAVTJSTUKSFT

3.1 Toiminta avustus
3.2 Leiria!ustus
:l :l Muut avustuks€t

4 LAHJOII'UKSET
4.1 Jurmon llntuaserraa varten

IILIKAUDEN YI IJÄÄN{Ä

22 5S5.00
402.53
239,1)
115.00

14 235.0t)
390 00

3 fi)O.00

10 302 (X)

7 500 00
2 900.00

500.00



12. Lintutieteellisten
Yhdistysten Liitto (LYL)

Y jrle jsL!-ij hrtoJr ka'iisi,)li !Llkas
rn Yhdrsr"-5.r!!srL LYL a cr Larjj5

sn tiL.is!uks ss. iel:l !nlLttr ricl(rr lr
ios1.r r:is€nistöl:"!n YltlL,l.ksrlla
oh !'iLsL c.lu!1.id. hi:on f iluslaJlsti)s
!r jn kaksi l,alh1uksrs5a

I Lln,f fdujl.riston i<r !äilolioLLs
pilerlj n ma.l sluu,isn Jo!niuLL!*r
t,,s!. rlr.ilsl\.sr; a.lusii R.u'r(i l-rr
fe. l.lrt.)f flujlarisl,i s!'!5k,)koLL.i
pideft n l')rnkuLrs!,. Iurussa. 1rs
-!. !,hL|st!s1:r c(irLrli!.i It,rrro I .l
r rr: yr Srnro Vcrs:olr

13. Talous
Yh.lrst!k*n r:lrkcir:[.r lrr]()lilll

1!'!l,)!nl frlrLLc!ir i.rsc'rin.li5Lr
r1r!_!'nrrlulol l. .r! urirLli*rl

Merrrlruolrla
rrr.ilr.rLrirlosri!.1 rrel(,1!s t.i j|]
k.rsur,) m nl.r .iu: rrof lnrra.rr.r

lrlrnpiiirlos .n)Lrlr 14 t(l:, rirarlr

Rnu ,)L-airic I-,rp.riiVcirl,):a
r)LLlr!dlolrtdjn sLh(..r

TASE 31.12.1987

VASTAAVAA
ItAl lOl I LJSO14/\JStJLIS

R. r.rt ra p.rrIli\in.r is.,l
Sir:is..rn:isur

VAIJJIl) ONlA]SI]tJ.-S

P()rlrirr nr:r rl(l
Irirlr()p.rrr.h\1,)

KÄY r iio\I^tstJ!s
I{r)r..,t l. k,rlLLs,(l
,lrrnrl,: , rkpll, s

VASTATTAVAA
VrIRAs ],i\i\ox1^

Srjilo!.,)r

oi!t\ PÅr\oMr\
I:';li,,rr. 1 I 1(lS7
-l 

l k.ru,l!| !L,,ir!r,)

.11 t4I 22
I Sl)(l 0(l

2173.!nl
5:r11 0(l

ll (,15 {)(l
1{)0 0{i

33 :.'91 22

3 715.in)
4tl 3t)t) i )

12 7lMr
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JLhi I).1.1. P.rltili

Pönttömvynti on edelleen yh-
distvksen tärkaimpiå tuloläh-
teitä jäsenmaksujen jälkeen.
Pönttöiä kaupittelemassa pj.
Rauno Laine.

.,1.{

Toimikuntavallankumous
TLY: SSä

Täpanl Veistola

TLY:llä on ainakin yksi Suomen mestaruus: se on lin-
tuyhdistys, jolla on eniten toimikuntia! Lintutieteellis-
ten yhdistysten liiton tilaston mukaan TLY:llä oli v. 1987
peräti 1l toimikuntaa. Pahimmalla vaslustaiallamme -
Tringalla - niitä oli viime vuonna vain 10 kpl (LYL 1988).

- Voittoamme kirkastavat entisestäån puheeniohtaiam-
me ilmoituks€staan unohtaneet 6 toimikuntaa (vrt. TLY
1988). Kun mukaan lisätään vielä tänä vuonna peruste-
tut kaksi toimikuntaa, toimii TLY:ssä nyt kaikkiaan 18
toimikuntaa.

tiasta. ne pi1å!åt TIY n pyör:it

r)!rörimässä Hn!.rirlroroimikunriat
kerååvät havaintola Julkaisutoimi
kurtien jLrlkaisla!aksi Erikojstojmi
kunnat taas hoitarrat tårkeitå eri
koistehtä,,iä lintuasemasta uLko

mdarr€rkirn ia luonnonsuojelusta

Scuraavassa esitellåän kaikki ioi
mik,,frå|öiniålöirr.h Ahrkci kd
rotaa. i.rirnrkunnan i.,rm€rku\'a.
stlen hahmotellaan tämän ! uoden
päätavoitterta Lopuknluetellaan
tojnljkunranläseniä Puheen
johrajien osoitteet lö!tyvåt artrkk€
lin lopust.r.

I Hallinnolliset
toimikunnat
1. Työvaliokunta jårjeslåå yhdis
iyksen hallinno. Tårnä enr.en
sääntövaliokunta on TLY:r "soia

kabin€iii . usein kokoontula \rdln
loukko Se valnjstele.r mm såan-
tirmuutoks€i la toiminiasuunn jtel

man Tånä vuonna työvaliokunla
uu.listaa Uuden täsenen infon s€

kä iekee uudet ohleet lulevajle hal
lltukselle ja rotrnihenkilöille (1'LY
mapit)

Miksi toimikuntia
19t0 lu!un puolimaLssa parj

k!,mnren!uotids TLY oli kdsvanut
varsin vantteraksi ruorukaiseksi
Yhdjsr\,kse. jåsermä.rrä !'litti
4(X) n maasisen rdjar Ja buJjatl.
loppusummai alkoivai hipoa 100
(100 markkaa. Yhdislyksen kehr
rvksen 

'n!,ötä 
kuiienkin mvös t€h

rä!åt lisåanlyiv:it niin. pii€jvät pu
heentohlåjå ta hallitus €nää ehti
neet. jaksan!a1 civätkä osanneet
i€hdä kaikkea yksn As,amäärän
kasvu uhkasi näin pudotraa toimnr
nan ladlua Niinpä pääi€iiiin jakaa
a5i()id.'n sLrunnittelemista ja toi
meenpa.oa €nkorstLr!111€ t!öryh
nr jlLe Tojmikuntien avLrlla pyrittijn
rolsin sanocn työnlaon Ja €rikois

lä11ä hetkellä on t;rkeåtä että
roimikunti€n kautta fLY ssä toteu
retaan my.js.s pohtoisnalsta kan
san!altaa Kaikki civåt n]ahdu ei

vätkå halua hallituks€€n. Mon€t
haluavat kuiterrkin varkuitaa yh.lis
iyksessä aifakin joihjnkin omaa sy

daniääll läh€llå oleviin asioihin.
Kun halllrus lakaa iyötå ja rahaa.
vahåa ja lastuLrla alaspäjn. pääse
vät yhå useammå1 pääiiämään yh

TLY:n toimikunnat
1988

TLY n nykyiset 18 toimikuniaa
!oidaan jakaa hallinf ollisjin sekå
havainio , julkalsu ja erikojstoimj
liuntiin Hallinnollis€t toimikunnat
huol€htrvat !hdessä puh€e.johta
an ja halliiuksen kanssa yhdinlik
ien arkiruilln€ista la perusbyrokra

Jäsenel: Rauno I alne {pt l. An
nika i;orsien. Jyrkj Normaja. Sjmo
ra TaDani Veisrola s€kä Juha Vuo

2. Taloustoimikunta huolehtil
yhL|si!,ks€n taloLld€sia S€ suunnit
tel!r rakrusärvi)n ja iilarpåäiöksen

Jäsen€t Juha Pekka Panttilä
lpj ). J\,rki Nonnaja. Sinikka JaLi,

re.. Raun., La,ne la Juha Vuori

3. Ohjelmatoimikunta huoleh
tii yhdist!ksen tilaisuuksien järles

Jäsenet Jyrki N.,rmaja (pl ),
Hauno Laire. Simo ta Tapanr Vais

4. LYL-toimikunta honaa yhdis-
t!ksen suhreira LjntutjeteelLisien
Yhdisrrrsten Liiiio ry hyn Toinj
kunta esittele€ LYL:n edusiajako
kousi€n ed,?llå TLY:tä koskevat
asiat \,hd jst!ksen hailrtuksall€

Jäs€.inä ovat l-YL n hallitukse.
ia e.lunajiston turkulaisjäsener se

ka LYL alLl€vastaava: Rauno Lai
ne (pj ). Ano Kalliola. Anni Karlin.
'Iapio Ljneri, Jyrki Normaja, Snn(,
ja TapaniV€istola s€kä Juha Vuo
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II Havaintotoimikunnat

5. Havaintotoimikunta Jårli:s1ää
Varsmais Suomef hniuha!'ai.t.)jcn
kcruu. \illoin kun hnvalnroj.:n k.
nrura.r hoida muu ioinlikunta Tå
nå vLrorna toi'nrkunra järjestää ke

vätmuulor) yht€ishavainnoif ijpä j

vän ta kurkipqekiln Ha!aintojen
kenrul. ha!,aintoposiilaatikojsta te
lrosietaa. Jd n.vamtoarklslo. sjir
tiirrincn ATK lLe aL(ritetdar Toi'ri
kunra uusii havaintokPruulomnk
keef ja kirtsau5te. kirjoiirajaohreei.
Havainiotoimlku.ta on p€nnleisesli
TLY:nsup€tojmiku.ia ai.akin
jäsentensa maarån la akui!isuuden
suhr!'en Tapanl Velst.tä (pj ).
Pakka Alh.,, Annika Forste,, Es

ko (lusralsson. Hannu Klr:nola
Jarno K.,nri Jarmola Rau.o Lai

a. Jyrkj Matjkajnen. Tapa.i Mis

so,,cn. Jyrkr \.,rmaja, Seppo Pek
kåla. Juha.a Piha Pekka Rautsa
la. Sin,o Va,siola la Juha V!ori

6. Antikviteettikollesio (AVK)
eisiija ta letaa !å.hoja hnruha\raLn

totn I LY n havalntoarkist(!]n Yh
.jisiyksemm.r havaurtoaikisto on lo
nyt maamme paras, muttä siläkin
voi k€hrttääl Ennen arkiston siirta
mista ATK:lle j;rlest€tääf vanho
jen ha!atrrloran kerurkaJ]lparja.
Samalla vicdåan loppuun vanho
jen julka,suje,,. n,uso., €n ja atkLs

toien havaintolen korrilianrine.
Jäsen€t lapanj Veistola iv t

pl ). Esko Gustalsson. Ilan.u Kl.
mola Janr.r Ko r. Rauno L.aine,
R jsto L.rmmetyin€n. J\,rki Nornra
ja. Juhand P,ha. JL,ha Vuorinen
7. Alu€rariteettikomitea (ARK)
larkistaa TLY:n dLueen harvinai
suushavainlota Se pååttäå it5€

ARK lalilu€trelon ha!ainiole. rul
kaisomrsesla ja antaa suLrrharvinai
suuksista lausLrnnot v.rLtakr.rnnalli
selle rante€itikomiiealle Jåsenet ni

mittåå TLY . hallrtLls AtiK:n oman
esit\,ksen pohjaIa

Jåsenet Tom Lrndroos 1pj.).
Hannu Friman. HannL, Klemola.
Jarmo Komi. Tapani Nummin€n
Jussi I indsftöm ja Juha Varela
8. Atlastoimikunta huolehiii
Suomen iiniuatlås 19iJ6 88

hdrikkcen lärjeslel!-jstä TLY I dl',

Jåse,,et: F-sl() (ludalsson (pt ).
Irekka Alho. I Ieikki Heikk,la. Jar
mo ja Rau o Larn€. J!'rki Matikaj
nen. Seppo SålL!-laj lå Tapani Ve15

9. Petolintutoimikunta rurkii ja

suoj€l€e Varsinajs Suomen pclo
linlula Atankohtajsimpial.htå!i;i
ovaL nretodien J.r Ioimrrid dlu!,iden
kr)(rdirornr. petoliftukaroirus.
pön1öt!s ja iekopesien !,alm jstami

nen s€k:i sääksirap.Jdin teleminen
Ukuliin

Jäsenei Seppo Pekkala {pj ).
Soppo Arp€lund. Esko Gusta{s
son. Hc jkki H€ikkilå. R.ljmo lJy\,ö
,,a,. Jrhanr K.trhunläki, Henr!-
Laiir!: Rauli Lumio. V€sa Nlulta
la. S!.n Nordqlist. Tapa.r Nu r

miren Jouni Saario. V€s.t Saro
la l'ekka SlitofeD ja JoL,.i T,tro

III Julkaisutoimikunnat
10. Julkaisutoimikunta nLrol{:ll
tri Tl-Y:n €rikoisjulkalsuista. Vuon
fd 1'l8iJ julka,sraan teokset Var
.i..rs Su.rmen linlupalkkaopas .

'\aarlali'i lal!jhnnusto ta Julmo
t9tJ5 116'

Jasr:ner Jyrh Nonnala (pr ) ts
ko Gusta{sson. RaLrno Lain€. Ve
sa Pananen ja Tapanl Veistola
11. Varsinais-Suomen linnut
-kirjan loirnrtuskunta rek€e l{irlalj
'Il-Y n aluec,r irnnusrosia. Krja on
tarkoihrs saada !almLiksr yh.lisryk
sen 25 vuoljsluhliin 1991
Päätojmitlajat: Anfti KdrhD (vastaa

!.r). Juhana Pih.r ja Juha Vuorj

12. Vaihtoyhtegstoimikunta
huolehtil Tl-Y:n julkarsuvaihdosta
Leht jarklsto(ni p!-rnäån seuraavaksi
saanaan TurLrn ystävy-lrskaupun
kien ja pohjoismaisle. lintLryhdls
tysten orn jtologis.'t julkaisut

J;senel Jvrk! Normain (pj ).
Annika Forsn,n. Raun(, Laine ja

13. Ukulin roimituskunta vas
raa !hdlsi!ksen jäsenlebdesta
Lahdent€o. ohess.r toimihrskunta
s,,rnnilielep tjkulin
20 !uotisjuhlia 1990.

J;sen.rl V€,to Vänskä (pj ).
Rauno l-airc. Jurki Nitr ,aja. Ve
s.r l'ada)ren. Tapanl V{rlst.ta la Ju

Mrikoistoimikunnat
14. Harrastajarutkintolauta"
kunta järjesta; TI Y n haraslaia

Jäsenet Jarmo Komi ipl ), A,r
rika Forsien Ja Henr!, Lehlo
15. Jurmon lintuasematoimi-
kunta huol€htii TLY I lintuase
masta Korppoon Jutr.ossa

Jäsenct V€ilo Vånskå lpj ). Fs

ko Custalsso. JyrkiMatikåinen ja

16. Linnustonsuojetutoimi-
kunta vasrad vhCisl! kscr Lu()n

n.,nsuojelulvöstå. Tåna vuori.å
toimikunraf 1;rk.ir r€htäv:i on
TLY n osuus vaLidkunn,rllisesia ko
lopuuka rpanlassa.

,l.is.r€t Irpani V€istol. lpt .

v r ). R.u.o LarnP selt:i trja ja Sl

17. Retkitoimikunra lartesrää
yhdistyksr:n rclk.i lnsi !Lr.r.l€ksi
s!unnln:Llaan uutra kaukorraikaa

Jäsenet Raun.l-ninc tpt i. A.
nika lrorst.,n Mikko I Icironen. Ta
pio Ljnfri ja Jyrki No'nraia
18. Urheilutoimikunta edusrair
Tl Y:t;i urh€ilukrlpaLluissa I ånä
vuonna pi:laraan i€nti)pdlloa ia
.rsallistutaair TLiPIN A2 sarlaan
jalkapallossa.

Jäs€net I.eo Karisor (rj ). Kat
(lrönq,Jist. Jlrrkl Norma;a. Kerto

Tulevia toimikuntia
1-;hrtuLevarsLru.l€ssa gritetäån .:rl

vytr;d kaksi kuolhfia toinlikun
raa ja p?rustda k{rlma opjntok€r
hoa Ainaktrr yatlaulajaprotektitoi
nlikunta sairtaneen koolle vi€lä k€
vaän kuluPssa Sitä vastoin kame
raroilniku.ia larvitsisl uuden innok

Syksylla on tarkojlus alojttaa no
vns,opintokerho" vasia alkajille ja
md;ritysoprntok€rho'\ertiaal jjen

!rille Tulcva hallrtus saa lisäksi ha
lutessaan lärj€stää its€11€€n yhdis

Puheenjohtajien osoitteet
Ji)tta kukda. ci redon puuttecssa läisl ilmari r{]lrnlkuntaa s.uraavassa n)i

rrkuntren urtir}cn osojilr.'t irirnan per;s5a ol!!alnunrerol vi ra.vat eddla
,ll.inr. roimikun{anun€roihirl

Fsko Gustrfsson 181 Kcrttuiii,katL, l2 A 5. 20lnl0 Iurkt i921 ll2E I23)

AffiiKarltr,ilIj Kaleva,iri! l5 A 22 2:i500 UusikauDunkr (922 240 40)

I..(, Karlsoi (l3) M.rjoltusnr.:iiarirrkatu I1 C 114. 20350 Tur ku (921 4it2
rl l6l

Ja,mo Konr 1 l4l Y htnsronk.iu l2 b A lJ{1. 2(11 1{) Turltl l!l2 l ill(l 716)

Rauno Lane il.'1 17) RauhankatLr 9 Lr U 43 201(lll Turkr ('r2l ll(14

,L 2)

I (,,r Lindr.ros l7). K€rtulinkarx Ll, l: 6t. 2(15(10 I urkr i921 t- 32 7t:ll

J"-rkl Norrnala 1ll. 1i). 12) E€rikiikaru 27 B 24. 2(11(l{l luIkLr (')21 5IJ
37r)

Sc'ppo l']r,kkaia l!) Vask ltrvcnL.iu I I a.:J. 20E40 TrLrl<u 1921 333 r05
Lyi))

Juha Pekki, PcJ,LtLlii (2) Ylrtif 22. 20iJl0 lurkLr (921 357 381)

l.pa,,i Ve,stol.r i5. 6. 16) Hämeenkaru 14 B 26 20:n)(l I urkrr (921 lliill
081)

Vr:1o Vän;k,: 113. l5i 21650 LLllarrder (')26 142 5tl

lJLr.l.l rornikunnat ja i.i!at: ota r-hl.:,'s toinrikurrla!an.ra!a Tafafr V?Ls

Pöytäkirjan syvin
olemus
Sen !(rra. pi€Jr.tkir r.J mikurrllat
!rNiv.rl k-vlL.r "byroir.rTrs.rru. . rttä
ilkaLsi!at plt.i;r pi)!i:ikrJaa Po!,rn
kjrl.rir pcrjmmiilr!r tarL.,jlus ri 

'rl.rLll;lln ole puhraasn j-h.lls:!shisn)
ria;hikr'r Luonnoliiscsli csunPfkl<si

rgrndaarin€n SaLalt,, ralLokun
:a or lrlcvilie sukupolrrllc kir

l.rllist{,r läht€idef Iruulru€ss.r
karr.rss,ran \,Lrvoimdin.r palbkinä.
Mu(a ku. roimikuntla hinr. syn
rv9. olaä. kuolcc ja s\r.t\r! uud.l
lrp\. voih!vief id(:oi.lcn l.r rirk.r
.i.'n p,ralos(€n paprIjLh f islilllLsf llii
.,iLa liilkrti.,lville m-uas t.i\,5iJ, L;1v

tärni)lhst.i melkir,,-sl;1 Esim hi
!ajnt.noill)ikullta on lurbnaf Poh
iirul samota asiolta morra€n ker
raan. kun uudi:t jåser€t Plv;1 olc
vojireet hyo.l!ntåä edeliäjienså
ttiön bksja Pövtåkrta:t mLrodolLa

.j sinansir .rle suurta m?rkjilrstä.
n lta .!l]lLrLn ].IJ! JL lJ.r I lLå uh

l{aiLle aftvrnen pirvl:ikiltanleko

Edistystä vai
taantumusta
Toimikurrral €ivrl oLe Tl Y ssä

kn.if nr k.än Lrusr k€ksirro l:sIn
4.!.into . pftolrttu r. uLheiLuioi
mrku']njlld o. vaistrr ptk.:r ia kLrr

njak{aal p€Ijnr€et Kurlc.krn !ji.lc
!uosicr "lorrnikuniabin)iIi on 1a

pahlunul lolrasj.. ra s. oir osLttaif
h\/!'lnkin nr;1:irähptoiserl srrLrIlniiie

LLn ruLosta Aikafa.lf s.rl!,iåä rris
l{rraanko tiima atanjakso Byrokra
tldn kirLuten.r' \'ar "Mairrona toinrr
kunla!.llankLr.oLLkseJrn . rolLoi'r
IIY knhd!-tlj uudclle raijrreelk:
IulevaNLLus on kuitorrkin n]-t mej
dän TLY n jä5enM käsissä

Os.:arnmeko käLlta; toimikuftia
h!!'iikn,nrn1€ lässåpä TLY I
krhralonky'yrn1,sl

Pidetäänkö hauskaa vai
ikävää
Ovatk() rotrrnkunf.l '- 

njir rk:ivää
b(nokratiaa'? loim]k!nh(:ll tarkoi
tus on krhostaa Pikä jarrLttaa ,h

.ljsiykser rormintaa Ne elvät saa

iulla itsrta.kortuksellisjksi riippaki
uksi \irtä loidaair rrerusraa ja lak
kauraa. jakaa jå yhdislaä alna tar
pean nukaan Iik.i nri.len missåån
nirnassä iar!iIsr istua krltrsii tä!si
LLrkuisina vrlk.,iitain Påäasia (n. €t
tä tolnrrkurnat hoitavat rrille usko

Tourikunnat o!a1 rrilarsia ra njiden
t"-(na!at Il1ukautulal lchtävL€n mu
kaa'r Suurissa n)inrikunnissa
rsim ha!alntoloimikujin.Lssa
k.rkorrkna pidetääf verralc. har
vojn. jir asioila keIätäån kLrukaLrsl

kaupalla kokou.kutsuun re{ero jlå

vaksi Kokoukse,, cdcllä voi sitien
l;ilLaLs€n ljn1.i.e.rn jop. kuusi
nnnr si!ua pitk:n !sil!shstan lu

kenrise.n kulua iunii ros 11r.ankrn
Murta itse k.kous sujuukjn srtt.rn
hV\'ir 5ulj.rkkaasti. ku. iåsen€r o,rai
pefelrt!rc.r €srl1ä ole'riln asn)ihrn lo
k,)lon.r Nirln h!!rn'.i:l{avaltaisc.
1!r]luisesTl !d;misleilu kokous vor
r{,liokk!utef sa oh{,lld,nuodostua
nrjtå rcnrouttaulmmaksr vh.l€ssä
oloksi
Pi?nlef k!nrikLrnlrer Lnufa iaas of
rliid.. iousla!uus Asiojia !.idaaI
h.,rr.. h!vi.ktrr riopL'.lsr ja.rp;l!i
ralhsesr: Joskus on Jr.lerr!' Jot).
''rnanren tomikrLritrc. Lllafistuiai
sL.: . 1o11oLr on urakoitu kolmekin
kokousla s.nnana iliana E5irncrkil
listä lousla!rutia toimrl(unnjll€
n:i!ttj !ilmc! uolinen hajhlus
lr;ialnkin koko!kscns.r se a;orrlr
L€ppo sasii I Iamceipoltissa. rnur
ra päätti s.rr ti\lclla ruhla!asli mrLs

takau Lluikkupaik.rllå

Kirjallisuus
I-YL l9iJt Linlutiete,:rLh.tcr vh.1is

tvsren lirtto LrET
T.rinilltak.ri.imus. Tuloslashclrna

la tasc Yh.irsi'Jst€n toiir11La
Mor]ine lkjrroittajar hallussa)
TLY l'lri8: Ilrun lirtutletc{illinen
!hdjsius r! Toirninrakertolnus
l.lg7 tJkrlr 1'l



Ukuli 1987 -18. vuosikerta

ISSN 0782-8195
Ti€don Aniaja vuoieen 1977 (n:ot
1 10)

Julkaisija

Kirjoitukset
ALHO, Pekka: Kesäkatsaus 1985 ja 1986
FORSTEN, Annika: Ulkomaisia l€htiä
KIVIVUORI, Osmo: Jurmon lintuaseman tul€vaisuus
KLEMOLA, Hannu & KOMI. Jarmo & LINERI, Tapio

& NORMAJA, Jyrki & PARTANEN, Vesa: Syysmuui-
to 1986 Varsinais Suomessa
LAINE, Rauno: TLY:n pinnaralli 6.12 1986
LAINE. Rauno: Varsinais-Suomen harvinaiset ialvilinnut

1901- 1985
LAINE. Rauno: Varsinais Suomen kevätmuuttoennä-

tykset
LAINE, Rauno: TLY:n RK/ARK pörssi
LAINE. Rauno: Sekoilua Iiä-Suomessa eli TLY:n suuri

Irä Suom€n rerki
MISSONEN, Tapani: Lintutalvi 1986/87
MULTALA, Vesar Rengastusvuosj Jurmossa
NORMAJA. Jy,k KevahuurLo I98b Var,inars

Suomessa
NORMAJA Jyrki: Vaihioehtoin€n statauskoe - päivälai-

valla Ruotsiin
NUMMINEN, Tapani: Turun ARK:n raportti vuoden

1986 havainnoisia
PARTANEN, Vesa: Muuitava, muutiuva Ukuli
PARTANEN, Vesa: Bongarin 10 käskyä
PARTANEN, Vesa: Luonnollisesii Iuonnonsuojelusta
PARTANIN, Ve'a. Mrkä "ncursså viehäLLåä
PEKKALA, S€ppo: Petoliniujen pesinnästä Varsinais

Suomessa 1986
SAARI, Lennarti Vesilintujen esiintyminen Rymäiiylän

Aaslalla
SAARI, Lennart: Aaslan yölaulajalaskennat
SAARI, Lennart: Pesivän maalinnuston linja-arvjojnnit

Aaslalla 1976 1987
SALONEN, Kari: Varsinais'Suomen liniujen Iajiluettelo

Tiedonantoja
Ukulin vanhat numerot - iieioa TLY:stä ia sen alueen
linnustosta
Haulien käyrto krelletlåvå mer,äsrVkces.å
Kånahaukka rauhoitettava koko vuodeksi

MULTALA, Vesa: Tomera varpushaukkarouva
Liniuretki Espanjaan 29 3. 12.4.1984
TLYin määrittäjämestaruuskilpailu

Sekalaista
Määrityspalsta
TLY:n osoiiemuisiio

Löylyä kiukaaseen eli mietieiiä meistä ja muista
PARTANEN, Vesa: 3 x 300 pinnajuhlat
TLY:n toimintakertomus vuodelta 1986
TLYin tuloslaskelma 1.1. 31.12.1986
Moottoritiemiehei. haistakaa...
ALEXANDRINUS: Muistatko pinnat 1987?

NORMAJA, Jyrki: 1.1.1988
VÄNSKÄ, Veiio: Tule rensastamaan Jurmoon

Valokuvat

2:. 92
2: 93
3:1312: 50

4:155
2: 81

Turun Lintutieteellinen

Päätoimittaja

Yhdistys
1:42
1: 43,
2: 96,
3:136
1: 4l
1: 48
2: 85
2: 89
2: 93
3:12a
)a 132
4:170
3:119

3:98
1: 18

1: 20

1:23

4:'148
1: 1

2: 49
3: 97
4:731

4:163
4:138
3:120

L2a

2: 59

2:76

1: 5
3:122

4:\54
2: (,(,

Ahonpåä, Nina
1:22

Alho, Pekka
2:20, 4:166

Grönlund, Jukka
1:41, 2:56. 2:57, 2:63, 2:67,
2:69, 2:72, 2:77, 2.lakakansi,
3:101, 3:104, 3:107, 3:114,
3:727 , 3:takakansi, 4:143,
4:767

Hakala, Jouko
1:12, l:22,7:31, 1:35, 3:kansi,
3:102, 3:113, 3:117, 4:14O,
4:141, 4:747, 4:165, 4:167.
4:168

Käåriä, Juha

Lehto, Harry
2:75

Lehio, Henry
1:42,2:75.3:177

Lin€ri, Tapio
4:745, 4:754

Numminen, Tapani
2:75, 4:149, 4:151

1:21, 1:19, 2:kansi, 3r105,
3:106,3:109,4:160

Puniti Jussi
4:kansi,4:166

Rautsala, Pekka
2:70

Rivasto, Ari
2:75

Rytkönen, Seppo
1:takakansi, 4:iakakånsi

Salonen, Kari
2:71

Tammin€n, Mikko
1:7, 2:55, 2:79. 4:159



Erratum & addenda 85-87
Erehtyminen on inhimillistä-

Ukulissa vallan eLåimellistå!
Ensin on jutun otsikon ensjm

mäinen sana. silt€n sivu (s), pals
ta (p). rivi G)ja korjaus (p o. : pi
tää olla).

N:o I /85
Kolm€nsadan s 44 iaulukko:
26. Lamminsoila po 26
Lammin Soila.

N:o 3/85
Syysmuuttosll0plr15:

Svgsmuuttosll{lp2r5:
Påivämäårä o11 16.9
Syvsmuuttos112p2r14
(JoS) p.o. {JuS)
Syysmuutto s 114 p 1r 5:
(JN) p o. (JNo)
Syysmuuttos115p2r35:
Sama Upupa näyttåyiyj 13.10.
p o Sålon Vartsalassa Upupa

Vääntelemme s 165p2r 12
pe)schanka p o pleschanka

N:o 4/85
Uusis175p2r1:

Lintutalvi s 178
porst€taan Taulukko 1:n summat

Turuns1E9p1r21:
25 10 p.o. 25 26 1A

Turunsl91 p 1 r :'17.

2kv n ja 2kv p.o. + 2kv n ja 2kv
lintu
Kahlaajien s 198 as€i€lma kuu
luu s 196 (Taivaanvuohi)
Vääntelemme s2A9p2r37
Eihän luoniokaan muokkaa lintu
miesten . p.o. Eihän luoniokaan
muokkaa itseään lintumieslen...
Vääntefemme s 27L p 2 r 20:
Nyt hån p.o. Nythän

N:o 2/86
Haarahaukkoien s 106 p 1 r 7:
Miivus sp lajit p.o. Milvuslaiii.

N:o 3/86
Ukulis158r1:

N:o 4/86
TLY:ns1136p1r8:
hallituksella p o hallitukselle
TLY:ns1B7p2r14
ohjelmamonjste€lla p.o ohjemo
nisteella.
Summaries s 211p 1r 14
Sipp€.s p o Dippars

N;o 5 /86
Lintutalvi s 220 kuvaieksii:
1919 p o 1979.
Tlur'u')s226p2t7I:
albanyarellii po albd yarellii
Pönpötyksistä s 262
päåoisikko p o Pöntötgksjstä

N:o 3/87
Rensastusvuosi s 120:
kirjoitiaja p o Vesa Multala.

Uusi
määrityskuva
Kuvattu Israelin Eilalissa
huhtikuun vaihteessa.

rn aa li s-

Turun Lintutieteellinen Yhdistys

Osoitemuistio
Hallitus
Puheenjohraja Rauno Lane
li.,uhankatu 9 b B 43. 201(X) TurkLr. 921 ll04 562
Varapuheenjohtaja Jyrki Normala
I:cnklnkatu 27 B 24. 2(l1{J0-lurku 921 515:J71
Rahastonhoitaja Juha Pekka Penitjlä
Yl,tio 22. 20810 iurku. 921 lJ57 3tI
Sihteeri Tdpani Veistola
ll,)m.pnkåh, l4B26 2(15{)0 Turku. 921 3330E1
Jäsensihteeri Simo Veistola
r l',tkåkaru 18 D 7:J. 20520Turku. 921 ll3[) 224
Kirjamyyjä Anrika I:orsten
,\Lrakatu 20 A 5. 20100 Turku. 921 3lt 404
I ld!aintoarkistonhoitaja P.rkka Rauisala
r '+, Xavo,r k.rir 6 A I 2i)61{l Turku.
1.)l 14:l741
llkulin irtonumeromyviå l apjo Lincri
','likrr]maankatu 2 B:16. 20740 1ulku,

l(urkivastaava Jyrki Matikdin.l
'',Ik:.nt{itr i]. R 10 205t1(l Turku.
,r:t I 515 916
Atlasvastaava Pekka Alho
,\,rnkaistenkatu 16 A ll6. 20110 Turhu.
,r2I 514 6q6

Arkistot
Järvilintuarkisto Asko Suolanta
l(i)i,kk.rLfkåh, 4 C :l:l 2(J610 lurku.
,21 446 6l'
Lintuhavaintoarkislo P€kka Raulsald
ks I Iållilus
Lintulehdet lkotrnrais€t) Iapafi V!,islola
k' H.11lilus

Lintulehdet (ulk.,maiset),llirk, Nororara
ls I IalLitus

Suoarkisto Artli K.rrlin

^, d rr l, \ _z (il t .,t , Ll
t)22 244 40

Turun aluerariteettikomitea
I'uh€enjohta.ia l om Lrndroos
li,,rrtrilink.tr l5 I;68 205()0 Turlor
r21 51{r E26
Sihteeri TapanL Numminen
'',lrkölhtiir 7 A 215110 Paimlo.921 l.t2lt3

Havaintojen ilmoittaminen
LYL aluevaslaava Tapanr Verstola
Hänre€nkatu L4 B 26. 2050i1Turku 921 333 0El

Jurmon lintuasema
Asemanboitaia Vejlo Vånska
2l6ar0 I illandet 926 542 5a
Vara-asemanhoitaja Jyrki Matikainen
Strkkålankatu 8 a B 10. 205 0Turku,921 515916
Rengastusvastaava Vesa Multala
Hovlherrankalu 5 A 3. 20780 Kaarlna 921 433
691

Jäsentiedote
Tjedotcvdnaav:l Jyrki N,rrmata
F.eriknkalu 2l B 24. 20 100 Turku'121 515 i171

Lintuatlasvastaavat
Saaristo Esko Gustalsso.
Kerttullnkatu I2 A 5.20500 Turku.92I:a2t l2:l
Salon seuru Seppo Säll!lä
tJ',de.maankat,r ai B 6 20500 Turku (,t21 ll116

416
Sisämaa H€ikki H€ikkilå
l-eningrad,.katu 11C 38.20310 l-urku.921 390
:lt2
Turun seutu Pr:kka A)ho ja Jyrk, Ivlaiikåine.
ks IlaLLitus
Vakka-Suomi Rau.o l-alf e

ks II,rLlihrs

LYL-edustajat
Hull.tul{- yo -r. .,dJ:.tö 1o R" rno Lr.ne.
ks Hallitus
Halliiuksen la edustajiston jäs Simo Veisiola
ks. Hallitus
Edustaiiston jäsen Tapio l-ineri
ks. Hallitus
Edustajiston jäsen Jyrki Normaja
ks Hallitus
Edustajiston jäsen Juha Vuorinen
Katunpäå 2 C 11, 20610lurku. 921 531 213

Osoitteenmuutokset
Jäs€nsihteeri Simo Veistola
It Prtkäkatu It D 73. 2t)520 l urkLr. 921':r.\O 224


