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Jäähain

TtLlkulaiscl ovat Iinluharrastukscn avantgar-
distp a. vlr'1..r\ k.r'nrrr.r',' i n rirn . r sinrrrr.ri
siri pa ikallisvhd ist! ksiä, jo vuodesta 19ti3 ni
meltdiiD vclvoittavasti lin lrr t ieteelliner. Vaik-
ka harrastajia oli vain kourallincn, voitiin par'
hailla paikoilta kerätå 11ki piii!iltiiinen tilas
to lirllLrnlääristä. C)li kunnia-asia tchdä tarkat
havainnot kaikista lajeista ja vastata kysrrlyi-
hilt.

Tämän vankan harrastuspohjan valaan ke
hitettiin lgT0luvulla turkulaisvoinrin ajdtLLs
kävttää harrastajamaieriaalia ympäristönseu-
rilDtatulkimuksen aineistona. Lintukantoir:n
muutoksel ovat usein "vmpäristömuLltostenparametreja. Nyt voitaisiin clikoisiutkimuk-
sella selvittää kannanmuutoksen svyt ennen'
krrin kataslroli olisi valm is

Nyt 1980-luvulla turkulaiset ovat j?i1l,'cn
"kehityksen" eturiviss:i. Ns. tavallisia lajeja
ci lasketa, kvselvihin ei vaslatir, erilajikoht;ri-
sel seurantaprojektit ja jopa 
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keuksissa. Kuukausit:n kr:rj:iämisen jälk-.en
kään ei katsauksiin saada havaintoja nijn. et-
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tä ne kerioisivat todellisesta li n tu tilantees ta
klrin mulLtalllan lajin osalta.

Jos Ukuli ei tästä svvstä pvstv pitämään
rninkäänlaisia aik;riauluja, on sr: pit:ni paha
verralluna siiherr, ettei Jurmon lintuasemal-
ie enäii saa lalpeelljsta miehilvsiä sesonkien
ajaksi. Ja osa näist:i \,ähistäkin michittäjistä
laiminlyö aseman tehtä\'ät. Samalla nakelre
taau muirlcn havainnoitsijoiden tyiin arvoa.
'l'ilannt: on ironinen: Turkulaiset yllåpitriv?it
lintuasenlaa nluun Suomen linlumiesten voi-
min, sieltä lövtyy vi€t:i tckijijit:i.

Näyttää siltii, ettei työtä enää halrltaisi teh-
ciii. Miduummin antaudutaan kulutusjuhlan
pyörteisiin ja ajollaan -vmpäri naata katso-
nassa lintuja, iotka joku jo on Dähnyt.

Turkulaisista liniuharrasta jista onkin tullut
yhteiskunnallison kehityks{)n paraurtreja. Ii-
lanne heijastelee erinomaisesti ylileiskurltad,
jota kuvataan termein "privatisoitumincn" ja
"hallittu rakennenuLrtos". Niille löyliiii hel-
posti synonyymit: itsekkvvs ja sosiaalidarlvi
nisnr i.

aikaan



Lintukesä I987
Varsinais-
Suomessa

Pckka Alho

Kesö 1987 oii soteinen jo kylmci. Se oli
myös toisen linl.rrcrlloksen foinen i<csti.

Tcissii viiliro porl iss ir -.silellcicirt yli scrr:1on

rel.kcili jiin työn hcdclnrici. Å ineir^toslo ich-
ty pelolinlrrkotsous oli jr.r viime Ukuljsso.
Nl1.-tis 1'cilouiojoyhlccnvclo on tuloss{r.

Vallaosa kcsäD 1gB7 havaiDnoista oli allas-
havaintoia. Lintrratlas 19uti BB on yl{)iseLL-

roo;rpalainen lintukartoilus. iossa lajiitaiset
pesimäti(xlot kerätåän 10 x 1il km:n ruuduil
ta.'l l,Y:D atlasalui:en niiet kartasta 1. Lis:iii
kaltoitustilaDkrcsta ks. GLIS'l'AFSSON 198u.

Atlastietojcn käytölr vaik{rLrlena on sc. (rtl:i
tavallisr)sli tietoon saadaan lajista ainoastaan
ptlkkri sen pesirnärlrulujen lukumririlti. Hy-
r,il harva linlumies on uskaltanut ilmoittaa
liIrtu jen Irarirniiäriä ecles onalta asrtinruudul
taan. Tiiniä on k"ir1lri hyviti ynIInärrettävää
onhan yhden ruudun pinta'ala jo sata neliij-
kilomr:tlitil

Jos lintujcrr runsaudcn alviointi on atlasai_
nr:islosla vaikeaa, niin vielä vaikeampa on
pii;itelmien tokcminen tunsaudt;n muuloksis_
ta vuodesta toiseen. Esim. harvinainenkaan
pesiorälintu ei r':ilttämättä esiiDlly atlakses'
sa kuin yhden ainoan kerranl Jos linnusta on
saatu varma pesinlä jo v. 1986, niin sitii ei
ehkii ole ilmoitcttu uudestaan v. 1987. Ei ai

.l

nakaan ellej ns. llesirlriivalrrluLLsindeksi olt;
pirlarltLLnLrt. V. 19u{i tiedot ks. 
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'j odcttakoolr kuitenkin, {tiii atlas on atlas,
ja linlujen vksilöm;iiirriiscn runsauden vaih
telun selviit:imisoon ort aivan omal konstiD'
sa [linja- ja pistelaskennat vms.). At]aksen lop
putuloksril näky\'ät aikanaart eurooppalaises-
sa ja valtakunnallis€rssa \,hteenvedossa s{rkii
Varsinais Suonlr)n linnut kilia ssa.

Kiilokset kaikille niil1r: yli sadalle lintumie-
helle, jotka ovat v;rikultaDeet tämän katsauk-
sen syntyvnl

KAAKKURI {Cavio slellotol
Tämänkerlais(xr ltlaksen aikaisia pesirnäha
vaintoja on kolmelta r\rudu]ta. Näistä kaksi
on Salon takamailta ja yksi Koske)iärven sr:u-
dLLlta.

KAUI-l lSI IAIKARA llJoforus .-leliorir^l
Puhkui l urun Hirvr:nsalossa, Sär'kisalossa ja

'l'aivassalossa. ViirnL'ksimaitlittu trl ollut la
jirr cnsimmiiinen vakittLinen tapaamispaikka
Vals iIrdis'S uon essa.

HARNIAAHAIKARA frlrtJ-"c cinr:rcol
. 'r'r, rrnri.öin*r' l" ."1 iS,.1"fl j,r K"rr 'ör' t,i
lilndilst0sta.

KYHMYJOUl SEN {CygnLr"" r.,lorl
Ii':lr"'n "n lllllul ,7 l)p.;rr'irrrlrlrr.r.

l,AtlLUIOUl'S!lN lCygnu.- t;!grtusl
Ei havaintoja kcsiilt;i 1987.

I(ANADANHANH I l,Bronlcr ccrnodensis)
F,dellirr'..ri Lrrlrrrll.rl'e.sa lrlir r.rnn,. l' \i r-

tä todr)ttiin maassaDrme 12 ruudussa. Nyt pel-
kästiiiin TLYrn alueella on ainakir 1B pesi-
nr?iruLltua.

V^LKOPOSKIHANHI (Brorl.r leucopsisl
Pesi Ruissalossa mvös 1987.

Kanadanhanhen ekspansio maahamm€ on viime
vuosina vah\istunut. Tulceko tästä istukaslaiista
riesa jo lähivuosina?

RISI lSORSA flirdorno lrrdr;rnol
l,ajista oD varnrirl p{jsirniiit U acLenkaupuDili n
ja Korppoon saaristosta.

JOUHISORSA lAnrls o{iultll

^inoa 
p{rsintii todettiin l,emussa.

H!llNÄTAVI l1\ncrs qucrqucdLrlol
Vain tocienniiköisiä pcsinlöj;j ilmoileltiin.

MUSI ALINI tJ {i\J{ronitlo nigrol
H avaittiin kcsiillii 1987 Kenriössii.

ALLi lclonBulo I j'.rmoltsl
Kesäkjcrlclijiiisl:i kalideksan havaintoa mm.
Airislolta; Pair ionlahclelia ]rex riti 7p 25.ij.

LÅP.,\SO I KA lÅylh1o rnorilol
fodc r riilil.n, r 1, iirrl,i I rr'lcrrl"uprrng'r
saalislossa.

LJIVIj1,O INJergus olb{,']ltrsl
-I.7. havaittiin Iaivassalossa 1k2np ja 25.7.
Kiikalan Omcna jiirvrllii 1np.

RIEKKO ll,(rgopus lugopusl
Riekkoa ei naurattanul kesiillii l987 {1986 ha
vaintojä n(ljrilt;i nLucltLltal.

PELl'OPYY {Pr:rdr-x prerriixl
Pesintä varrristui kolrnelta urrdelta ruudul
ta, eclellisclt;i vuodr;lta oli tiedossa neljä.

LItiILJKANA la;.rlliruio chlolopusJ
P irnion edellisvuotinen indcksi 4 r'aihlui nyt
ilahduttavasti valrnaksi pesinniiksi. Muutoin
filanne on mclko lohclulon. siliä muit6 ha
vai toja ei ole.



RUISRÄÄKKÄ fCrex r;rex]
Narinaa ncljältä Ludulta 1987.

SUOSIRRI fCcrlidris olpinul
Pesintä l,emussa.

LIRO [Tiingo gl0reo]ol
Tavallinen pesimälintu meidänkin soillamme
ja sisämaan parhailla lintujrirvillii: mainitt;r-
koon esim.:13 pesivää paria Loimaan seLl-
dulta.

MUSTÄlllR^ lCh.lidonios nrgcr'l
Edellisen vuoden tapa;rn kos;illä täysin ka
tr)issa.

I IIRTURIKYYIIKY ISheplopelio turlurl
Ehkii hieman tavanoDraista heikompi esiinty
I1linen: havaintoja vain neliältä ruudulta.

TURKINKYYHKY [f!. cleccrr;to.J

UuLena paikkana pesiDlä varmistui Painios-
ta (lisäksi mahdollinen pesiDtä mm. Mietoi
sistal.

KEFIRÄÄlÄ lcoprimuJgus europoeus]
Laji on atlaskaudella tavattu per'äti 53 ruu
du lla.

HARMAAPÄÄTIKKA lPicus cdnu.-l
TLtn alueen kanta vaikuttaa vankalta: atlak-
sessa on maakunnastamme 73 ruutua, joista
20:llä varma Dr)sintii.

PIKKUTIKKA iDerrrdrr-rr;r;pos rninor'l
Ks. Kartta :1.

)t Poh,ånrikkå

e Pikrurikka

Kartta. 1. Kaikki pohiantikkahavainnor ja pikku-
tikan varmal pesinnät Varsinais-Suomessa
1986-87 10x10 km:n atlasruuduittain.

POHIANTIKKA lPicoides tridocfyiusl
Lajista tunnetaan alueeltamme l'ajerat kaksi-
kymmentä pesiniää kautta aikojen. Atlaksen
ail"ra or ',r:,lrr rairr 5l-i lo'lenrr,iköiren pn
sint:i jd rnuutamia vksittäishavainto ja [Kartta
1).

KANCASKIURtI f Lullulo orboreol
Ainoa pesi[t:i varmistettjin Sauvon j:r Paini-
on välinaastosta.

PELJKALOINEN {froglodyk's trogk.rdylesl
lii pesinlöj;i.

KIRIOKERI l LJ lsylvi(] nis-oriol
l987 yksi varma ljesintii ja muutama hajaha'
virillto.

IDÄNLIUNII-INTU fPiylJoscopus lrodriLri-
clesJ
"lcluli" ei ole tiettä\,ästi koskaan pesinyt alu

eellamme. Niin ei nlyöskään kes:ill:i 1987: ai-
noa yksittäisbavainto tuli Pr:r'niön suunnalta.

PIKKUSIEPPO lficedulo porvol
Yiäneen seudulta ja Halikosta saatiin toden-
n:ikajiset pesinnät [indeksi 6]. Laji havaittiin
pesimäaikaan myös Kiskossa.

PYRSTÖTI^INEN fAcgifh(]los .oudcrtusl
Ei havaittu k{)s:ill:i 1{,1u7.

KUHANKEITTÄlÄ fOIiolu"- r;rir;lusJ
'Krrl :r r i"hui rr i r lli.r'iri"-j, MiFloi\i\',r j,.

'IirIun RuissaLrsstr eli varsin vaisusti. -'l LY:D ".LpF r,r lllllr'pl"ar ra.r llsi 1',.irrrr.
havainto, Naantalin Luonronmaalta, sekin jo
vuodelta 1927. Tällä lajilla ei siis ole mitään
voinallisia u udisraivaa jabenkeäl

LAPINHARAKKA fLcrnius ext;uLilorl
P{)si Yliineen korvessa.

MLIS'IA\ARIS [Con'us Ji ugileusJ
Ilnoitettiin kesäkaudelfa vain Alastalolta.

PIKKUVARPUNEN IPosser r)onlonusl
Oleili pesin:iaikaiLn Paimiossa. Ede]lisenä
vuonnahiLD varrnistettiin lajin pesintä Kusta
vissa.

JÄRRIPEIPPO {]rrirgillo monrifringill4
Havaittiin kolrlella luudulla.

LJIIPIAINEN lCorduelir- fl ornrteol
IlavaittiinLaiiilassir. Ollaanpaetelässä1 1':i'

nä yksi vuosisadan kvlmimmistä kosistii toi
siis vain ybden urpiaishavainnon.

POFI]ANSIRKKU iEmbr:rizo lusticoJ
1986 kolme varmra pesintiiä, mutta 1987 vain
kolmc todennäköistä.

Kirjallisuutta
ALHII 1987: Kesäkaisaus 1985 jä 198G. Ukuli
18(21: s0 58.
GUSTÄISSON 19BBr Linluätlas nyl loppusuoralla

osallistrL. Ukuli 1g(ll: 32-3.1.

Pikkuvarpunen pesinee vuosittain muutaman pa-
rin voimin Varsinais-Suomessa.
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TLY:n suuri etelcinretki
29.3. - r2.4.1988

Rauno

Epsanjassa

Raulo Lainc ja lylki Nolnaja

Gibrcrliorin niirrrriir.r Colo Dorlonon kuu-
lri Iuonnonsuojeiurrlur: r-r|r'ol TLY;n ..n-
.iri'Ir,{,;., || ttllr,tr''r' "r-tl, rr tiir(' irrrl,iLi
kohlciio. Volkopiiii!ollii, sLrl iloo n ik(r n.r.
ko/liokiipi jii io kl'rnmen itliiin lrrlojrr lirrl Lr-

l. i, i, r n n ir l'ii , ir , 'ilt' 
r. io il o l' ,t jr, r rrrss, r , i

lorliisc sc/oio, kirjirliiirr relkcn --crlcloksi.
Scuroovosso kokenrul<sio je lunloi(r lo-

delljserlrr Esprortjoslo fc sen porhrrillu 1in-
lirpoikc,ilio. Aririnkorrrnnil<ort iuristipyl.
r/r I s-' nii],ljin i Ljllö r"lL-ll,i l ,/'irrr,;i ' ,)i,r
bussin ikkrrr osln.

BussilJa FiurooDpaar ja takaisin. Ajatlrs
s"vntvi jollakin kcviiii BT vleisrirctkrll:i ja
tuumasta 1(rimcc1r. I(ohteeksi Yalittiin Esparl-
jar eteläosal. ko!ka lintupaikoistn oli sonla
\'\, ti, l.'.,, 'Lii rr ,rrlorr i" je.l,.r rin' | .ir rr,

ollul kohluullonran hankalaa. Erirrollraisek'
si pionct:r'ltyilksi osoittautui Karhlrn & []o le-
gcntlaalincu retkj !u.rnna 1375 {KARIIU
I'r r l. \i .ir. r ll\,rn r r' lrl J,rrr ' ..,ir . .rr

toi ar'\'okkäita vihjcilii, sanloin kiljanen l,ot's
Iook al SoutL-\\iestern Spain.

lletken suunnil t{)lu1"v(;r},hmääIr kuu luir,.]1
kiljoittajien Lisäksi krrllcttaja lirllo ViLillio ja

lulkki Jussi latrhiaincn. \ornirja sch'itti lin
Lupaikat, Lainr) hoili lllatkajiiljesLelvl ia Vai
nio sLlllnnitt(]li lropeimnrai äjoroitit I-span-
jaar ja ajoarkataulun. Sc ])iti kuliIrsir ltyvin,
kurr otlaa huomioon, {r]t;i laslirla on hullrria,
jotkir vairlival bussiJr pvsär'tl.jmislri hcli niih-
tviiiirl joiain l{rnliiv;iii.

l0 00u kil1)rnclriii lrLrssissa ja pelko siil;i, oh-
1iiki1 lirluja lainkaan kalsoa, 11rrrr:viil peloL
lill)eet joilakin muk;rvrrurlonLaluisia pois mal
kalta. I,lteliin kLrlsLrn kLruli joka tapatrksrssa
bussillincr lintrrnjchiii, piLrikyrnmerrtii tur
kulaisla jir lopLrl yrnpiiri nrnala. l\ro l)clkokin
oli aihcrrlon, linlLrjr nrikvi h5,r'in.

Kohti etelää
lleti laiyan irr0llall(iulluir liritrLrista plokai
tiin Ruissalorl rarluilstiL r e lken p j n n.iiksi
kanarlan ja valkoposkihan hi. Vesilintlrja rnaF
kal iril<ana näkvi nruutcnkin ihrrrr kivasti.
mnr. haahkoja. koskt:krila, riskilöiLä ja älloja.
Niuisla matkan havilinnoista \rciclaan rrainila
(lolannin vcsillä liihottllLrl mr:rikr-rlka. Retken
la jive ikkau san'arrksr:l alkoivat pikkuhiljaa
rruot0LrtLlir. NILLkaln.L oli sekii pessirnist€rj;i ctt:i
optirDisteja; arvaukset vaihl(livaL -l(j0:sta

3LJoiaD. Kuului joku puhuvan ll70 lajistakin.
'l'rrkholman satåmassa \,ai[ pakkautu lni

nen tnssjin. ja rtiin alkoi llatka kohti Etelä
Iluolsia. Ensiurnriiinen ],ö lnssissa sujrri to
hltlolernisen merkeissä, mvöhermmin ci nuk-
kuminen enää iuoltanrri rninkiiriulaisia hilll
kaluuksia. Illalla t{)hly tutLrstuuriskierlos
osoitti. ett;i olr:mmc saarteet kokoon elittiii11
lenj ,,i.,rr.l,u rlort. ri.r,r KF.li Suor.n Pir '

nakcisarisla lurkuloiseen e1äkeläiseen. Huip-
pLr oli Martti Linkola. joka oli jurLri ernen let

keä paJannut luennoimasla WashiniltoDista.
Kävtyään vaiht:rnassa vaatteet koto[aan hän
liihti rnukaan llspanjaan.

Aanulla useinrmal her'äsivät krrn pysäh
dyirrrne puhelinkopin edessä jossakin kcskellii
ruotsalaista maaseulua. Olimmr: saapuneet
Falsterbohon. Ruotsin eteläiseen kärkeen.
\luul'r'l'r" Li',rn' lr.rr rjorr j. lleeliinrrn" i',
mr:lkcin nt:rcrr rartrlalla. Lintuja tuntuikin ole-
van liikkeellä mukavasti. Parvittain kuloras
taita, peippoja, niittvkirvisiä ja väst;irtikkt)j;i
muutti pohjoiseen. NIvös kahlairjal ovat jo eh
tincxrt tänne: rantirhickalla näkvi punajalkavik-
loja, mcliharakr-rita ja seitsemän avoscttia. Me-
Icllii rrluutti kaksi Iiuttatiiraa. Kovasti tuntui
ker,ät olevan t:iiillii rrlcllli, r'aikkei kovin pal-
jon viel?i rtrliiär piiin oltokaan tultu.

Kun Falsk:r'bossa oli vieiii rähty mustak:p-
päliniu, alkoi okr olla jo kuir Etelä Ertroopas-
sii. Matkalla Trellebolgiin karttui lajilista vie
lä rnm. ristisorsalla ia harmairhuikaralla. llrl'
leborgissa mcidiit nielaisi sisuksiiDsa Peter
Pan. Kansi saa taas staijaajia ja verovapaa
mvvnriilä asjakkaita. Nyt 1)i ole saaristoa.
r;r ,r L'rL', \i.lr Tr llpl,or!,i-r:r Ir'i\, nrLrt
rk:r:l ou avonrerta. Keskr:ll;i mr:rta tipahtaa
uupunul peippo Jaivan kanlelle. L)n laukka
valinnLrl viiäriin laivan. mikäli on puhjoiseen

lidr:ssri oii toinen yö bussissa, lirrkoilukse
na ajaa suolaan PariisiiD asti. fa seh:in nruil-
tä onnistui, r'ail<l<a Suonressa olikin pclolliL
katsottu uutisia siitä. kuinka kolkr:iLlla Reioin
vrxkrrrpinta kulloinkin trn.

Pineästä Saksasta siirrvirnmt: hvvin valais
tuun Belgiaan. Ranskan rajan jiilkeen olivat
Däkvmät taas pirne:inllnät. PatiisiD aarnu-
rr.uhlrl, , r ,'i ril .rlldr ril srrr.r' crl,.ir r ii',l--
tyksiä. Kaksi rnimuttia ennen ntääräaikaa
saavuimme Pariisiin Concorde aukiolle, josta
poimimme rnukaan oppaamrne. Kaksi mi-
nuuttia, ja mr: olirnrne ajaneet halki puolcl
HuIoopitrt.

Opaskierroksr:lla kuulimme nrm., että vain
imbesillit, joista ei.rie enää muuhun tvöhön.
pclaavat petanque nimistii kuulaprliii, joka
kyllä tuntui olevan kovin suosittu... Opllaam
rne oli oikein mukava ja asianturteva, kiitok
sei siis hiincll:. Eilleltorni oli myös must.'l\r-
sin tupaten täyteen ahdettu hissi arvclutti
nolkLLessaan hiljalL:cn yliispriin. MLLtta voi
han ainakin kcrlan sanoa Pariisin langen
neen jalkojeni juurct:n.

Vielä sarnana iltana piirislelirnrne Etelä
Ranskaan, Boldeuxiin, jossa ma joituirlrm{)
paikalliseeo retkeilymajaan. l :irnä oli r)nsim-
Illiiinelr \,arsinainen yilpyninen Suomesta
liihclön jäJkeen, jotr:n rni varnasti maittoi itse
kullekin. -Aanrulla retkeilvma jan hoitaja ylitti
cpiitoivoisestj vääntä?i 40 ihmisrlle Lrpetta, 

"vk
sin. Asiir n ei tullrLt toikkrra ennen kllin rL't-
kr)nrIne 'isoäiti ' Elina l r)\'aluoto sieppasi it
seileen koko lclp:ikcrriu ja rnakkaran ja teki
aatniais{)nsa ilsc.

llanskalaincn kiircrrl tömyys är'syttää aluk-
si. nutta nlaiLssa rnaan ta\,a1la. Ilanskan l V:n
s;iijlir){lolus tuntui ainakin lupailt:r'irr kaurtis-

Retkcn pääkohdealue, Espanian eteläkärki. Kuu-
lu Coto Donanan luonnonpuisto sijaitsee
cuadalgavir-ioen suistossä kartan vaselltlilassa

tl
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l ilrnaa. Etel:i-Ranska näytii jo ol{rvan tä-\' n
nä pääskysr)n kLLvia. 1,ähtlrttyiimrne liikkeel
le tuikinllrle tarkasti l<artttL.t: olisiko lähistill-
l , rrr rlrnol-i.".t. jr'1. , lurrr,r.rr'ri., r.,t\ut F

Iraikka. Pärililnrne kävclä HtanB Lie Gacaux €tt

.lc S;rnlinnet nimisillä iär'villä lährllti Biscar
rossen kyliipahasta.

'lunnin havainnointi tLLolli niIll. r'uokosilk-
kalinnun, etelänsatakiclen. nustap?i;itasklrpa
rin. keltahempol, harjalinnun sekä haara
haukkoja. lvll'ös käki klrulLri saaponeen jrr ttin-
De asli. ltse Riscarrosscn kylästä 1ii-rrty5r rlrnt.
tuljpäähippi;iisi;i. Lisäksi tlrriltir lövtyy mlrnk-
kir:n myyjä, joka ihne kurrma al osaa englan
tiir l.r bl on iopa kävnvt Suolnt]n Lapjssa.
Elåinten "vstiivii:i tietvsti hirviltää elär'i()n kiL-

noj(D rnyl,nli tolilla. Ostaja vain otlaa laatusti
huutavan ostokscnsa kurkusla kiiDni ja iatkala
nralkaa.

Pika-ajoa Espanjan halki
Espanjan ra ja vlittvi ihnan kummempia tul

limuodollisuul<sia ja automme saal)ui baskien
alur:elle. Rähiäisr:n nåkijisel k{rrrostalot oval
rurrsirnmäint-'n vaikulclhna. Lisiiksi silm;itin
pisLää jokrL paikassa yleiDen pvvkkiliputus.
Nvt {)i niikynvt juuli ihmisiäkärin. \'aan kvlä1
uirrrr ivat hiljaiseloaan. Ainakin vn llatiot triril
Lä or,at hyviä. Flaskintaan todellisurrtiesla ker'
tovat elilaisr-'t iskulausoot. joista ki(il1;i taita
rr;rlonkin r)roltaa ainakiD sanan ETA.

Ensirrrmäinen pvsältcl5s EspanjiLssa oli Za-
rauz nirniscllii paik kakunrr iLlIa. ]ourluimrne
heii lukuislen ihmiston ja kojrien rlirlenkiitr
non kohlceksi. Onnt:ksi Iberia nicrnimaalla
ei pitäisi olla vesikauhua. 'lirnl1iD slaiiaus
tuotti tulokseksj mm. käärnrr:ktrtkan ia 1u1i

pä:ihippiäisen. Vicreisessii ltLvintolassa saat-
1oi aloittaa tlllllstumincrt siihen, milt;i tunluu
olla miljonLiäri- KiLln'ikuppon{rnkin maksoi
100 rirhaa.

i\,1atkan iirlkuessa kohti Pvrclreitä alkoi pr:-

tojakin niikvä encrlIllän. Joku ehti märirittiiii
kääpiökotkan. nutia paljon peloja jiiå tunnis
larnatta. Zuazossa nåintrnr) (xlsimmäiset korp-
pikotkat. Napin painallus ja bussi l)ysiihtt'i
rnoottoritien reuniLan. Paikalliscll{r poliisise
dä1le suLrDniteltiin kaikenlaisia juttuia noot
torin liimpötilan nous€rmist)stil yms., rrutta
onncksi vhtiiiin ei sattulut paikalle.

N{aiscma on vaatimaLotl[4. \'uoltcn iiilkeen
on .,<, 11.,,.,. llt p",.\rs\.. lr.eklal,er;iii' --ri
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maassa l<asvra siellä täiilLi r)liivipuita, jon-
kinlaisla viljelväkin näytotliiil yritetläviin. lh-
saisuuteen tuo rnulrtoksen vain str ht:lki. lol
loin när:mmc cnsirnJnäisef lurnipeitteiset vuo
let. joille tulisimrnr: viclti illan ja vön kulut:s-
sa nousemitan,

Pitk;iperjantain kriiintyessä iltaan pysiih

'r] r. r|,p IiL r 
' 
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sa saimmt; puoleernme hämmiislcleviä katsei
ta kulkir:ssamnre vakäasti kyliin läpi kohti kaa-
topaikkaa.'l'ä:ilt;i liiysimore mm. arokiurun.
harmaasilkun ja kasan mustakotlaraisia. Pai
.,'lliIe , r,.rrhrrs f, ' rrvrärn,i-',' rrrpi ,i i, ä

mä;in, r'iiniä. laulua ja muLrta tarpeellisla olisi
kuulemrna tarjolla.'lbilleD taas kicrliili bLLs

siå. micttii varmasli rrikä mahlaa olla luo Fin
landia.

Tulirnmc Madlicliio palahiksi illalLa. Pitkä
pcrjantain lis;iksi on Dspanian sisiillissoclan
piiätt\misrrn vLLos\)äivå. Kansaa siis oD kacluil
lil paljon. Polukka hajiLaDturr krrka mirrnckill,
rrrc l.il.d, rn m" l r,-l i" r < rn.' r1''iL,.llr* ur' f ie

nr:crr ravintolaan. PahrftL todella pelasi: kun
{)i ol[]l valaskrssir (t;ikå nävteikkunassalll] ti-
laamaarnmrr viiniii, tar joiliia kipäisi noulalnas
sa pullon Salgrt; drll 'lbroa liihirlrniistä r'iini
karrpasta. Rrroka annol<sel olivat riiltä\,äf: loksi
ilrrrristii olisi hrlposti s"!önvt näist;i irnDoksista.

lspan jalaisillo lLn)tti i,rina !,aik{ juksiil arvittiL
oristä l)iiin nc olirttme. N4oitii cirdittiin rrat
l<an aikana luulla rnm. arnerikkolaisiksi. No, ser

vielå menF,\r, lnutla jos joku olisi sanonut maril;i
luotsalaisil<si... N4adriclin huliual iiiivät taak-
sc ja cclessii oli pitkiiporjiurt.Liyö bLrssissa. Yli-
liinrme vuolislt)11.

LauitDlai aarnun sarastat)ssit iLloinrrnr: las
keulua alas vuolilta kohti Aurinkorannikkoa.
Koska oli vielä pimeä, {rmmt) tiissii vaih{)ossa
ohtiIleet nähclä sitti j5rrkkiiii va stakohtiris u ut
l, . i.,\, v.,)lit-ec r'' i Lcl', n j, n j" L. rl
muitlen osien välillä. lhkaisin tullessanrne
havaitsimme s{rn ii;irinmiiisen sdviisti.

Aanlun salilslacssa seisoimmt) jo Fuengi_
rolan laitamilla, naapurina \riilimeri ja rykel
mii erilaisia hott:llikummituksi;r. Vaikka
oleornekin Aurinkorannikolla. on iima mel_
koiscn viileää. Raikas truli puhalleln{r \riilj
m{)rr)lt:i. P}'sähdyspaikkarr1Ine vieressii ]auloi
jokapirikan harnaasirkku ja eieliinsatakir:li.
lvlyös tervapririskyiä oli tännr: jo saallunut
Irrelkois{)n pallon. K-vllniisti ajoimme l;ipi eli
l;rislcn lrrlistikeskusten. Marbellal villalkin

iiiiviil liillä keltaa aika viihiille hrLomiolle. lo
ku a)oitti palnujcn laskemjsen. en fullrri ky-
svnct:ksi kuilka monta matkan aikana rriih
tiir...

Gibraltar
Kauas näky!ä Gibraltarin liejrrli oli peittv

nvt sankkaan sumurrn. joka kuitetrkin aamun
krrlur:ssa haihlrLi. Niin oli ecLessärrme t,htiik-
kiii tuo krLrrluisa kallionierni, jykevä linnake
ELrrooppaa vartioilnassa. Gibrallarin siatus
aihoultaa edelleen omat ongelmansa. nspan
jalaisk)n sLlhlaulunlisosla klLvannee opl)aam-
mr: scr-rol Urdiales, joka pienen ikänsii lintu
ja harrastanecna eri silti koskaan ole kävnvt
Gibraltarilla.

Me l)iiiisimiie sisälle !,aiD passia vilautla-
malla. fylkkää tietä vlös ajacssaan taksinkul-
jettaja kertoili monenmoista Gilllaltaristir ja
sen historiasla. Staijauspaikkarrmc Jesus Ga
te oD tasain{)n belooilaattir. jolta on hvvä nä
kyvv.vs ilse kaupunkiin ja mercllc aina N{a-
rokkoon. Vieressii kohosivat jyrkät kalliot, joil
la liihti kit:nurtelernaan polku nimcltii N4e

ditelraDian Stcps. Pctoia ei kuitenkaall tullut.
Mvöhenmln paikalle tulk:t:t cnglantilaisct
keftoivat tuulen olevan r'äär'ästä sulrnnasta.

StaijaLLs antoi silii tulokseksi nukavia lajeja.
Sirrretti]lääk{)rtlu, joka myöhennnit] osoittau
tui ehkiip;i Gibrallalin vlcisimmäksi linnuk-
si tiihån aikaan, iöytyi vhtähvvin kolkeaminal
Lr .r'n,rlr. r.ll,rprrisl,ri'l.rLin. l r-irnrn;ir' n

siniraslaskin löytyi slaijaanrali er;i;in laloD
I r"lt,,. Lrt:i"ir r*i,ilkr r rrik5ijoirJkiI nr)ö
hrxrnrin. Tervapä;iskyjel joukossa kierlelee
ioitakin vaalcatcrv piiiiskvj?i.

Koska ci ollut son eneml)iiii mlruttoa, läh
dinnc kipuarnaan ylös kalliolle johtavaa pol-
kua, jossa paikka paikoin varoitetaan kulus
liL, jokil tapahtuu ornallii !astuulla. RilrDe o]i
tuulen suojassa, ensimnäinen lilirisuos polt-
taa itsensä arrringossa. Kulktr oli ajoittairr
kuin sadenetsiissiil seisovan kLLuma ilrra run-
saan kasvillisuudern scassa. Ken kuvitttilee. eF
tä Gibrallar olisi vain kallioniemi, e*,'hl1'y pa-
hernrnan kerran. Ainakin tiillä puolclla tun
nelma on ajoiltain kuin viidakossa.

Puokrssa viilissä tuli toclistettua s{). miten
hJ;i,lllli.lä or' \rrrrrrr"l-.' ii;in ll' i i , rrnPr
rnar^.jllF lä llji. Ki\ il'''li k,jnr-Ll.r.;äni, io
ka muistuttaa kovasti ääntä, jonka opettelin
tuntomdan nauhalta ennen lähtöä. Ja linlu
lijylyykin hetken etsinrisen jälkeen kailio-
p_v!'. Niilii pesiree Gibraltarilla viitisenkynr

Vuorelta aukeaa näkymä yli Gibralrarin kaupungin. Äivan niemcn vasemmassa reunassa lurope
Point majakkoineen.



mentä paria {tieto perustuu Normaian cnnen
rnatkaa saamaan kirjaseen, jossa csitellään
Cibralta-in lirn.rrl. KaIiol,vir;i nJimrnp \ ip
lä myöhemmin muutaman lisää. ToincD mu-
kava havainto on vuorisirkkukoiras, joka saa
tiin näkyviin jossairr rinteen puolir'älissä. l,i
säksi polun vartta kansoitlivat samettipääker
tut ja keltajalkaiset hirrmaalokii. Sinirasiaita
kin hvpp(lchti siellä täällii kivikossa. Polku
loppuu lopulta ja silloin ollaan Cibraltarin
korkeirnmalla krhdalla, näkyniit ovat melkoi
se[.

Koska oltiin Cibrnltarilla, oli pakko käydä
tervehtimässä myös serkku ja. Gibraltarin api-
noiitcn sanotaan elävän symbioosissa r:nglalI-
tilaisten kanssa: Kun apinat häipyv:it, häipv-
vät myi)s engelsmanDit. Koska en ollut aivan
\drmit, lorvdako mnlL"\nlllll lls ll',n ill \il-
rastaman karneran, tyyclyin kuvaamaan hei
tii hieman kauenpaa, niin kuin varoitustau
luissa kehoitr)ttiin. Gibraltar ei rnuuten olt:
viplä lr'trrrrul lurirm iirr. nrrrrl.i'inl r'.i . r'prrs-

teita siitii, miten l);i;isisi alas kaupulkiil ei
lö5,r1. I r,rrr l.rfl r,r .rlupcll:r liikLurrr r p r on
melkoista hakuammu taa. Ehkii näin turva
taan paikallist{rn laksien leip;i. (lma kulietta-
jarrrrrr" ,,in r..rr ol. ''-f i l;ir riin .hrrr"i'.'i'irr.
kun i;iirnme matkalla puoleen väliir ja seli-
timme kävelevärnmt) ylös. I lullut slromalaiset.

Gibraltarin tulli tarkasti takaisilr lullessaan
karlerat ja kiikarit, rrLrLta totesi r{) vanhojksi
ja päästi rnorr)nläiin. lfn huona nLrl tuflrslua
optiikan hiltoihin, lienr;viit kuitenkin kc-rhta-

laiscn edullisia.
Giblaltalilla vierähtää hyvinkin yksi koko-

nainen piiiv;i, jos on rnullltoa Diin varmasti
enemm?ilkin. Oikeastaar koko alue on lintrt
paikkaa, koluta kannaitair yltlä hyvin IJuisto
ja kuin kallioilten rinteitiikin. Pail<allinenkin
laiisto on varsin kiinnostavaa. Ja muutonkin
on varsin iännää siirtvii trspanjasta -vhtäkkiä
keskrlle Englaniia, jossa pottap;iiset bobbyt
kär'eler,ät kacluilla ia neno on muutenkin pe-
ribrittiläistä.

I-inDuista mainjtiakoon vielä punapääle-
pinkäis1;;rriskunta, joka viettä:i aikaalsa Gib
raltarin ja EsparrjaD rajalla, istuskeleepa jos-

Lu. raja aidan päi liikrrr' l,upaavi' n liönien

Gibraltarin itäreunaa, kalliopyyn ja sinirastaan
elinympäristöä.

pemsteell:r yritin myös haeskella välimeren-
varpusta, nlutta se osoittautui toivottomaksj.
Laji on todella piukassa Espaniassa tätä ny-
kyä, joku harva pomkastamme onniqtrri (cn

io\',iin ma'^al. rarr''llrr nälemään. SIn siiaan
tamariskikerttunr:n oIr verraten yleinen, täl
l,rinr:n .ö5r15 rnrr. Ia LrnP,rn lahrl n luovi
kosta. Lyhytlryrstöincn, tsiptsip ääDti esittävä
kerttu on helppo tunnistaa.

Lounais-Espanjan maaseudulla
L.ilr.rcllJ"r.,i ( ibra.lar i'la I irrteptr fäi r -,r-

notaan samalla iäähyväiscl turisti !lspdrlial-
ie. Maisema muuttuu yhtäkkiä maaseuduk-
si, jossa ei liicmälti asutusta näe, vain haja-
nrisia lammaslaumoja siellä t;i:illä kapuile-
rnassa kivikkoisilla mäenrintoillii. Tie koho-
aa koko erjan ylöspäin, kunnes saavtttaa la
kjpistr)r)rsä Puerto Ilel Gabliton kohdalla.
'l ässii on pys;ihdyspaikka, iosta aukeavat 1aa-
jat nä kyrnä1 Gibra ltaria ja varsjn lähellä hiiä-
möttävää Marokon rannikkoa kohLi. Jäirnme
tähän staijaama.ur. koska petoja oli nvt illal-
la alkanut liikehtiä runsaan näköisesti. Parin
seuraavao tunnin aikana räimmc nelisen sa

taa haarahaukkaa, muutaman niitlysu ohau-
l;rn. kää|iilkolkan. hanhikrrrl,pikol\"n'rr ior-

takin tunnistarnattomia korppikotkia. Tunnis
tamatiomia petoja, kovasti kääpiökotkan nä'
köi\ii;. h.ijai.i \iellä lä;illJ Irorisonlirs r.

Petojen lisäksi oljmme matkalla nähneet en-

simmäiset lehmäh;rikarat Algecirasin seulu
villa. EDsimmiiisen lehmähaikalan tullessa
D;ikyviirl teimme äkkijarrutukscn, bussista
syöksyi parikymmentä ibmist:i putket olalla
suoraan tien laitaa kulkevan vanhan eukon
eteen. Hincn ,lrneens; oli li"\J*li \d.loer
kummastunut. Myöhemmin ei lehmähaikara
enäii aibeuta sen suurempia intoiluia, niitä
kyllä tulimme matkan aikana näkemään riit-
tämiin.

Illalla majoituimme leirintä-alueelle Tarifan
rantaan. Vielessä aukeaa kilometrien pitui-
ner hiekkaranta, rajoina etelässä häämöttä-
vä'lhrifan kaupunki sekä pohjoispuolella al-

Gibraltarin lintupaikat
A Pohioisrinteen hautausmaa

Paljon muuttavia varpuslintuja sekå svksyllä
ettå keväällä.

R Frinsessa Karoliinan patteri
tretoja syksyllä. Pikkutuulihaukka ja nluutto-
haukka kallioilla.

C lohdinauton ylin pysäkki
Petoja etenkin svksyllä.

D Alamedan puutarhat
Varpuslintuja sekä syksyllä että keväällä, par"
haitcn aamuisin.

Ii Juutalainen portti
Petoia syksyllä.
Välimeren askelmat
Paikallisona kalliopvy ja sinirastas, lalvisin
alppirautiaisia.

!- Tuutimyllykukkulan tasantc€t
Hyvin muuttavia varpuslintuia sekä syksvllä
että keväällä.

G Euroopan kärki
H Itärinne

Paikallisena €m. lajien lisäksi vutrrisirkku
I Vnorovesiranta

Muuttavia varpuslintuja, macciakerrtu lähes
vuoden ympäri.

'l)

kava vuorjslo. Koska lukiia liencr: io seonnut
IJiiivissä, todotlakoon että nyt oli lauantai 2.'1.

Yöllä ilahdLrtti leiriläisiä ääntelcvii kääpiö-
sarvipö)lö (antceksi kv)äpöllön{rn, kuten iot
kut älykkiiät ova{ tämän linnun ristineetl. Oli
nimi mikä tahansa. tällaineD Otus sai vetu-
linpillin vihellvksillätin aikaan säpintiä. On
nistuimme saamairn linnun näkyviin leilin
t;ialueen portin valoheittäjien avulla. Valopyl
vääD päässii istunut pöllö pahaslui siitä niin,
että liipsytli kohta matkoihinsa. Tämä jäikin
Ietkcn ainoaksi hav:rinnoksi tästä laiista.

Aamuvarhaisella oli pakko päästä rannal-
le. Kylmä tuuli sai aikaan melkoisen kninisan
tunteen, Espanjatr auringosta ei juuri ollut
tietoa. Kahlaajamuutto oli kåynnissä, rannal-
la piipersi muutama kuovisirri,30 pulmus-
sirriä, mustajalkatyllejä ja pikkutyllejä. Alri-
kasta päin virtasi selkälokkiparvia, myös riut
lcliiroilla nä5rlr olevan,r"mulpnln läynnis
sä. Yksinäinen töyhtökiuru juoksi hiekkadyy-
nien r'älissä, töyhtö pystyssä ja jalat sik-
sakkia käyden. llaarapääskyparvia ilmestyi



myös vähiin \'äliä merelt:i. Ainoa ruostcpääs
kylunni'rus oli senlään helppo tchdä r inrr:.
tä lentävästä linnusta. Katsokaa ennenkaikkea
mustaa alaperää, se on varmimpia tunto
mer l k, jJ. Toki ruo-lepä;.\\ i; n;inm rne mjö-
hemminkin jonkun verran.

Rannalle joht;rvan tien varressa laulaa ruo
vikossa tamirriskikerttunen. Muita rannan la-
jeja ovat mm. harmaasirkku, silkki- ja lchmä-
hoikar"r. musla\ollar,li:p,ir\,'1. Kolonaisurr
tena ottaen lärifan ranta oiisi varmasti pilern-
mänkin vicrailun väärtti, dyynien pusikot ke-
rännevät nuutloaikoina varmasti sangen rnu-
kavaa lajistoa, r'uorien juurella taas ehkä nä-
kisi petr-rja. Telttailusta pitär'ilk: suosittelen
majoittumista'IhIif an rantaan.

Lauantai oli tarkoitus käyttää koluanalla
lintupaikkoja Tarifan ja Sevillan viilillä. En'
simmäinen koht{rrinrme oli fanda järvr:n pel'
toaukeat parikymmentä kilonetriä farifasta
etcenpäin. Alueclla on joskus ollut järvi, nyt
vain peltoa. T;issä olikin helppo päästii kiisi-
tyksct;n Espanjan peltola jistosta. landassa täl-
laisia lyyppilajeja olivat mm. niittysuohauk
ka, lehmähaikara jir ennenkaikkea harmaa-

sirkku. Mvös harjalintuien puputusta kuuli
kohtalaisen yleisesti. Aukean takana kohosi-
vat vLroret, joitten päälle kaukaisuudessa kaar
teli runsaasti petoja tJryppiä korppikotka.

Punapäiilcpinkäisiiikin näinne joitakin
lnatkan varrella. Ensimrnäincn kattohaikaran
f,:ä ailreulli m5ös l.rrvau.liru'rn. Arlean vip
restä löytyi tyypillinen Espanjan maaseudun
"ravirtola': koppero jonka sisältä voit hyväl-
lä onnella löytää pari tuolia ja ehkä jotain juo-
tavaakin.

Tandasta käännvimme kohti rannikkoa vie
välle tiellc ja olimne pian Zaharan kyläräh-
jäss;i. Kyseessä oli tvypillinen, oman onnen-
sa nojaan jätetyn näköincn espanjalaiskylä,
Jocsd pi jr.rrri p äm:;i nil. rrri ri tryl p"ri va r

husta istuu puupenkeillä seinän vieressä talk
kailernassa tulijoita. Kylään vievän sill:rn vir:'
reisessä kostoikossa oli jonkin vetlan kahlaa-
jia, lähinn?i muLLtana pitkåjalka koipinr:t:n crn

|arnrrstr ' ns.lerl.r-ai.ellc rninl'" rrlrri r.rrr rr,r

ky, voi arvailla kunpaan suuDtaan ja mit(in
päin sen lont:iii? Ei piläisi olla tunnislusvai
keuksia. Zaharal kylän vieress:i aukcaa hiek
karanta ja rnt:ri. Mereltä lövtvikin parikynr
ment:i ohilelItiir'ää suulaa ja p;rri pikkutiiraa.
latkoimrne natkaa Iantira l)itkin kohtj 'liafal-

$i,r,. trrren l',rl.r1; rri1l,' rrrlo.r m"it' rrrr
muuttuu yiliill;ien måntvnetsiiksi. tsiotooppi
poikkcaa jyrkiisli muusta maisenrasta.'lbsin
l'arsin pieniä ovat sikiiläiset männvt rrr{)ikii-
l:iisiin verlatluna. Mctsän keskelfii laskoudu-
taan alas liafirlgaril kaupunkjin ja rnajnkLrl-
le. V,r1,r\k,r ju"öll; ;pilL:ihkörr rriprner pä..
sä, kar4ruDki taas on lyypillinen valkeaksi kal
kittu tldalusialainen pikkukaupunki ristik
ko-ovineen ja -ikkunoineen. Staijaukst;n aika-
la rnajakall:r porukka näki isokihun ja pikkrr-
liitäjän. l'iiiilläkin voisi olla mielenkiin lo ista
viiplrii kauenmiD.

Täältäkin liiytyy k5,läkapakka, jossa oskn-
rin kokoisr:t pikkLrpojat auliisti pah't:krvat
asiakkaita. Nuolena vjtsa viiiilirettä!ä;
5 6-vlLotias pojannaskali ei oikein tahtonut
ylettyä kirljahanaan, josta alnm{rntaa vjrkis
tär':i:i nestettä janoisell{) turistisedäl1e. Eli sYs

Kohmeiset staijarit Trafalgarin majakan portilla.

Vätimeren kuivassa ilmastossa viihtyvåt vain
pensaikot, jotka ovat pitkäaikaisen laidunnuk-
sen tulosta. Paikoin esiint].y sukkulentt€ia: Tässä
kåktusten mittatikkuna Asko Suoranta.

teemi on tä"vsiD toinen kuin meillä Koto Suo-
rnessa.

Seuraava kohleernrne oli Barbaten kaupun
ki ja sen edessä aukeavat altaat. Eipä sen ih-
rrreerrpiJ,'rnlun rurtatr l"hlrrrii:. nr.rtrni
kirvinen, Iyhytvarvaskiuruparvi sekii typillis-
tä espanjalaista maatalon pihaa, hieman ta-
varoita siellä täällä hujaI1 hajan eik:i muuten-
laan rriirr lruhl,ri.urr rrå[öislij. P rika]lirrerra"
sikin irtoutui konselttiin lulom e kunniaksi.

Pysähdymme mvös C{dizin altailla, milti:in
ihrneempiä uusia lirjeja ei täältäkäih lijytyDyt.
Kuilenkin näissä molcmnissa paikoissa kan-
nattaa kiiyrlii. Palhaimpaan mLLuttoaikaan se

k:i B rbaten että Cadizin altaat ovat hvviä lin-
tupaikkoja. Nyt olinmc kummassakill paikas-
sa päivriili, jolloirr lionrrt o]jval verraten hil
jaa. {,rrrrr. ja ill"r,u,i'11; r u.-. oll. errerrlnår
vilskctlii. Trrki sLLonalaisittain kiinnosiavia
lajeja löytyv aina, etenkin pilkäjaikoia sekä
haikaloita.

Caciizin altaitieD haittara on uskonraLto
rnan kova liikcnnc, hctkertkåän hiljaisla hr:t-
keä ei li1yd5r. Aihelrtiorme taas vl:istii hiirn-
minkiä malssicssamrrre pitkin tien pr:ngr:rtii

optiikka mukanamme. Liihes jokaisesla au-
tosta kurkotttli kalr]oja ja luotiin klrmmastu
rreita katseita mejhin. Jotkut vaivautuivat
vääntäm:itin ikkunans:rkin auki ja huutele-
maan pitkär pötkön espanjankiclisiä litani
oita; hyvää vai pahaa, mene ja tiedä. Jotkut
tosin huusivat oleetakin, joten aiDakin he suh
t.ruLui\dl rn' ilriI -uosioll. \ur.irrIir, 'crro
ritat olivat taas innolla nrukana tässä vleises-
sii htLutokilpailuss:r. Olo oli kuin silkuspel-
le11ä.

Etelänmaalaiscn rlielestä paras liDlu lienee
paisieitu lintu. Villalrnanzon kyliissii tuli käv
ty:i seLLraava keskustr:lu: "What are you
doing?" "We arr: rvatching birds." -"Whv?" Sc kuvaslanee tyypilliscD etelätrmaa-
lais{)n suhtautumista lintuharrastukseen.

Ennr:11 iltaa ehdiome käydii vielä Vejer de
la Frontortrn vu oli siokau pungissa. Lintujir
mm. harhikorppikotka, kalliopääsk5' ja pik-
kutuulihaukka. Vejerissä r-rli menossa vuolui
nr:n hiirkäjuhla. Kadun varr{jt olivat täynn;i
ihrnisiä odottarnassa ht:tkcii, iolioin hiirkii
päästetään vapaaksi juoksr;rnaan kadulle. f ot-
ka ehtivät alta pois ovat saflkareita, jotka ei



viit {ihdi, sankarivainaiia. Sankarcita joka ta
n,ri\{ r-J 1,i .llii\in ll rilir.rrrP in l , rr -t \i
tä hi\rcJ-ttii ja käsi{rntalrutuksia polrkkoiles
sammo ihrnist€rn muodostamien kuDniaku
jir:n liipi. Polspä?isy kaupungjsta osoiltaului
r)ngelmaksi, huornasimme l)ian olevamln(l
här:in kulkutiellä. Koskir henkikrrlta oli krri
lenlin it.' .rl pfÄir .;Il' Ii., rrrri Irrir' rr' ,'-
tain kautta puikahiallraan pois kaupungisliL,
parahiksi {lnen [rär?in irtipiiListämistä. El Io'
ro Emborirdo oli juhlan nirni.

Illalla olirlme Scvillassa. Nlla japaikaksi r.r1i

matkatoimistrr valinnut I)aikilllisett teknis(xl
koulun, jossa nii:"tti olevan oppilairra lähes

1,' lll. r'rrrrii.,. \ 'rrr' l-l \ r',i i,r:' s :i trr' irr'
tLrksen tyttökoulussa, Keskjsuornalaillcn
kotrrnreutti olikin: "Olenko tullrrt l)arlliisiirr".
Siiti se ei ollut. Aika levoton Iraikka, jossa nre
tcli;i riilli.ramuvöllc, rrrikii ei ollut lksin es

panjalaislen svvtli. Tiiiillä rreriiii oli jo odot
Lanråssa paikallinen ollas, Sciror (lar'los Ur'-

dialr:s, joka selrrailvan parin piiivän aikana
rrlllr",ll.,i i Ill iJil l),,ir,n,rrja 'et r tr'f iiti
r,,rr lir rrl,ri"koi\i r. I rlirrlcso rl .l'rr,t,rr rr'
riteeitikomitean iäsen. los kaipaattrj vhleys-
henkilri;i sinne päin, saatte meiliä osoilteen.

Seuraavana IJiijvänä, rnaanantajna 4.4.,
pååsimmr) iiikkeelle v{rrriLten ntyöhään, l<os-

ka c-rclotimmc hyväuskoisina n]eille luvalltla
aamiaista, sarnaa mit;i oppilaille tariotaan cli
pala patonkia ja t]pämäär;iison nrakuista mai-
toa. Oppilailla r-rn muutr:n tiukka ohjelma,lu-
kujärjcslyksistä huonasiltnte. ettti ptiivd al
kaa jo kello,l.30.

UrdiaLrs vci nreidät aluksi nl Rocion kyliLn
laitarnillr, jossa on laaja kosteikkoaluc. fa lin
rra nriliilir rn. rl" r r.-1.: r all oplr.l rliiroia. ""
l"l.i r, u.l,,l.\ ' \löl u irct". r'1rI*. .\ il loia. sr. "
kukkoja, 6 kahlaajapääskyii ia rLrostepäiisky
joitakin rnaiDitaksemmc. Almontrrn kyliin lii
hettyvillä olimnrt) rliihneel ensirnmäiset kak-
si siniharakkaa, jotka pyrrihtivät auton {{lit-
se vierciseen netsiiiin, josta nt) \,ielä onnis-
lutiiin kaivamaan esille. l'urrnelDra alkoi
nousiir. Olihan sinihirlakka vksi niitä laieia,
joita tånne 1ähdettiinkin hakernaan.

Kävmme myös parissa paikassa Doianan
luonnorpujston plrolella. Jo n?iin lyhyellä kei
kalla n:ikee mitä Doiana on, hiekkaa ia taas
biekkaa, joitakin picniä metsikijit:i siellä täti]-
lä. Krr;lenkin kaiken kaluuclcn keskeltaikin
iör'tyy reheviä lanpareila, kuten mm. Lagu-
na del Accblrche, jonne tcimme hyvin kan
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Donanan luonnonpuiston sulttaanikanåiärvi La-
guna del 

^cebuche. 
Tau$talla nåkvy Välimeren

aluecn toinen kasvillisuusyhteisö, matala nah-
keJlchlisl"n puidcn munduslärr.r melsJ-

nattirvan visiitin. N'luLLlarIril pikkl rtikku il
nlcstvi heli nä]<yr,iin Iannaller k\htitysUi tark
knilukojrsta ja sokerina pohjirlle m5rös sult
taanikana körrpi csiin ruovikosla, aih(xlllacn
yleisr:n rynliiyksen kojun kirpcille tarlkailu
..r 'rill, lo'rrer lrr, \irrrr .Lll). 'rcr\prr J'ii' .
tä. Iso sininen, punaotsairien latLLskajalka, t:i
1ä lajia oli toiv€rissa {rliit(lt} ja se onnistni. lo-
ka larnparerr:ssa ci sultLaanikanaa nijt), rnuttir
kiitos Ciirrlokseo tää11ä sc onlistui.'fiille larr
rr(llc ei pääse mrnrtr:n kuin erikoisluvalla. icr

tcn kulku järjcstyy vain .nlamalla ylrttrytt:i
(larlos I Jrdiirlckseen.

Krn vir:lii malkalLr larrrrn€tle olitnrne favan
nrxrt tienvieressä iheriartövhtökiurun oli piii-
vii sangen onnistunut. Lähettyvill:i La Roci
nassa olimmc Iavanneet elcl;ir]pLLukiipiiän,
punapiiiilepinkäisiä serk;i pu napään a lskuja.
l,aulava sjlkkikr:rttLLnenkin lövtvi, murLten
verrateD harvalukLrirreo tällä alueella.

Coto Dofr anan luonnonpuisto
l'iistaina 5.4. on sitten vuorossa odotettu vi
siitti Coto Donanan luonnonpuisloon. Puis'
l'",n "i lil; nyl)i vni lllr.srLir on-i r p;in. ii-
noaslaan ottamalla yht{jyttä toimistoon, joka

i:iriestää jeeDpisafareja alueellt; suhteellisen
eclulliseen hintaan. Mt:ille kokopäiviin rctki
alueelle kenttäloun;rineeo maksoi 140 mkper

^ärs.i. lä'rän hint;run -ai lJyden r'rtl.rreer r.r-
hoiller:n. Starttasinime Bl Rocion kylän l:ri-
c1a1ta aamulla ja lukemattomierr kuoppien jä1-

koen palasimme illalla strmaan pist€xrseen.
Reittimme kierteli t:illä kertaa lähinnä Dona-
nan pohjoisosissa. Reittiin mahtui nretsikköii,
kosteikkoa ja runsaasti hiekkaa. Ilma oli on

Deksi suomalaisiltain valsin sopiva. Ei uskalla
kuvitc'llakaan. mitri tiillainen matka olisi los
sain :10 ilsteen helieessii.

llucru0 pruoli oli sc, {)llii autokrrskit puhui-
\,al \'äin {)spanjaa, heiltii olisi vattliasLi irlon
nut rnukavia juttuja aluccsta ja sen linnusttts-
ta. Ainakin kerran olin krrulcviLtti heidän kr,:s

kiniiislii iLltusteluiran, jossir saIIa Äquila irl-
t)clial toistui rnonta kertaa. loku ncidiiu po_

rukasta oli kopdtrLtanut kuskiaan selkäänkin
havaitcssiran kotkan ntiliiiisen linnun. l:ihiirl
kuski crli r'ain tuurniLrnuli "Non, ncin. Aqui
la irnpelial". Koska liikuimnre mviis kosteik
koalueelia, havailsinrrrie kahlaajia jonkin ver'
Iar1. Kostcisla ojan valsista ja \'ctisiltä niitviliii
lijyt)i tietenkin pilkrijalkaa, lllustapvlstiikui-
ria, suokukkojiL, lirojir, avosettcia, kur-rveja,
muutama kahlaajapääskv ja kosolti tunnista
IIrattornia kirhlureita. Petolintul)LLolesta kan
nattaa mainita etr:nkin kriripiökotka. joka oli
varsin tavallinr:rr. N{elkein ioka pysiihdyspai
kassir sai katsella tätä kotkalajia, yltä ia alta.
Milvuksia ltjvsimmc Inolempaa sorttia, isoD
ol lessa luonnollisesti huomattavasti hlrvalu
kuiserrpi.

Haikaroista valtalaji oli joka paikan krlrDii'
h:rikara. Par'i ruskohaikalaakin onnistuimme
reitin loppuvaiheessa näkenään seki myös
pari kapustahaikaraa. 1ällii matkalla emme
k;iyDeet I)oiarar haikarakololioilla. jotka si
jaitsevat puiston eteläosassa. Kanalinnuisla
sairDme katsella tnrnapyitä, joita paikoittain
käppäili tir:n vLrrsilla ja lirlli.

Mal\"n errl rp,i "iriklårrr rr, ly "liur.rJ.s,i
rnetsikössä pyör'iskclcwä kymmelen mehiläis
syöjiin parvi. I.intuja liiteli siell;i tiiällå puit-

ten \'äliss;i. Doi lliLd lukuunottarnatta ci mtr
hi1äissyil jiiii rnuualltr näkvnvtkään, lir)ncviit ol
l", lrr-1, lrrrn.-a. \iiriL,i lrrr .,r. Ilr\o\si ri

harakka- tJrdialcksen arrliilla opastuksella
yhytinrme mets:ir laiLlasta viialellkynurlenen
yksilön palvt:rr. Ilauskoja liutuja ja hv\,in eloi
sia ja iiänekk;iilii.

Yksi niitii lajeia, joista olirnmt) cl:ricllt)t)t kri-
vr)r {rIren DoiraDaan tLLlLrilmIIle. oli eiLlåmät
lii nralmorisrrrsil. Tiimii H. Karhun i1;ihäm;i
läiscn lalkkunavellin v;ilisr:ksi rrainilstxra
pir:ni vesilinlu onnistLrttiirkiD löytiimäiin
r;riiän kaislil<on reunasla. iossa sFlitsemän lai

Ites huomaantiLtonta ja vaatimalonta solsaa
rriskcntrli. Jiiii varmasti helposti havaitsr:ma1-
,:r :rir.r^irr rål .rrl-n trrul-:e'"a -at.ilci-.ii.

NIuita mukavia lajeja päiviin saalist:cn oli
vat mm- hir)tatiira, vihertikka. pulapiiiik:pin
käinr:n, harjalintrr. välinleren lotuinen lapin-
harakka ja eteläDlmukiipijä. Sckri litir:nkin ha
rakkakäki. jota onnistuirnmo läkernään kol-
me vksilijii. Itse Donanan luonnonpuisto ei
linnustarstaan huolimatta ole mais{)mirltaan
kovinkaan ihmr:t:llinen. Alueen tiot ei!'ät
m]'öskään aina mristuta teitä. lecppisir[aliitt
osallistuja saa varautLlfl ttrelkoiseeD töyssvtyk
seen ja talepuolilutrtunlaan luonnonpuiston
teistä. Suomalaiscn sillnäån pisti myös alu-
een pvsähdyspaikkojen tavaton Ioskaisuus.
Minkäiinlaisia loskapönttö jä ei ollut n?ikyvis-
sä. r'aan kaikki oli heitetty maahan. LJrriialt:s-
kin hymyili vinosti tästä asiasta kvsyttiir:ssii,
ja selitti ettei sille voi mitiiiin.
Emme siis kliyneel tLrluslumassa haikarako
ln rrinh in Duriarr r.i.r. rnrlla eJellisenä pJir i-
nii olimme lchneet vrxrr)rctk(n Odielin suis

:
:
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toon Fluolvan kaupungin vieressä. Täällä oli
mahdollisuus nähdä runsaasti kerpustahaika-
roita. joita paikalla pesii tuhatkunta pariår, 1i-

säksi silkki ja harrnaahaikaraa. Matkalla ha
vaittiin rnyijs retken cnsimmäiset flamingot,
1:10 yksilöä suunnilleen. Vcnematka trli aika
kylmä kokemus. tuuli oli rnelkoisen voimakas

ia viileä. Odielin suistoa mainostetaan suo-
na, mutta lähin ä se on laaja vesiiättöalue

Sanoimme hyvästii Scnor Uldialekselle ia
suuntasimme vielä yöksi Sevillaan. Kuka nuk-
krrmaan. kuka minnekin. Jhmeellistä olikin
se, että muutamat retkemmc jiisenet eivät
rainnr" t ntr\\rr,r olle rk,r'rn. a,nnla,rrr maja
paikoissa. Mutta koskaan ei aarnulla toki jou-

duttu kettiän odottamaankaan.

Lintujärviltä Aurinkorannikon
hulinaan
Seurirava päiv?i, uudet kujeet. Surrnla kohti Jt)-

reziä ia sen lähctlvvillä sijaitsevaa itirveii, La
guna de Mr:tlilaa. 'l'änriil järveD piti ennak-
kotietojen rnukaan olla etoliiisen Espanian
pirr"ir" LnlLrj;-riir. ll'e ijirr i u ldaslir'rrr n;)
:; ko\'r i\nrn"lli."lr'r. '"ia"l 1'.r.ililrrm' lr,.l
pitkä ja Uutama sata motri:i leveii liitåkkö,
ionle eteläIr;iiissä kasvaa jonkin vcrra11 kais-
likkoa. MuLrlen sc v0ikutti aika korulla. NIul-
ta Espanjassa ei täll;risiakaan p;rikkoja licnc
liit;rnmrilti. se seiitliilree tämäD iärven a 'ol
ljntuiiirvenä.

Ei keslänvt kauan. kun ensimmiijset valko-
pä;isorsat oli jo hav;rittrL. Näimme kajkkiaarr
4 koirasta ja kolme naarasta. Koiraiden val
kea päii suorastaan loisti lnuitten sorsien kes'

kehä. Ja sitten käteltiin. Kului pari minuutlia
ja joku alkoi hiipistä jolain kruununokikanas-
ta. Viikaisu putkeen ia siinähäD se oli: Noki
kana, jolla oli punaillen klijntti varsin seh'åsti
elottuvana nokao tyvessä. Ja taas käLelfiin.

Muita iärven vesiäisiä oljvat mm. 24 mus-
takaulauikkua, parikymrnentri pikkLr uikkua.
kymmenkunta uarskua, harmaasorsia sekä

llrnnistamattomia vesiäisiä iärven toisessa
päässii varmaaD viisisirtaa. Lisäksi järven lai-
tarnilta löytyi 20 puDipyytä ja päätteeksi vie
lä kaksi minervanpöllöä istuskelemassa tien
varlen pylväissä. Lattapää ei sinänsä ollui mi-
kään yleincn. Tänän jälkeen seuraava havain-
to olikin vasta Pyrennciltii.

Lähdimme kipuamaan vuoristoon valrnaan
Suornen onnelljsimpina lintuharrastajina. Ar'
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(ios de la Fronteran vuoristokaupungista loy-
simrne parinkymmeDen linnun pikkutuuli-
haukkakolonian. Myös yksinäinen muutto
haukka isiuskeli kalJion jyrkäntcellä Matka
jatkui edelleen ]'löspäin, kohti Rondan kau-
ounlio. Ardalurian rPh'\;rl lddlcol muurrui-
ra r;hitnllen r.rrrrrilsi r uIn n rinIpilrI ja i!r
kiksi rolkoiksi. Zaharan vuoristopaikkakun-
nalla lapasimme suurimman korppikotkapar-
vemme, r'iitisenkymrnentä yksilöä Myös
nunkkikorppikotka onristuttiin miiärittä
miiäD. Se on:iärettöDrän vaikea laii havaita,
varsinkjn kun näkernämme korppikotkat va-
sin usein pysytteliviit kaukanir ja vastaf irlos-
sa. Muita vakavia vuolistolaieia olivat ruos
rintakerltupariskunta ja alppitervapiiåsk-v Vii
meksimainittu oli vasta lulossa. fiimä ]ravain-
to iäi ainoaksi Espariasta, vlliittiien laji nii-
kyi murrtaoiaa piiiviiii rnvöhomrnin Ranskrn
Camarquessa.

Roncian \,uolistokaupunki on tLLtusturnis(xl
alrotnltr. K r.rl'un^.;1 t 3'l'r, i1llk,iseiriiirr.r
rotko, iohon pvstvv hvvin näkemään kahdel
takin eri sillalta. Rotkon polrialla hyppeli jo
kunen vuorivästiir:ikki. Läbt:lrpäträ kaupun-
girr \, rlu. ra,'lr,v.rrr - llrrrr r ie|p.s' 1" -i u.r
kun verran kalliopääskyjii. Lisäksi alppivarik
sia pyöri sicllii tääll.i kallioseinicn ympärill?i
l,a,krrlll\e.,r r,r' i.rtrr ""'., i-lrrsl.ell,'rrrr. 1,.ia
iin ruveta kcriiämään ravintolan ikkunapirr
Doja, irlppivaris jLr kalliopiiäskv olisi jo plak
kalissa.

Matkalla kohli Aurinkorannikkoa lövsimrrre
viel:i rnuu tamarr lnLLstataskurl, kalliol'arpusen
sr)kii ruskokortun eräältii vuoren rinttxllä Vuo-
ristosta alas trrllessa jo kaokaa pisl:iä silmääD
Aurinkolannikko ia scn hotellirivit Elo (lrr:iii-
rimmäiscn iSrrkkä, kcskeltä lxrrinteistä Espan

]aa sukelletaan hctkessä turisti-Espaniaan Sää

Ji sitä, joka r:i ole Läsiä maasta D;ihnyt mit:itin
nuuta kuin nämä lukrmattonat turistipyyclyk-
set. H;in ei tiedä Espadiasta rniliiän. 'lek)mäm
rne kiertonatkan iälkeen oi hyvälläkiiiin syyllä
vni en;iå suhtautua Aurinkorannikkoon Es-

panjana, joten 
"vhdistiikää 

Espanjan lomarnat-
kaanne edes muutarna päiv;i poissa t:istä hu
linasta. Saatkr paljon enommän, uskoisin

Emme mekään kokonaan unohtaneet turis-
m i.r. Mairitui r rr me Tor r,rnrol i nol.5u':n io\.4
pienen h:issäkain jälkeen onnistuimme 1öytä-

mään holellimme, kiitos mr. Huam Hauhiai-
scn. Meill: annolussa infossa oli jotain mä-

Sierra Oregonalin vuoristossa etsimässä rusko_
kerttua, mustataskua ja kalliovarpusla.

tää. Ja taas läbtevait sanat veijarit omillc teil
1een...

Sculaava päivä on vain ajoa. Ajamtne pil-
kin Espanjan rannikkoa, välillä koukaten si
sämaassa, missä meitä ympäröi jokapuolelta
varsin ankean näköinen nlaisema. Satoia ki-
lometreiä sanaa karua maaseLLtua, siellä t:iiil-
lJ piklulyli;. Ylil; m n ,, m\ö ' Irelk'ii,:n i.u-
ja jokia, kuitr:nkaan tähän vuodcnaikaan ei
näissii joissa näy veden tippaakaan. Välillä tu-
lemIne taas lannikolle ja ohittelomme turis
tikeskuksia ja matkan varren karupunkeja. AJi-
cante Almeria Valencia, näistä kaupungeista
ajoimme läpi. Pysähtyminen osoillautui on
gelmaksi, paikalliset poliisit ei\'ät oikein hy-
väll:i silmällä katso, kun yritämme parkkee-
rata bussin johonkin keskustaan. loudumrne
k in epämä;irii"iin py.äl'dr rpuiLLorhin esirr.
siltoien alle.

Vasia myöhään illalla tulemme San Carlos
de Rabidan lähettyvillä sijaitsevalle leiriDtä
alueelle. Sen omistaiat ovat Suomi-ystäviä,
osaervat jopa piirtää Suomen kartan ja siioit-
taa oikealle paikallcen llelsingin ja'l'urun. Se

on jo palion Espanjassa. l,eiril:iisiä ilahdut
taa vieressä huutava tornipöllö. Toinenkin
pöllö huutaa puussa, mutta oli liian isokokoi
nen ollakseen pöllö...

Scuraavan päivän ohjelma oli tiukka. Aluksi
kiivimne Ebrojoen suistossa, tavoittecna mln.
välimerenlokki, joita tää11ä pitäisi olla. Löy
simme B yksilijä. Lisäksi lövtyi mustajalkat.vl-
lin pcsä. Suisto oli myös täyrnä rjuttatiiroja,
arvioimrne määr:iksi viitisen sataa. Tiiälläkin
lenteli joitakin llamingoja ja valkoposkitiiro
ja. Myös rusorintakerttukoiraan onnistuirnm{)
saamaan näköpiiliimmc. Ebron suisto on suo-
sitrltava retkeilykohtie, esim. Barcrrlonirsta
sinre ajaisi runsaassa tunnissa. Kannaltaa
käyalä tutustumassa.

Vuoristossa
Eblon suistosta onnellisesti selvittyäInme
käännottiin bussin keula kohti Pyreneitä ia
Andorraa. \'erovapaat ostoksel kun houkut_
telivat. Samalla jiitirnme myös kesijn taaksem
me. Puiclcn lchrlel pieDenivät ja hiivisi\,ä1 lo
pu.l" lolorarr' nr'Lil' ::irrrlnlP rlö. r r-."r i._
toon kohti Andorraa- Vnoristojen rotkot ia
laaksot syväIlä alhaalla virtaaviDe jokineen ia
harvoine järvintron leki\,ät tästä osasta mat-
kaa maiscmallisesti hyvin kauniin.

t,intu jilkil vuolistotei]lii ol1DisttLttiin näke-
m:iiin. Mm. minervanpiiilö, mustataskuia,
ruskokerttuja ja pikkukorppjkotka kcrtyi plak'
kariin. Kun ioku lalkkasilmäjnt;n huornasi
rotkon p;iiilli liitäväD vaaiean petolinnun, lyö
tiin bussin jaINt pohjiian ja porukka ulos.
Retken ainoa (ll pikklLkorppikotka oli tosiasia.

Andorr:r otti meidät vastaan sateisena. Ka-
peilla kaduilla liikenteen seassa yritimme par
haamme nukaan puikkelchtia joukossa. An'
dorran läpi kulkt;va tie oli oikeastaan korkeim-
pia vuoristo-osLruksia lukuunotLrmalta pitkä
jono peräkkäisiä ka(rpunkr:ja. Näin olien myös
liikenne saattaa ajoittain ruuhkautua pahas-
tikin. Koska kuvittelimme ruohon olevan vih'
r"rimpäh aidan tois' lla prroJello. lni\1,immP
löytävämme vielii pääkaupunkia Andorra la
Vellaakin eclullisemman ostospaikan. Ajoim
me siis läheiseen pikkukaupunkiin. Siellä to-



lesimrne hintoien toki olevan alhaisempien,
mutta toisaalta valikoimat olivat hLromattavirs-
tj suppeammat kuin pääkilrpungissa.

Optiikkaa ja muuta oslettavaa toki löytyi.
Hinnat olivaL kohiuullisen paljon Suomcn
I inloja edulli'r'mrnal. Kun r,räisimm" criniis
ten sekoilujen jälkeen lähtemään Andorras-
ta, alkoi olla jo myöhä. Andorran läpi joutuu
ajamaan 2407 metliä korkean vuoriston karrt
ta {tje käy siis näin kolkeallal. Hiimärtyvä il-
ta. serrlrentiinitiet ja laskeva lårDpötila toivat
omon Ir.r'relmdnsit l; lI m0allp. Lorl' lrnnra\
sa kohdassa ilman länpötila oli vain +1'Cl ia
lunta oli paikoitelk:n parikin metriä Pitk.in
ja li, muItele,.rn ,rskeulrrmi("rl talkecn lroi.-
Lu.mmp qnJ" ra\'.r,'nurlrll,r lnr.:.luin,r uu
dF kiil:,r.1 jir I'dm:r.r. Andorr"rrr pinroi" r'i
monlJ,r lprlyn)L Prrhdi5l,l m l0n h"vnirn"is-
ta rnainittakoon vuoriv;istäräkki ia koskikara

Camargue
Camarguen )uonnonsuojr:lualuetta ltihinnä
olevan suur€rmman kar.rpungin, Arlesin tie
noille sairvuimmc vasta myöhään viillii. Kau
prrnrin |e'leili maia oli \ull.prul '^errsd io
tunteia siltrrn ja hutrto, polkiminen ja kolistr]-
lu eivät saaneet ket;iän heräämään. KaupLrD
gin laidalta löytyi kuitenkin hotclli, iohon
täästiin j ötd viettä mään.

Muulaman lunrin \ öu nerr iä'l"en olilirr",
aika lähto Rh6ne-iocn suistoon, Canatgucn
luonnonsuojelualueelle. Valitettavasti vcsi oli
korkcaila, jotcn Salins dc Giraudin lietealtaat
olivat vedcn peitossa. Koska altailla ei ollut
muitakaan lintuja, lähdimme kohti luonnon-
suojelualueen keskustaa, iossa vietimne
muulaman tunnin. Rha)ne-ioen suisto on val
tavan laaia alue, jota p;iäsee kyll:i hyvin tark-
kailemaan teiltä.

fo bussilla suiston keskustan suuntaan
a jaescamme alkoiyk.ill;isr'i lla ln ingopd rv iji
lpnnellä ,rr,ron rli. Pail\.rh"n oli er ilvisen iun
nettu flamingoistaan, joita pitäisi p;ikalla pc-
si:i noin 20 000 paria. Kun olimme laskeskel
leet lähialueilla olevat muutamat tuhannet fla-
mingot, huomasi joku suunnata putkensa tai-
\aanrnnlddn. Koko monen kilomclrin p;iä"-
sä oleva saari näytti aivan vaaleanpunaisel-
ld. Kilo mclreillä rn fla m ingoja liheinä pa-r,r
na seisoskelemassa sai iokaisen haukkornaan
hr':nkeään. Mitään tällaista ei ollut kukaan
edes osannut kuvitella. Flamingopan'en läpi
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Andormn läpi kulkeva tie nousee aina 2407 met-
rin korkeuteen, missä lämpötila oli nollan vai-
hcilla ja lunta jopa pari metriä.

r)i rähDyi, niin tiheä so oli. l,intujen laskemi-
sesta kukaaD ei viitsinyt puhuakaan mitään,
kunhan vain tvydyttiin ihailemaan niit;i.

Muila liniuia Camarglren aluet:lla olivat
nrrr. alppitt:rvapääsky, siriitäiä, harmaasilk-
ku, kaulushaikara, yöhaikara ja opastuskes
kukson lähellä huudellut vihertikka. Opastus
keskuksen ovr:ssa on tätii nykyä murteIr myös
kaksi srromalaista talraa. 'I LY:n ja LYi,:n

Rp l, n \ iinpin|n bongdu' "li rnä;rii "uu.
rittaa Les Ilaux -nimisellä paikkakunnalla Ar
lesin lähellii. Paikalla on vanhoia kailoksia
[bauksiitti on saanut nillrensä tämäD paikka-
kunnan mukaanJ, joiden luona pitiiisi vanho-
jen tiotojen muk;ran olla kalliokiipiiöitä. Rau
no oli jopa vuon[a 1979 viettänyt puolisen
påi\'ää tutuslumalla alueesecn ja etsimällii
turbaan kiipijää. foinen kerta tLrntui kuiten-
lir 50ni'rar od, n lällä llr rro till.i nr,in 1' ro

len tunDin etsiskelyn iälkt:cn löytvi pari kal
liokiipijä:i vuoren rinteeltä.

Takaisin Suomeen
Ede"s.i ori viclå nuin 1000 killlnPlri; err-r'ol)
palaista lnaantieti. Aikaa tähän matkaan oli
laskettu kuluvaksi ooin hicman yli kaksi vuo-
rokautta. Aikira rnihinkään piterrpiio pysäh-
dvksiin ei siis ollul. Tosin Franklurtissa vii
vyimme kokonaisen päivän, sillä täytyyhän
kuskienkin joskus nukkua. Ruotsissa pysäh-
dyttiin vielii Tåkernille näkeniiän iokuntrn
hanhi ja partatiaineIr.

Retkcn kokonaislaiimääräksi tuli 232 ja la
jinääräveikkauksen voitti Iyrki Norma ja,

:rlusta alkaen retken suunnitlcluryhmä:in
kuulunut ia lintupaikoista selv:iä ottanut. Ensi
vuonna (198gl TLY ci järjestä pitempä:i olko
maanretkeä. Pallo onkin nyt muilla lintuyh-
distyksillä, pankaapa tuulemaan'lirlijoita kyl-
1ä nykyisen kulutusjuhlan pyörtoissä löytyy.
S\ k\vllä leBq TIY l;hlenpe CLllrl,orgiin nii-
I a llisen v*lät]]slaupunki\hdi.lvLsPn vie-
raaksi. Myös Falsterbossa käydään lcrvetu'
loa mukaanl

Retken parasta antia
Tässä kappaleessa käsikiliiän suomalaisittain
vicririta lajeja ja niiden tapaanlispaikkoja rnat
kirn varrella.

Pikku-rr jkkrr {Tochyboplus ru/icoll jsl
Muutamia yksjlöitå lähes jokaisessa tjtclä-Espan-
jan rchcvässä järvcssii. Yhtä kähIlly kuin Suomes-
sakin.
Muslakaulauikku [Podioeps nigri(rr1lir]
Yllätiäen anloaksi tapaarnispaikalsi jäj Laguna de
Medina, jossa lrnluja olikjn silten 2.l yksiLöä. Olisi
odoiianut tapaavansa uscammassa paikassa.

Pikkuliiläjä IPu/lnrus pu/linurl
Yksi mLiLLttava yksllö llalalgalin najakalla.

Suula lsjulo bossonol
Kaikkialla Atlantin rannalla muutamia vksilöitä.
Palhaissa Iraikoissa Zahara clc los Ahrnesissa 15 jä
'lalalSarin majakalla useita kynllneniå. Kun on tot-
tunLrt ajatielemaan suulaa pohjoisena lajina, tun-
tui scn tapäarninen tåållä aluksi ihmeelliscltä. vaik-

"a l.j: "r lirr fst,p.l 1..,r \lc'n.n m,, .lrdr,.

Karimetso f Phdl.rcrocoror orislot-"lisJ
Kolme yksilöä Gibraltarilla, mjsså pitäisi pesiäkin
muutaman parin voimin.

Ruskohaikara lAdco purpureol
AincJat vksilöt Doiranalla, keskellä marisrnaa.

Silkkihaikara (Eg atta got^rtto)
Muutar il yksilö jokaisella kosteikolla. M)'ös muu-
tama muutLava linlu niihtiin -^tlantin rannalla.

Lchmähajkara lBubuicus ibisl
Ylcinen joka pellorr 

'a 

niiirn haikara. Pårhaälla pai-
kalla lhhivillassä näinlmc samallir pnrin hehtaarin
t,' I al,.,, I Lr t2.' l-nn.ilrail.r.,a l,.r ro.s, ,rv"
eri näköjnen kuin silkkihilikaräi lyhyl- ja paksunok
kaincn, lvhvtialkainen, kLr. laas silkkihaikara pjtkä'
ja tc$v;inokkahen. Silkkihaikaran pitkä koivet loik'
hrvai piikållä ruumiin per:issä. N,1yöiävalossa silk
kihaikaran kcLtaisct varpaat niikee kauas, vastala
lossa niirlen crottamincn ei meinaa onnistua kir
veellåkään.

Yöhaikara lNucticorox nycticordxl
Yksi yksilö Camarguella.

Kapustahaikara f Pkrtoleo leumrodidl

^inoa 
lalkoinen haikara, iokå lentää kaula srLora'

na (ainakjn Espanjassal. Odiel-joeD suislossa Huel-
van kaupungissa pesji useita säioja parcja. l,isäksi
Donanalla nähtiin muutamia.

Kattohaikara ICioonia ci.joniol
,{inakir Espanjassa hrntuu kanta vielä olevan !,oi
rnissaan, lajihan on \,öheniynyt vmpår'i Eurooppaa.
Maaseudulla pesiä siellä täällä, Dorianalla nän
me solLrcrnman koloniankin.

Flaminso f Phoenicopierus rubel
,.our.di" -. pd ,J,,r.,' f.rr'..r f1:1n.." I r\ d. .d

't

I

1
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moin DonanalLa. Oppaamme seilor l-rdialesin rnu
kran \,oi jåädä pllkäsiä aikaa pesnnä:inkin Doia
nalle, vedenpinran korkeus kun.rn kuul.mmr tl
nå vuorna oiollincn. Ebru ioen sLrislossa rnuuta
rna rksilö, Clanrarsuella t:ivsir) [iisiltä)ni]tijmän ko
koinen parvi.

llarrr.as(lrsa lÅnos slreperol
\l .l , ' I Lir rl 1" ,"1.c '\., l- Idni . rr-
.ir, . Lr r l ,i.' . ri'n|, nr ,,ll , " t-,- ..;, ,r',.
M!,,,t.nri h.rma, k,,ilcnkin oli vielä tal!'(jl,limis-
alrrr:ellaan.

f,,larmorjsorsa lr\1or'r(rronr)il.r ongusijrosirisl
Donanalla viiderl ia kahrlcn ljnnun pal!ct.

PLrnapii:inarsku lNctl.r ru]inol
1)orianan aluccn i;irvissii ja laII)n,issa tral\,alukrri

Valkop;i;i!åfiti IOxluro JcL,,rrrJ)h'r1.,1
Njnru:i:in mullttancita valkopä;isorsia niikvi L.itun.
de Mcrlinalla 7 \'ksilö;i (a koirasta, lJ naärasL l. Il-
Ineisesii l;issrj l)arvessa olj usoita prosenlteja ko-

ko trspanjar kannasta.

lsohaarahaL,kla lxijlvus mili usl
lso, jotcrkjn kalasriiiskel oLojncn milvLrs. Sr!ii lo
\i p!rslöss;i, lrvrstön pLrnain{)n vijri ia solv;i lLrIn-

nra/r'alkea konLrasti sii!,()r aläpinnaLla pilr'h;rita lLrrl

tomerkkei:i. Ilonan;rn alueella luntuj olcvan suh
tecllisen vlcincn. nruLralla n:ihtiin !,aLIr t rankhrr

Haarahaukka fX{jirus nri.9rfl nsl
Ylcjsjn peloliuir. Nlilvuksja älkr)i n:ikyii Fllclä-Rans
kassa lJo|rleauxin poh joispuolnlla. Oli Fltclä-Esparl

iassa ainoa laji. ionkfl muuttoa pii:isliin edes hie
nran n:ikemäön (noin .r00 muuttavaa puolessaioista
iunDissa I\Lcrto del Cabriton mLrLrtontarkkailupai
kaLlal. Suurlmnassa parvcssa rli 200 Li.lua. NfLrtr-

allakirr naastossa palion yleisempi kuin mik;iän
sllon]alaincn pel0hlrlu.

Kiiärnrckotka l(lircoctus g.ril jcusl
. .,', ln ,. u'. , , tn l n \lr r' :' r, r'r,, F.r I I

1'ri. 1.."i r l"r.rlrl ur''rl.l"l!n ,, ..

Kijåpiökotka lHieroelus pcnnotusl
Varsin ylcincn Doianan alueella, muutLo li.ince ol'
lut käynnissä. Parhaassa paikassa vajaassa puoles_

sa tlrnnissa tl vliLe t:i!'ä;i. Vaalea IrLroio monin
vErroin lurnmaa ylciscmpi; vain päri turnrnaa nåh
tiin uscaa kymmcntä vaåleaa vasLaan. Muualla
'rill lronnnd..d l 'l ;' . i lir.l.ri. l.' t' .id.

Pikkulorppikotka f Ncophron pcrcnopL'rus)
A j noa havajrto PolLiois-EspaniasLi, läheltä,'\ndor
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Iaå. Pitäisi olla ylcisin korpplkotka N4ahloikL,
muuito olLä r,iclä licsken?

lvlunkkik.rrppikotka lAegypius D,on.,chrrsl
Kåksi vksilö:i oli olhrt hanhikorpfikotkapar!essa.
jossäkLr Itelii l'ispånjan vuoristossa Sevillan ia N{å

lägan \,äliss:i Arvaa harmittiko. kurl en itse nähnvll

llanhikorppjkorka frlyps Jllvusl
cibrallarilla oli pari p:iiviiå enncn hrloarnlrle Illuul
tanLrl 25t) gvpsiä. N!t iuulj {]j olLul suollrisa, joicn
c|rmo sieLlii n:ihrrcel yJ,lään kort4rikotkflr. Pohjois-
l.!ti ,t.r 'r.l"r''rr.r'rr r, n,r.ul Jr',, r.,, I

tctvn ja n]ontr määriiiörn:itijnt:i hanhikorppikot'
kna. Intisen Jarcla-j;]r!'cn viljelvsaukiolla liihcllä
Zäharan rannjkkokaupuDkia oruulti viitisenk!rr
menlii jsoa peloa, joista roin pLrolci ilmeisesti nlil
vuksia ja loinen puoli s,vpscj:i. Ar.osin ia Rondall
!älisellii vuoristo.rs1lu{le11a per'äii vildenkyrrrro*
nen linnur! pnrvi.

Niiiivsuohau kkr lcimus trlillirrgusl
l'jucrio del (labritoillä murtämä mLruttava. pailial-
lisia siell:i t;iiill:i IiljclysaLrkeilla. Naaraid€L Jniili
rjll:iminon helppoa. kLrn cialueella ole aLosur-rlrark
lioir.

\'luLrttohäukka lJ'ir.r) p{r'usr jn usl
Yksi lir)Lu Alcosnr pikkutuuliharrkkakolonirrssa.

PikkLrilrulihaukka ll-olco noumornil
Sicllii tiiiillä \,nr)l,oissa k upurrseissa, kilkontorneis
sa, linDoissa ta,\r(osissa myils kdllioilrk;inlcellii.
I'identvreot kcsl jrnmiiiset pyrstösulal ainoa !,ähärr
kiiä iiirkcvä hrntomcrkki lcnnossa, vaLkoisia kyn
si:i kun ci vnrnasii rile. KLiiräan selän täplätlönrvys
on rn]ös havaittavissa, valkkei sckiiän helppoa oLc.

Viiri;iinen l(iriurrix colLir nixl
Yksi :i:intele\'ä JaI]cla jiirvcn viljel,vsaukealla.

Licjrlkana l(lulljn'rlo {ihlorcpusl
Espaniassa rnaaovai!aksi asti, vht:i ylcinen kuLn
nokikana nrcillä. l rä nkfuriin keskl,stån lammikois
sa nlLlutarnia yksjlöiLä. Sarnoin lrarrltlulJin elåin
tarhan vesilinhrlämlnikoissa luonnonvaraisia lie
jukänoja.

Pilkäialka (Ilimonlopus linrnnlopusl
Naurettavar .iiköinnr ilmestvs pitkilrc koipineen.
los pitkäialan näkee. sitä ej voj olLa tlrI)tcmatta. Va.'
sin vleirLcn Etclä-Espaniassa.

Åvosetti lnecurvirosir'0 ovoscliaJ
Ensimmäiset käyr änokal nähtjin jo Falstcrbossa,
scilsemån lirnrn parvi. Espanjassa hiekkarannoilla
siellä tä:illä, sulirin rrarvi 34 lintua.

llspanjassakin harialintu hävisi yhtä tehokkaasti kasvillisuuden joukkoon kuin Lågskärillä 8.5.85.

lvhrstaialkatvlli ((lhoro.lrius ol{rxorldrif Lrs)

]\tlanlin rannalla paikoittain llluLrta ria !'ksilrjitä.

N,lLrstapyrslöliuiri lJ,inr.rs.r lirnusrl
Doirdnrllr k;isill;lm;jttamiii pal\ia, joissa usoiLil sil
toja linlLrja, tirrhaissa jopa tLlhat. I'jalLallal:)ll{rci
rnuutamal lLrhannet Iniiiirilliiln:iltinn;l1ki. isol kah'
laalat lienc!':il (Jllcct lirnosia

Krhlaajapiiiiskv lillorrrok p|olinrr,/ol
Pfl ikoiltairr-.n laii varsin kui!illa alucilla 1)Lrnaisla
siiven alapirLtaa oi tirkLru\.arInrsli n:ic. m1ltlr väl
I irer i!, l.,reL r. ', .,..,, ..,'\i.
Isolihu lSl0r(iororius skuol
Yksi mrLrllava lial;llgarin ll ja källa.

Välirne|eulokki lLorus oudouiriil
l.ul"rr.r rr,r rrr'.r',l,r,. .,r .l.rl,v,rItr.r,,.ju
ka k;iviiin hojiamassn Ebro-joon suistosla. Kälä ia
harmaälokjn v;ilisrri kokonsa puolestfl oieva Lokkj,

tolla iLrnnnanpllnaisessa nokassa rnusta renuas.

I Ii-.latiirä l(id.J{ih{ti{l0n nil(rli(xt
\ I .ir.r - . nr lf All, rl n rrr.ni^ 'l.r /,'r r'r .' tr
Donanan marisnalia. Isonokkaisemrnan niilöincn
kuin riLrllaliira.

Rirrttaliira lSicrn.r s.rndvicrJlsisl
Vaalea tövhlöp;iin€n iiira. Allantin rrnnalln ioita-
kin lintujä. Suur]lr parvi noin 50u yksilöä Ebro jocn
sujsiossa. Jo Ruotsissa.:ihiiin pari InLrullavna llls
terbossa Nokan kellaincn kärki mihdoion niihd;i
lennossa ia istLrvasiakin linnusia vasiflvålossi.

Pikkoti jra ISlern.r (Jlbi/iors)

^inoai 
käksi rnuuttavan Zahårasså.

välk,rposkitiira lChlicionios fi-vbtidrl

Doianan ahreellå valsin vleinen, suurinxnassa par
vcssa noin 50 linhra. Nf ualla ei ha\'äitlu.

Ru(Jkki t\lr0 lord0l
Yksi,,,',,,lla|a liålalgllrin majakall,r tLlnhli vaihin'
t:i:i,, vt,l;l orr.lolra krrin suLrla.

r .r.kt ,t.rt , i ,,,.n 9.i ..,t....
Yksi lintll'[rrilarr niernell:i, rnuutaruia Doirar]alla.

'li)r,ripiillii lT,i/io ulbol
Fibro-iocn sllisio l:ihisl(:iLl:i olo!'alli l,)irinl;ii,lL,{rrllir
vksi lintLL, flinL,a Iavdinlo laiista.

Kyl;ipijlliiner la)lus scopsl
'Ionc d. h Irenän leirrntiialucclia. lirilan ricmcl-
l:i sis:i:ink:iynnin oikcalla puolessa olcvassa palrnus
sa \.ilrolLcl01r yksi lintu, tervemenoa katsornaanl

Minervänpölli; l;\ii,,,rr) norilurl
Kaksi lintua l,;rguna de \ledinan l:ihistölLii, lis:iksi
pari joss,rkin matkalla Is!a,rjrllr j1äosissn.

VaaLeakirskuja lApus t)nlli(lusl
Hlniss;i sii?ioloissa ja lintujc. ollcssa suhteelliscn
',: , :, '' ..,.r' r.1,,. ...1'.".\rn1rr.'
lcan scrkkunsa viilitlå. Kuo oli kcr ta;llliscsli saatu
Gjhraltarilla lnääritettyii, oi onliclmnan enitri jaksa-
nut keskittvä. Siksi ainoal p;rllidris-havainnot Gib
raltarilia.

Alppikirskuja l1\pus rnclbol
Yksi rksili;ruoristrrssa lähell:i ltooclaa, toincn Ca-
marguella.

tvlchiläissvöjä lr\l,-.rops opiosterJ
Flspoosta tllttu siiihkv oli helpoiten havaiLtala siiih
kvlintu. Muutama yksilö Donanalla ja pari picnl:i
parveakin. Ei nriss:iiin nim{jssii ylcinen, rLrllä ei
ollut välttömättä saapunut vielä.
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HarialjntLr fl.rpuiru cpopsl
Katoaa trspa jassa sen vähän kas!'jllisuuden sekaan
aivan vhtä tehokkaåsij kunr läällä Suomessakin.
N{ulrtamia yksjlöiiä sent:iä ähtjin sjellä täällä ja

u-pu pu l;äntäkiD kuultiin.

Vihertikka {Picus viridisl
Huuteli!,ia liniuja DonanalLa muulamin ja Canrtrr-
guella useita.

l,yhvtvfl rvaskiuru f rlalandrcllo c;tttrtrul
13arbatcn kJlässä ajnoät liontrt, nojn kaksikylrLJncn-
tä vksilö:i.

Arokiuru lrucl.rnorir)rypho rrl Jondral
Yksiltäisj:i lintuja vn]päri Fjspanjaä, tosin harvalLr-

'löyhtökiuru (Cloicri,/o isioloJ
Ylcinerl EteL:i ltanskasta elelii:in päin. Elelii [span
jassa låh(jmpär1:i merc pinråa kuin serkku,,stt

lberiantöyhiökiuru l(ioicr'do thekloel
L L lr r.n,," \;riii rr r'l l,.ll ct r.rrrr.-r tr
lyhyi nokka oLivai tunromerkkcili, joiclen avrLlla ibc-
riantöyhttjki r! nr:iiiritcttiin. SLLosii Eslraniassa kuj
vcmpia paikkoja kuin iövhiökiuru. Ibcriålajsla 1öv

lyy kllivjltä hickkakankailia ja korkcalta v orislos
ta, kun laas Lavalljsia ttjvhlökiLllua on alavamnrilla
mailla.

Ruoslepääsk]' lHn undu d0u.jc0l
\,hrsin harvalLikuincn. Nluutamia yksiliii1ä Doara

nalla ja \'lloristossa. yksi muutia\ra nryös Iannikol-
la. Yläperå ja älapcilinhövhenet nählävissä nlelko
helposij, kun taäs niskaw6 onkjn hLromattavastivar-
klrampi rasii.

Kålljopääsly lHirundo |upcsirjsl
Iiondassa yleiren, salnatcn ioitäkin i,ksilöitä näh-
lill ;, ,r\r":^.. ÄrJrtt,r ' rnhi i.
Nummjkirvincn lAnlhus conrp-"slrisl
Ainoaksi ylläiräen iää yi yksi]ö Barbaten kaopurl-
gin lähcllä.

\,'uL,rivästäräkki f Mokrcilld cinereol
Useiia liniuja Rondassa, muutama n\dskin Andor

Keltaväsiäräkki UVIL'krcjlkr J'lovo ibc.jocl
\,luLrtcn kuin suomalaisei keltäväiskit. lutta kurkkLr
valkoinen. Myös silmäkuLnaiuc'\,a varsir sehJii

IsolepinkäiDen f l,onius -"xculitor mcditerroncol
Vaikutti pääLlisin puolin kotoiselta Lapinharakalia,
nutla rinnassa seh,ä pune ava sävy.

Punäpäälcp jnkäinen [j,onius senolor]
SrLhtcellisen yleircn peDsaikkojsilla avomaillir.
Moutio lienee kuitenkin ollut viclä kesken.

RrrokosirkkalintLr ll,ocus[clio lusr;ir;ir-ridcs]
Yksi laullrvä Bor(leauxinlounalspuolella Ranskas
sa. toincn Doianan alucclla. Kokonaisoudessaan
trspanja ei ole nlikä:in crikoinen yölaulajamaa, sil
L:i sa.lai säInnakol ja Laulukaskaai vrns. piLaavat
krrrlrrvrrrrdcr lolaalisrisli. J,isäksi sarnmakoilia on
niif ihnreellisi;i ;iäniå. ettei niist:i ola hullLlkäan sel
vää.

'thDariskikerttuncn lAdrr(iqt,olL,s mrl.rn.)pt llirlrl
Yksi laulai'a yksilii farjtän rännassa.

Silkliikcrttuner ICt:t ti o .ett i)
\:,, ,,;: ,'r r, il.' 1'r 'r:'r'i.., ,:, . ',ir 'uiriJ

kas pulppuiLeva laulu kuuluu josLakin. Varsin vlei
Der loko nspanjassa la vielii (jalnirrguen alueclla
krl.
MacchiakerttLr lCjsijcolu tuncjdjsl
ItLrohikorr/hcinikon/kaislikon piiiillij lentelevii pik-
kulirlu oli liih-.s takuu!armasti aiLa nracchiakert
tu. PisLävä isiip'tsiip iiiini erilt:iiu hy!':i luntomerk
kj. Mvös hyvin vaikeasti mäassä n:ihtävä laii. Ylei
ncn k(rko l'lspanjässa, mulia CårnargLrcr alunella
kanta tlrhoLrtui liihns tvvstin liiss:i taanrroin ollee
ni ko!,!fr lal!,onr.

Orlelrskcrthr lSylrio h.rrkrnsisl
Yksi yksilö Gibraltalilla.

Samettirriiäkcrtlu lSylviu rrrr:/onocephrlo)
Llarmaalokin ja mustakoilllr isen iälkccn Cibralia
rin vLcisin lintu. I'urraincn sillnii n:ikyy karras. mi
k:ili hnlu i/l\räiinsä suoslurl niivtiåytyIr;iän. {lseim
mitcn kuulL[r vairr lau]ua iostakiL p'rskasra.

Rusorintakorllu lsylvio colrliJlosl
NIulltama laulala yksilö Doianalla, pari lt{rndan
Lähellii vuoristossa jä vksinäincn lintlr nbro iocn
suislossa olivai ainoat havåinnoi t:islä laiista

RuskokeriiL, lSvhio undok)
Sielra del Oregenal vuoristossa kaksi ylsjlö;i Yk
-r Lnrr o...rr. mdlF"ll ' P4 , ,i l.\t rr ir'.' r.

'lulipåähippi:iincn lResulus ignidopiliusl
Metsiiretkeilyn vähyi/destä iohtuen vain rnuutama
ha!'ainio. Etelä llanskasta eteLään.

Mustapäätask (Suxjcol.r tor.tuoi.,
Se kolrras lintll, joka isluu etelässii Lolpannokassa
harrnaasilkun ja punapäälepinkiiiscn 1is;lksi
Sirirasias lMonlicolo solildriusl
K()iras iosi kalLniiI] sininen. naaras vaalimattrr har
nlaa. Gibraltarilla ajnakin viisi vksilöä, Rondassa

RrLsotaskll f 
(lenurithc hisponicul

Ei ollut ilmeiscsti vielå saapunui, vain muuiitna
havajnto, nekin aivan eteläisimrnåstå [spa iasla

Nf ustatasku [a]enonihc lcLrcrrml
Vuoristolintlr, vaikutti paikoin varsio ylciseltä.

trtelänsatakieli ll-uscinio mcs.rrhj'nch.rsl
vLUr.Jrni,rlH.ld l'].:fi tn i lirl, jd ul .,, , ,.iri
puskat t:iynnä, ia hicman koloiscn salakiclcmmc
la lua orujstuitavoa pchmcää solinaa kuuluj uscin.
Piiivisin ja iltaisin hiljaisenpia.

Vjitatia jnen 
f P.rrus paluslrisl

Äinoal viilatjntjr lrankfurtin kallp nsin ulkoilua'
lueella.

Kalliokiipiiä lTirihodorn]o rnuroriol
Kaksi ,vksilöii Les Ilarxissa Etelä Ra skirssa.

Etelånrruukiipi jä lccrllio broclarl.rijlylol
Donanan ålueella ia Sevillan ympäristöss:i muuta
rnia. Äiini aivan erilainen kuln suornalaisella puu
kiilrjj:illii.
I Iafl naasirkku li\liliorio (,.oJord.ol
'fiervarsilinLu numcro uno. joka i{riscn tolpan no
kassa istui harrnaasir'kl<u. Laulu hclppo tunica.

VuorisirkkLr (F:n )titu cio)
Yksi koiras hy!'in nähiävillä Cibriliårilla.
Kcllahomppo lScrjnus sci in{rsl
VaIs jn yl.'jncn Fjlclii'Euroopa n puistoiss;r, pLrutår-
hoisså ja mclsissä.

Kalliolartruren ll'eir'.xria p-.lronial
Noin kyrnmenell yksilöä Sicrra dc1 Orcgenalin vuo-
.,'oLar.r-rL -r.ur j.mr. rl,r'.r.r r, pri r'. A;F

ni merkiilisen kuuloinen.

Nlrstakottaraine lSIurnus unic].,r1
l.ll,r 'rrr kr'l,r.rir'1 ur(d.; 1ijonl,,, \', J, .Ji
laine kuin mcikäläiscll:i kottaraisclla. Ylcincn koko
Espanjassa.

Siniharakka {Cyonr;pico cyonr,
Kaksi li tua 

^lmonten 
kyläss:i lähellä Donanan

alLLetia, Doianalla noin viillenkymmcncn ljnnuo
kolonia.

^Lppivaris 
{Pyrrh.rcoru >: py r rhocoro x)

Rondassa muu tanlakynr Incn kiiltävänmusla puna

Kirjallisuus
KÄRHIJ, H. 1976: Linturerki Esjranjaan
12. 26.04.1975. Tiedon antaja n:o I
SIlllPPERll. I\4.: Letss look at South Weslern
Spai.. Sussex l98 7.

Välimeftn varpunen ei ole kovinkaan yleinen
trtelä-Espanjassa nimestään huolimatta (hispa-
niolensi!t). Tämäkin yksilö on kuvattu sodan ja-
loissa Israelissa.
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Kivi- ja arotaskun määrittämisestä

Joukc.r Ilakala

M ii iiri iyskrr yrrsso IUKi]LI lilJll s.5tjl ku
rrr'rjol lupitl'r', '.111'p,r'rrro ntilri tlnr, iqirr'-
rnin joku loskuioii lcsirn. irrbilus jrr lurll-
inokilrkirtcn py lslci.l. KesiipLrkrrisirr lioilcri-
lcr lukurtn otlornolto tcrskut voivcri ollo cid-

rirnlr iiisr,.n honktrlicr nrii iiliiiiiii. Ku vokul
rrcr r-,i rrinol<oon ltclpofo rrsioo.

't askujen rriiiiriLyksrrssii on liilkeiiii p1r'kiii
lotealnail mah(loilisimrniL| nlo11la lunl o-

mr:rkkiii, koslia usei(lorr ]"ksitliiisten llrlllo
mr;rkkir:n osalla on kyse "koskin)äairiiisestä
vksilöstä". faskujen puvun vksiLölljntrn, I'rro
clelaikaint:rr la i;in nukainen vaihtelu voi t-rlla
hrl.rnirtlava. Lis;iksi nlonion tuntonlol kk ieln.

esim. siipi(xl aliLpuolcn jir pvlstiln viiliLvksrrlr
lLlototlår,a toteilrltilt{rrr rln kr:ntiillii laikcao ja

,,'aatii hrLolerllislir LarkkirilrLir.
NlirlL,stiini ku',an lirrtua eri pirlii Inii;ilillriii

lajlllcen. Joilirkin olcllarluksiir klllii voidiran
It:hclii. 1,in1u raikuttaa molko trk{rvirltiL Sillri
on s(l\,?i lunrrra olliasjrrovir ]a sr:lvii '.'alkea sil-

rn;ikulrnalrrova. jol<a jirtktrlr sr:h'iinä p;i:ilirke
na lurlmorllnan ltolvirn pcilinhövhtrtiLlueen
priiillii. Linlu voi n:iideli ltrnlornerkkir)D pe

ruster:lla olLa ki\,itasku, nltltla ilroiaskrrlrtah
dollisullttir ei voint: vi'rt mrtrtdella sulkea pois
I,lsiliilr jäljrxrl)iilrii er?iilii tiilrrän liLjipalin crot
tavia tunl ollr crkk(rlii.

Yleistä taskujen Puvusta
\ranhoilla laskuilla on tiil'dellincn sLrlkasatr-r

{nrukana m!ös siil)isulall pcsillriiahrrxrlla elr

nen mLLultoa ia osiltaincn ss talvclla enncn
ke\,iitrruLrttoa. Täplikkiiåt nrrorukaisti virih
Ii.\i r...L r'-i rii"'' 'r'l Jl. :r ', it'
mtiiseen talvipuluurr pian lenlok\'l'vn s;lar'ttt

talnisen jiilkeen svrtnvinalutrellaan lt'l o lelnl_

pien sukupuollcn 
"n.1tttrttilin11 

trlrrilluku
muistr.ltlaa I'leensii vanhan naaraan lal!ipu-
kua.
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Uslrimpien taskrrjen pukrr laihtLlll onslln
mäiscrn kesäprrkuurt ositlaisessa sulkasaclos
sa irruri onDerr ker,;ittnLILLttoa. Sull<asadon laa
jrrus r,;rilLtelee )ajcitt in. Sc) k;isittiiä kaikki ttLi

',..rrr p.,rr ',r r r ,rI''ir' I|;I' I.' I i. ;. | " ,, r r

rnolenrpicn sukrrpuoltr;ll nnsilnntiirreD kers:i

pul<Ll muistulliLa vastaaviril r'anhan Linnun
111,, ,111 1., - 1,r.1,ll.. \,.r.irrir, r ' I ill fl:ii
nen kcsripuku ktfiilI!") ilikaisin l<evijiillii vaa-
Lt:iclen hö,vhcnLcn ja sulkicrr IeLrnusten krr

Ensilnrräinr)n kesiiptrkLr viriliturr f :ivdclii
sessii syyssulkasirtlt-rssa prrsirniialucella loppu_
lestiLlii alkrrs"vksS"llil \rllrhirl linnLrn talvipu
lr.r.r' \',rr rr' rr I rr'rr rrIrI'|t,| .rI.' rr'r'' iirr
Lövhr:nluD j.l siipisLllkicn rfltnrtLsol o!at vail-
loil:r lr)uistull;r(xr ensintrriiislii lalvipLrkuil
Viulhal k(rirairl oval l(Lrilcrlkin Iil\';lllisesti ero
lollilvissa nLlorisla ia vallltoista nilaraista kirk
kairrrrrlaslrt, kesij lvvl)l)isenlm;islli piiiin klr
\,ir)innislirilrl, ioka r)n vain osillilirl !'laloi(lt)rl
llij\hcIllon r(xlnustcrt l)(iilliiIllii.

Vanhan linnurt lillr,il)tlku !aihtllu osiLtai
scssil keviitsLllkasa(lossa iuuti cnD(xl ke\r;ii
nrLlLLt[(]a vilnhirlt Iinnun kcsiiptrklrul. f iilriin
kirr sulkasirclon laaiuLrs laihl(loc liLieillain jir

loi joskus käsiit;i;i joilnkin sisrrnrpiä siiIisul
kiahir.'l uorr: r'anLan litruurr kesäpLLku saat

laa crofa vain viihiin varrltan linnurr tah'iIu-
vLlstil mLlllil tiiysi ke,'s:iprrvun'"'ririlys ke,'hill:r!"

,na i.r - r' i\.r' irr Ir 'rl i l iirr- r rtn itt
hiivhcnl()n sek;i slipisulkit:n vairleidcn hiiv
hr:nrcurtuslen krtluessa.

Kivi- ja arotaskun
määrittämisestä
SyksyLlii kivitasku nluistulläa sLlur'{jsti arolas_

kuo. ioka krLitenkin oD yleisvaikutelrnalt irn

vksir,iilisenrpi. ArLitiLsknn pyrstön kiirkiosa
orr Låhes puolir,å1iin asti nLLsLa ia k{]skiiriräi
sissä snlissa rllusla ulottuLl viel:i noin I (rnl

pidr:mmiiLlr: tyveenpäin. Kivilaskrrlla p,vlstiilt
mrrsla kiirkiv-vö on noin 1/3 pvlslön pilLrucles
tiL. Keskimmiiister) sulkirrn rnLLSta uloituu
vlecns?i sultteelliscsti pidt;rrrrniille pvrsliir ty
vo(jn piiin, jolloln kivitirskln pvlsl(in kärki
osiraul tnLlodosllLu selvenpi musla "'l'".

h .rrrrrrall rl lr I r'ill 1 t ;irr rr u'l.r', , :;

rii !'aihtelee ia lisiiksj se on kcnllilliivaikea ha-
vaita. Nluisliln parin vttodorr takaa lilanlo(jlt,
i"l ,'r 1,,\ 'rr" n hr' '.rrrr^ij . ' 

1' rr ''1"r ' -,,r,lr,rr,'1 .r'' r'"rrl,..r,.r,rril".l.r.trr!-",1,i i-

l{roriinlm{) kivitaskun. jonka pvlstii virikrrlli al
krtLn lennossakin kokorrustallirl l,iihes kaik-
kien lasklrj{)n pyrstö nävttä;i tnaitstossa kolto_
mustalta, cllei pvrstij olr) lt)vitetlvn:i. tlsr:in le-
\'itolylrkill pvlsli)n kLlvioinli or piLrhail€ln
n;ilrliivissä vasla valokrvaslil.

-Ärotaskrr on yl;ipuuk:n v;irilvks(rlliiiirr
vlccns?i l'Llcliiisen hir:l<art :ililen ia l(ivilils_
kua vaalt:irrrrPi. tnutla syksyllii jotklrt l<ivilirs'
kLrl \'()ivat h;imätivtisti crllir läh{rs !hlli va,llei
la kuin alotaskul. r\rolaskun hilrrlrilanrLrskea
yleis\,:ili uloltuu siivtrrr puilinltör'htrnllkr jir

tummir irLula Ipikkrrsiipi) t)rottuu rrlltustil sii
v{is1:i sel\'cmmir kuin kilitaskullir. ionka sii
vcrr 1;citirrlLöylienet ovat lrLlrxrräkeskuslaisolrr
nral. KiVilaskr.rlla hi!yhc0ten kcskrrsla on hLro

)allavasli scLkiiii tunrnolrl)i. SiiveIl p{ritin-
rn\r...1,r e-l rrcl.rri.r .'r. l,,rl r'l r'r ,.i,

kivilaskun (rrl)11a\,ia li{)Dtt.itor Lomi:r'l<kcjii. Orr
huomallava. ctlii rrlij:i syksvisen nirilrilsptl

kuiscn iiavikkotasklrn tunllna alula voi elot
tua seLv:isti siiven pcilinhöyhetlistä (vrt- Bri-
Lish llirds Vrl. u0 (no 5l s. 2l l, klrva 981, joten
mrn. pyrstön våritvs on lisiiksi sell,itFrltä\';i.

rirr, rr.ralr'r'rl, r , i r'. 'r kpr l"ll.i r.r'. rr.r.-
krrrr nährl;i. rnllltir iuotaskun siivcn vaalean
aLapuolen saDolaan olevan tavallist:sti htvait
Lrvissa- Kivitaskun siivern alaDcil irl h öy h en ett

ja kainalohöyhenr:t ovat mLlsla[ [iLi ILrntntar]
ht maal, ler'*ihi valkor'cLrnaisel ia kirkiscl.

1t11 11,' ,1sr'.,irra rrrnl,,r r' rll .r..i rr.i ri

taan usr)in alotaskun sLLhteellisesti suulLnn
pi pä:i, surLrernpi koko, pitL:rlnriil koivet, p"vs

t\rml)i irsr.'nlo ja 1uk(rvil lnrnir ll rtiiköinen sck;i
lcvr:;il5'r,isi:npi nolika. l(okoero jen kävttil k{)Dt

liilunLom{rrkliilrii on kuilr)nkin rtscitr hittrkir-
lira elleriviil rnolemmal Iirjil rrlt: sirnrrrrririkitises
ti lalkkiriltavissa. lvlotrel liriien llriloisla nrrr

rer,rif lisriksi päiillt:kk;iin tiri sivuaval toisjaan,
kL)1on ao. vh.lisl{illniistli ilnienec.

l,innurr as(jn1o riipptru mm. r:aruillaan_
ol(riLsleesla {jikii sit;i nri(lr)sliirli voi,vksilliiis
lapauksiss;L kijvlliiä ILr r) lo DtL'rkkilii. lliiirt
rraailmassil 5/85 on l,ilsse J. l,airteell hieno
ku\'a arolaskusta. jonka asctrlo orr paljon nra
lalarnpi kuin nliiiil ityskuvan liDnulla.

Piiiin \';iritl'ks{)ssii on paljou yksilirllislii
vlihlr:lLra ia sr: rarikin olla niiillii laleilla hvvio
r.r"..rtr'.ri r"r. l..r'ila.lrrr -.lrrr' Lrl rr;rjrr',r'r,' r

uscin sclvin silnlän takilna ia ar(rlasklrn sil
rrr..rr"'r' --,i. \ 'l 'sl.r..r. ilrrr ,l lrr , r-o' ,u.'

Kivi-, aro- ja aavikkotaskun siiven, nokan ia nilkan pituus (Witherbl et al 1s3ul.

s lJl lilkkanokka kalluon
nlat

L)en o{)n oclr
Or:n oert leu
O€rn isa
Oen dcs (kl

B9 9ll
96 11t)
9.1 10fi
82 t0l

27- 33
29 33
21 21\

til 1t]
t7- '19

l9-21
lli 18

I 'rF

":'
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Kivitasku maalis-huhtikuun vaihleessa v. 1987

Eilatissa. Huomaa mm. siiven peitinhövhenten

!noncsti varsin huornaamalon. Kivitaskun
kolvan peitinhö-vhentcD seutu on ylccrtsä
tummornpi klrin at otaskun. AloLaskun koNarI
peililhövheret ovat yleensii yhtä vaaleat kLrin

fiiälaki. ohjasjuovan sclvvvs vailttelr:r: hrro

mattavasti.
Kuvassa 1 on mäiirit-vskuvtn yksilö sivulta

n:ihtynä. Siiven peitinhiiyhenei ovat hyvin
turnmai ftiillä vksilö]1ä liihes mustat) koskus

l,r\1.r. Ifir\ i.' -li sii\cr lliDePn s' rrr]uI ni' n-

ten peitinhöyhent{rn mustahkot keskustat erot
tuv;rt selviisti kuvassa. Lintu on kivitasku tuo
ftrr)ssa kes:ipuvussa. Se tri kuvasta ole vålttä
m:iLtä sukupuokrltaan mriädtettriv iss ä Kentällä

lintu mri;iritettiiD koiraaksi mm. peitinhövhen-
ten keskustan mustuuden perustoella

Meille saapuessaan kivitaskun hdyhenten ja

srilkien vairleat reunukset ovat kulun.'et ja

e'inr. sii\on pl'irinh;iyhencl l\"l \ \:r\ är itP'n-
män tummat. lluornda, että vaaleat hariiahijy-
hen.rt voivat peittiiii vaihtDle\'an osan pcitin
höyhenistä. Tuoreessa puvLrssa taas peitinhöy
henten leveät vaaleat reunr.rkset voivat 1ähes

prlittäii tummal keskustat.
Kuvassa 2 on vertailuksi sanoihin aikoihin

kuvattu arotasku Israelissa. Alula eroituu

i.,lf lirar,-rl

Arotasku maalis-huhtikuun vaihteessa v. 1987
trilatin tähistöllä. Alula erottou siiven tummim-
pana alueena.

nuuta siipeä tummenll)ana ia lintu on vltris-
vai kulclrnall aan kiviiaskuil kontrasti ttomani_
ni. llJorn,'ir lok,' lr"ilinhr\ nerrl"r,liin v1 r

'r'r- Us, I'eirir h;illreri-rji u.rLi's: lirr k rv..-
s{ hartiahövhcnten peilossa. Sr:lvä ohjirs viit
laa siihen, ettii kyse{)ssä on koiras

Kiiliin Nialkku Huhta Koivistoa jir Jalmo
Komia hyvistii nerrv()ista iutlua valmistell{rs-
sa ni.

Kirjallisuutta
AI,ANEN. ]\4.. T]USSA, I, & KAPANEN, N'I. 19{:]A:

Aroiasku Oenanthe isabcllina Koniiolähdcssa Lln-
tunlics 19 (31: lllo 131.

CLIIN'1ENT. ll & HARIitS. Ä. 1987: Field identili
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Bussilla
Ientokentälle
Rauno Laine

TLY on lehnyi liniurctl<ici 1o poi i vuosi
ky'mmentii. Aluksi rclkr;l suunio utu i!'ot
enemmiin toi vcihemmcin kofinurkilic,
rnuiia jo J000-/,r\ un loprrllo (ö1 liin rrrrn.
YJ l-ri."ri s.kö /egen,irlrrisnllo ko.nö.in
m uu ion lorkkcriiupoikollo Dro gsl)iirtlissci.
Muiston vielii en--immriis-ci Yirlerin reikel
jo polollovot olot, joihin joku jr.rskus ko-
doi ii s ilm ciltrs itkin.

1960-luvun lintumieskankareita tänään: tsko
Tarponen (istumassa), 'l imo Nurmi ia Esko Jout-

Noiden aikojen retkiä lejmasi enemmain tiri-
teellisempi suhtautuminen lintuihin. ScistiiD
ja ihmet€rltiiD. OlihaD nukana ylee[sä TLYrn
retkir:nkin puitteissa mm. biologian opettajia.
Retkjen luonnc on siis kokenut läyLlen muu-
toksen, nykyisin tuntuu oievan tär'keätä nä]r
dä paljon ja hvviiii. 'l'iissii yhdislyksen retket
ovatkin oDnistuneet aikd rnukavasti. Nykvret
kct ovat tarkoio suLlnniteltuja sen mukaan,
rnissä oIr parhaimmat potcntiaalisct llahdol-
lisuudet näh(lai jotirin. Trrrhia venkuroita ei
haluta tr;hdii. Tiinlåo ratio naalisuuden myö
tii rritkistä voi tietvsti joskus kadota se alku
p0riiinen nautinto.

N4onenlaista mukavaa on silti l LY:l rctkil-
lä tapahllrrut mm. ojaanputoarrlisia, eksyrni
si;i, harhaanajoja ja lentohiekkaan juutiumi
sia rnallia Porin Yvteli. Entiscn (?l bLlssikus-
kin ennätys l tunti 30 minuuttia 'lumsta R)rk-
kalan kärkeen hakee edellecn veltaistaan, li'
sril<si suurin osa ajosta tapahluj vhdellä k:j'
ciellä...

Kukaan rri koskaan t)lo luD[LLstanut sitä. eitä
l,;r,Ft nli.i r. r"h,j, lru jorrr pLin. 1b-i , pp;i



len yhtä t:illaista tapausla, koska ko. henkilöä
ei enäii TLYn letkillä ole näkyDyt. Eräs ret-
kemme osanottaia ehti Hangossakin vielä mu-
kaan päiikaupungin huippubongaaian hälvty-
sajoneuvossa. Hyödyllinen r,ehje ei vain bon-
gaukseen, r'aan myös kr:r'iiärnään 1J-Y:n eksy
neitä lumpaita.

Retket ovat onnistuneel hyvin tai silten ei.
Ainakirl joskus on Yyterissä sekoiltu 1äpilun-
kcmattornassa sumussa, ainoina havainloina
ioutscnen ääni ja jaloista pvrähtänyt puirnu-
nen. Mutia kun kerran retkelle lähdetäiin,
niin voihan niitä sumupinnojakin kerätä Py-

h;nririrn RilrlI.i"mr'..'i or .liri;.rllu )ön mu.-
taa taivasta kun allekirjoiltanul sekoitti kel
lonaiat; riivatun ajan vaihtamiDon. Toisaalta
yöpinnojakin voi ker'ätä...

Mit;ihäD lienec ajatellut se bLLssivhtiön joh-
taja, joka sai neljältä aamulla puhelun toril
ta. kun bussi ci tullut. Tehosi ainakin, koska
!alabussi tuli viidossiitoista minuutissa.

lkuisur.lskysym-vksiä ovat myös tapauksei,
joissa aamuyöll.i kotiin menijäl ihmettelevrit
reLkelle lähtijöitå. Keskustelu voi kulke:r tähäo
malliin:

- Ilei poiat, nenettekö lcntokentälle?
Tottahan toki.

- Ftyvä.

- l-langon lentokentälltrl
Onpa retkelle jokrr omisla osanottajistdm-

me tullul suoraan kapakasta. 'lämii ei vaka
virsti puhuen ole hyvä esimerkki retken nlro-
riIIrmille osirrlottajille; v;r[hoista hapoista en
enää tiedri.

Kuuluvai tosin pääkaupLlngissa ia muual-
lakin syyniiävän talkkaan TI.ll:n retkipäivät.
Min rl e"irr on v.rluLrtettu. ell;i iilloin rrPn
nään muuallc, kun turkulaiset tulevat esim.
Ilankoniemelle. Sama p;itce myös tiettyihin
turklLlaisiin, joiden anolle olisi ehkä alenta-
vaa näyttäytyii yleisöretkipäivinä Voisivat vie-
lä fulla sckoitetuksi massaan harmaaseen.

Tokainen kuitenkir li.rnee aikanaan aloillanut
harrastuksensa nimenomaan yle jsöretkiltii. Ia
iuuli tåillaiset henkilöt voisivat toimia korvaa
In attornana apuna retkillä.

Retkien osanottirjanläärät ovat vaihdcllcet.
foskus on crltu hyvinkin pienellä porukalla,
parhaimmillaan on sata innokasta ollut mu-
kana. Yhteistyil luonnonsuo jeluyhdislyksen
kanssa pitänee bussit jatkossakin suhteellisen
hyvin kansoitettuina. Kovin suuriin tappioi-
hin oi retkitoiminDankaan yhtt;ydessä ole va

Lukr,r sin;insä ovat ulkonaanrotket, ioita
TLY on tohnyt Pohjois Nol.jaan sckä viime ke
väänä Espanjaan. Espanjaan retki onnisiui
]ryvin: 232 lajia ja 70 olutmerkkiä, pistlikää-
pä nuut paremDaksi. Joten tav laan taas
'l LY:n retkillä. Sen voi sanoa ettei Iriillä aina
kaan jkävä tule. Kaik{rnlaista voi iapahtua ia
lintujakin näker:, klrteo oheisesta listasta käy
ilmi

TLYn retkillä
Suomessa havaitut lajit

Joka havaitsee yhdistyksen rrrtkellå lajin, jo
lå ei ole 1ässä luettelossa. saa ko. natkansa
ilrnaiseksi. H ä r','n rulec haraira lir'lu ensim-
mäiseksi ia omatoimisesli. Bongattavissa
oleva laji tai esim. Porkkalassa huudetun lir-
jin havaitseminen ensimmäiseksi l'LY:n po-
rukasta ei kelpaa. fos muut retkcn osanotta
jat eivät näe lintua, tulec havaiLsijan antaa riit'
t"r,i lrrvrru: laji*la. Tcrrlli on \or....

Ruokki
Itiskilå
Pulu
Sepelkyyhkv
Uuihrkyvhky
'l'urlurikyvhky
Turkinkyyhky
KäKi
Helmipöllö
H uuhkaja
Sarvipöllö
Suopö11ö
Lehlopöllö
Hiiripö11ö
Kchrääiä
lervapääsky
Mehiläissyöjä
Harrnaapää1ikka
Käpytikka
Pikkuiikka
Valkoselkätikka
Irälokårki
Käenpiika
Kturu
Kangaskiuru
Turturikiuru
Törmäpääsky
Haarapääsky
Räystäspääskv
Meisäkirvinen

Niittvkirvireir
Nummikirvinen
Lapinkirviren

Klrliavästäråkki
Väståriikki
Pikkulepinkäinen
Isolepinkäinen
Kuhankejttäjä
Kottarainen
Tilhi
Kuukkcli
Närhi
Harakka
Pähkinähakki
Naakka
Mustavaris

Korppi
Peukaloinen
Rautiainen
RuokosirkkaliDtu
viitaslrkkalintu
Pensasirkkalintu
Ruokokertiunen
Rytikertiunen
Rastaskerttuneil
l,uhtakerttrnen
Viitakerltunen
Kullarinta

Lehtokerttu
Mustapääkel.ltu
Pensaskcrttu
llernckcrtt
Pajulinlu
Tiltaliti
Siriltåiä
lclän uunilintr
HippiänreD
Kiriosieppo
Harrnaasieppo
Pikkusieppo
Kivi{askLr

Lcppälintu
Siniriria
Punarirta
Satakieli
Sepelrastas
Mustarästas
Kulorastas
Laulurastas
Räkätiirasias
Punäkylkirastas
1Iörnötiainen
Lapintiainen
Töyhiötiajnen
Sinitiainen
Kuusitiainen
'laiiliainen

Pyrstötiajnen
Puukiipiiä

Pikkuvarpunen
1'eippo
Järripcippo
I'unaiulkku
Nokkavarpuncn
Kcliahcmppo
Vihcrpcippo
Vihervalpurren
'Iikli
Hempp'r
Urpiainen
TundraurpiaineD
PuIrava] punen
Taviokuurna
Pikkukäpylintu
Isokäpyliniu
Kirjosiipikäpylintu
Pohjansirkku
Peltosirkku
Pajltsirkku
Keltasirkku
Lapinsirkkr
Pulurunen
yhieensä
236 lajia

Kuikka
Kaakkuri
lääkuikka
Silkkiuikku
HarkrLrnlu
Mustakurkkrr-uikku
Merilnetso
Katlushaikara
Harmaahaikara
Kyhmy;outsen
Laulujoutsen
Pikkujoulsen
Kanadanhanhi
Sepelhanhi
Valkoposkihanhi
MerihanlT i
Tbndrahanhi
Metsäharlhi
Sinisor.sä
Tavi

fouhisorsa
Håapana
Amerikan haapana
Tavi
Heinätavi
Lapasorsa
Risiisorsa
Lapasotka
Tukkasotka

Prnasotka
Telkkä
Alli
Pilkkasi\ri
Mustalinlu
Haahka
Kyhmyhaahka
Allihaahka
'lukkakoskeio
Isokoskelo
Uivelo
Mcrikoika
Maakotka
Hiirihaukka
Piekana
N'1chiläishaukka
Kanahaukka
Varpushaukka
Haarahaukka
Ruskosuohaukka
Sinisuohaukka
Niittysuohaukka
Muuttoiraukka
Nuolihaukka

^mpuhaukka'IuulihaLrkka

Riekko
Kiiruna
Meiso
Toeri

Pvv
Peltopyy

Ku.ki
l,uhtakana
Luhtahuitti
Pikkuhuitti
Ruisrääkkä
Li€jukana
Nokikana
Meliharakka
'I öyhiöhvyppä
Tylli
Pikkutylli
Musiajalkatylli
'lundrakur iisa
Kapustarinta
Keräkurmilsa
Karikrkko
'faivaanvuohi
Heinåkurppa
Iänkäkur:ppa
Lehiokurppa
IsokucJvi
Pikkukuovi
Punakuiri
Mustapyrstökuiri
Rantasipi
Metsäviklo
i.iro

Rantakurvi
Punäjalkavjklo
Musiaviklo
Valkoviklo
Suokukko
Isosirri
Suosirri
KrLovisirri
I'ikkusirri
Pulmussirri
Lapinsirri
Jånkäsirrjäinen

vesipääsky
Merikihu
Tunturikihu
Leve:ipyrstökihu
Isolokki
Merilokki
Selkälokki
Harmaalokki
Kalalokki
Naurulokki
Pikkulokki
Pikkukajava
Mustaiiira
Råyskä
Kalatiira
Läpintiim
Pikkutiira



Iurmon kevät huippuluokkaa
Jyrki Matikainen

VosterJes julkoisloon jokoisesso Ukulisso
lyhvl lolsous JLrrmon linluocPrno,i \ ;;mr -

oikoisiin tcpahtumiin. Tcillci kertoa sil
mdilemme vr'ime kcvcittci, muilo loppu-
syksyn numcroissc pöcisernrne käsiksi
tuoreempoan motericaiiin.

Torkojtuksemme ei ole oivon py14ee-

tön. Toivomme oionkohtaisen polcrutteen
liscidvcin jriscnistön kiinnostusto Jurmon
osemrro lohluon niin cllri. ho\ o in nnin n in
jo rengostuÅsen enstsr'iarislovoifteet \-oo-

d0on iriytellyti.

Poikkcuksellisen leudon talvcn jälkeen oli
k.\:rln)uulon r,lka rn isajr' nl',1r.la r rLrl" rrrr.nP'r

monen lajin osalta haukalaa. Meri jiiiityi vasfa
maaliskuun alkupäivinä noin kuukaudcksi.
Viilittömästi jiiiden lähdettyä ilmesiyiviit ta

kaisin monet nielko runsaina talvrihtiDeel ve
silinnut. Ensimmäiset muultavat h:ralikat ha
\Ji iin m r,jli,k Un virmci,pn.j I,ji,rjträ.

Leulo lalvi houkutteli myös monta varpus-
lintLra tal\,ehtimisyrilyks{ien. Ainakin kaksi
kiurua, kaksi rautiaista, punalinta ja kahlaer-
jista lehtokurppa selvisivät kevääseen.

Maaliskuun alussa havainnointi oli katko-
lraista. ioton moDesta varhaismuutlajasta saa-

tiin ensihavainto vasla kuun loppupuololla
Ensimrnäiset l11uuttavat niiirtiin kuitenkirr
:12.3. Pikkurariteeteista nähiiin kuun lopulla
neliä turturikiurLra.

lluhtikuun havainnointi sensi jaan oli liihes
aukotontir, mutta vcrkot oli viritetty rengas-
tajien puutteen vuoksi vain kuutenatojsta päi
vänä. Mustaleppälinnut saapuivat tavanmu
kjri.psli lrLn alkupiiir irrä. tn*.rnmäinrrn
muuttoryrltäys kocttiin 6.'1., iolloiD rengastus-
summa oli 187 valtaosin hippiäisiä. Aikai
sena voidaan pittiä 8.4. rengastettua tihalitia.
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Fluhtikuun lopulla saarella niihtiin runsa;rs-
ti pikkurariir,ritteja, mm. harjalintu, halmaa-
sorsia ja mustaleppälinlLrja. 17.4. nähtiin 3-kv
isolokki. Samoihin aikoihin katajikoissa ly-
mysi kolme sepelrastasta, joita tavatliin sit
ten p:iivittäin toukokuLrn alkuun asti.

Toukokuun alun asemtrlonakkeet r:ivät tä
tä kirjoitettaessa olr: käytettävissiini, joten
hvppiiännre iakatalveen. 12 15.5. vallinneet
kylnrät pohjoistuL et pysäyttivät hyönteissyö-
jien muuton, mutta ensimntåiset pikkusiepot
havaittiin kuitenkin. Punakuiricn päälnuut-
to oli :15.5., jolloin Jurmossa lepäili 190 yksi-
löä, mutta holisontissa rähtiin vli tuhat
rnuuttirvaa isoa k;rhlaalaa.

Ensimmäiset yölaulajat ilahdultivat Iengas-
tajaa 19.5. viiltasirkkalinnun ia luhtak{)rttu-
sen hövhr:npuvuissa. Sr:uraavana päiviinii sil
mänruokaa löytyi turturi ia tulkiDkyyhkvn
muoriossa. Männikössä naiyltiiylyi 21.5. st}
1r'l"i' ppoloir,r.. iola lpn,irlis"ärella n,'-i I'Ji-
viiä. Nummella hyöri vksiläinen keriikurrnit
\d. mulr,r o serrrnavi||ir päirärä .' tai 'eu
raksc{rn viisi lajitovrlria. Avosetista tehtiin
kaksi havaintoa: 24.5. muultava ia vähiilr
myöhemmin paikallinen lintu.

Pikkutiirapari saapui ILrrmoon 27.5. ja aioit
ti pcsinnäD HeiDiisaateila, rnissii naaras niih-
tiin säännöiliscsti hautomassa. Poikasaikai-
ncIl larliiru- rrli kuil"nLirr l)P lym\\: pesjl
paikka autio ja tiirat Ei{l;ilietteellä. Prrsinrrnn

epäonnistumisen syy jii i arvoitukseksi.
'l o kokuun viimeisten päivien lajeia olivat

2-kv oiittysuoherokkakoiras ja nustaotsale-
pinkäinr:n. Kesäkuun avauslaii oli sininärhi,
joka viipyi saarella vain pari iuntia poisiuak-
seen 1änteen. R:rriteettitulvaa iatkoivat 9.6
nummikirvinen ja lyhytnokkahanhi krrr r n-

ruilrlec.sa n,rv, lliilr ld\,jll."l" erell.mi,n \ö
lau la jia. m m. lr. n lal prllr*r. u.eila l1 m rnen iä.

Kes;ikuu toi myös lisäyksen Jurmon lajiluot-
tcloon, mihin 2.6. liitettiin 1änsipäässä niih-
tv vuorivästiiräkki.

Nyheter
Ir&n
Skören

Pirjo Mattsson
årets företagarkvinna
Ärets lör€iasarkvlnna på landsbls
de. jFgeniljg. lrjnlancl heter nu
Pirjo Mattsson jrån Jurmo På

bakgrunden ligger det utvecklinss
arbete Pirlo har sjord m€d Iiskpro

När hon för i0 år sedan IlyLLaLl€

ur till JLrrmo och gifte sig me.l Per
var sortim€n1€tet Lraditiofellt. saltsi
rönmins och vassbL,k Sedan .less
har man blivit bekanni nred nya de
likatess: skomakarlax. s€napsiröm
mtrrg. villöksströmming Är€ts ny
h€t ar sik i äLtrksiag.

Atl provsmaka .l.ssa skäripro
dukler är nästa. ctt måst€ för alla
JLrrmob€sökar€ Kom ihäg att klo
kå människor älar Iisk

Per Mattsson
fick skärgårdspris
I samband nled sirömnrinssmark
nad i Ilehinglors tilidelades Jurmo
Per elt rikssvenskt skärgårdspris
D€i uidelas årljsen ur Uno Öster
mans skärgårdslond för träsen uård
av land och vatten där hav€ts slor

Prisei är träsl{ulptur som jöres

iäller en säl på en srynna Tjll pri
s€t hör elt diplom med guldram
Jurmo Per är den jörsia linlända
re sol]l har iåft prisel

Under lestlishei€rna fick Per ock
så ctt nylt ex€mplar till sina flask-
samlingar en flaska 21 år ganmal
whiskv. Titia in i strandboden. saJn

li.gen är impo.erand€.

Nostalsiska bilder från början
av 1970-talet. Ekoma har re-
dan ruttnat i bystranden. Pris-
se och Ir€ne rensar inga mera
strömming med Per.



"Kyllä kansa tietää .,,"
Veijo Vänskä

TLY:n tulisi pitää vuodessa vain seitsemän kokousta' joi-
hin toivotaan enemmän määritltsaiheita, matkakertomuk_
sia ja ulkomaisia esiintyjiä. Jäsentiedote todettiin yksi-
selitteisen tarpeelliseksi ja nykymuodossaan tehtävänsä
toimittavaksi. Tätä mieltä olivat jäsenet vuoden alussa
tehdyssä kyselvssä.

Kokouksia ia tjedoteita koskevaan Seuraavassa asetelmassa vastaa

kuselvvn luli 33 vaslausta, mil{ä on iien käsitvs kokousien sisällön ke

vain i % jäsenisiöstä Kun otos on hittåmrs€siä Vastaukset annettii'
nåin pjenija eduslaa låhmnä aktii asteiköllå 5 I Mjtä €nemmän tu

visimpia lintumiehiä, ei tuloksisla los vlrttää keskjarvon kolme. sjtä la-

voj iehdä kovin pilkälle men€vjä hempänä vaslaalai olivat vas€m

iohroD;dt^(.j. dr' 1; d fdr '\. orn

V,.L,"renl. " {;ol .l L r'., A.Pr'rd'lJl'dv" ; ,lm drdr

,-.in L p o ..r h rd -r "r l' l'erk Bor o 'r h" u 'r 'r k" tt 
'

j,o,r" lLrru5,' ",1/ lrYr h;rmaa la'rLdlP'ur 'f r" kil

muissa kunnissa 1l ia rnuualla pailujaja määritvsaiheita Heidå11

må^sså 5 vasraaiaa. Nämä tiedot mielesiään tiedettä oli sopivästi

vastaavat hlvin vuod€n 1984 iä (:'Jl8 kokousta v 1987) Täm;on
..nk,cl,, 'lol-'d B. sd'r., . Li";rr rjrrrd^ 'r lprrr'r
i".,,,i,- t , roi r'n"r:r'k' r" kå'irv 1l"n drr' Jr'
h- 300 l,c' oor dr l;d Pa'rr; , o\' r nan ail

Pailuja ja matkakertomuksia'
HYvää esitelmää vaslaajat 1ähli

Kokoukset nv;l "uLnl r 
".'1 

y l- 1" ;r Ld '
. Låh" f'o. I' u l0l zt't'

Kokouksissa vastaajåt oljvat hä! km n päähän, kurr väin kolmannes
.eet keskimäärin 2 ar k€rtaa, mut tyytyisi alle 30 km:n matkaan.
ta kokouksia he halusivar pilettä Bongari€n joukossa esijntyy haluk
våksi 6 8 kpl vuodessa. eli yhden kuu16 vielä pidempijn matkoihin
vähemmånkujnv 1987 Mäårän (5.8 % yli 500 kml)
korvaamista laadLrlla ka.natti tasan

puolet. kun toirren puoli vastaåjLs

Lopuksi kaikki sanalliset €hdo
tukset kokouks€n ohielmaksi:

r€ikeilyoht€ila
esityksiä TLY:n alueen (mik

s€i myös Porin ja Hangon
linlupaikojsta)
enemmän filmejå
ajankohtaisia tutkimustuloksia
ja selvityksiä meireillään ole-
vista projekteistå (ailas)

- linnui ja ympårisiö. PesinLä
(lajrryhmjitäin) . k€itä mo

olemmc ja miksi
esiielmäksi tai tiedonannoksi
muokatiuia tutkimuksia tai
havajnloja kaikiltå lintututki
muksen aloilta
lintuharrastukscn ia tiete€Il
yht€yksislä esjm luonnon ]a
ympärjstönsuojeluun, ljnnus
ton mLruioksei
luonto(lintu)l{uvauksesta
seurantatutkimusian tuloksia
: jotakin iakseeraaiillekln

- havaj.iojen ilmoittamlsta
turkula jsta ljntu jhin lijttYVää

biologiaa
opastus aloittelijoille jopa la
vallisten lajien tunnislam j

!ht

Kokouksra lilkaa
Hyvät €sjielmät
Liikaa liedetlä
l-isää kilpailuja
Lisää ulkor.aalaisia
Lisåå määriiysarheita
I isää matkåkeriomuksia

Kokouksia ljian harvoi.

Liia. vähän tiedettä
Vähemnän kilpailuia
Ei ulkomaalaisia
Ei määritysaihejla
Ei matkakeriomuksia

3 :116

3.316
3.00t)

3 474
3.941
3 442

3.556
2.77u
2.222
2 000

3.39:J
3.143
2.7 5t)
2 929
3.393
3.750
3 500

n: 19 n=9 n:2E 4 ta45 Tarpeeton

Lintuharrastus antaa enemmän silloin kun s€ on muutakin kuin
bongausta. Aamun verkkoilun saalista selvittel€mässä Rolf Karl-
son, Reijo Salonen, llkka Oksala ja Esko Tarponen

Kommentit yhdistyksestä

Kyselyssä annettiin mahdollisuus
kommentoida yhdisiyksen toimin
iaa yleisemminkin. Palaute on seu-

- TLY toimii ihan kiiteitävästi
missä Varsinais Suomen lin-
nut kirja viipyi Tl-Y:n toi-
minla ollut jumissa jo 3-4
vuottat håvaintopostilaatikoi
den hoito?i TLY:n halljtus jl

meisesti aika nuorra k€ski
iältåäni reik'loiminta kiitettä
vää

- Bongaukse. ei mielestäni tu
lisi olla kovjnkaan näkyvä toi
minnan aLa, linnui itse. lintu-
tiede ja luonnonsuoj€lun
pääasioitai elämänpinnoja

. voisi iosin leikkimlel€llä ke
rätä

- sais olla muutakln toinintaå
kuin retkiä ja kokouksiå.

lisää retkiä myös läh€mmäs
ol€n ilmeisesti liian va.ha
jaksaakseni olla kiinnostunut
kaikenlaisista kilpailuista ja
hassuista lesteisiå

- kiitokset pj:lle ja muille toimi
joille; ryhmä11ä on valta. jos
jåsenislö niin haluaa. joien
siitä vaan rohkeita päätöksiä
pinnaskabat ovat lejkkiä, jon
ka edisiämiseen ei tårvila aal

Tiedote
Tipdolleen sisäh.iä köskcvai tLrLok

sel ovat samanlais€ssa asetelmas
sa kuin edellä.
Tiedotieeseen ovat jäsenet harvi
naisen iyyiyvåisiä. Vai. ajankoh
taisia asiaa ja havaintoja haluttai
siin vielä enemmän Yhtä tyytyväj
srä oltiin jo v 1984.

Tulee ajoissa
Liikaa huumoria
Liikaa Jurmosta

Liikaa vaatimuksia
Ljikaa ajankohtaista
Ljikaa havaintoja
Toimittaa tehtävänsä
Tarpeellinen

Tul€€ liian harvoin
Tule€ inyöhässä
Liian !'ähän huumoria
l-iian våhän Jurmosta

Liian våhån vaatimuksia
Lisää aja.kohlåista
Lisää havaintoja
Ti€lo etsiltävä mLrualta

27rO
2.581
2.516
2.806
2 935

2.Ztot
2 226



Ukulin logokilpailu
teellista!ihdisl!,stä bongaus
kesk€isyys on .,l1ui omlaan
lyht!aikajstam.lan ja l.rtista

maan hntuharr.rstusti. luulef .

että 6{) luvu. TLY n jäsenis

1å harrasiaa rrYt Pallon suu

rempj proserltti kujrl
80 luvun Il-Y n läsenrsiä v
2008
voisiko olln iaky!'äntrrln esil

lä påikallisjss.r leh.iissä

hyvjf tolmii
toimjnta on lr!!rjn jårjestettyå.

hallitus OK ta relkct hYviå

nruuteil ihan lres nutta Liku
li saisi olla painoasuLtaär
Tringan. LinlLrk!rnlin tai Lin
tumi€hen kalt.rinen N-\'k!istå

Ukulia {)n ha|kala sidorutt.a
kjrjaksi
jäsenmaksukupo.ki vm l98t
sus! (Ju ,r., makslLssa esiIn.
eri su.r ra j:lsorkoritiosassir
kuin itsc kupo.gissa)

Lähteet
NORMAJA. J L988: KYsolg
'f l-Y: n kokouksista ia tiedotte jsi;r
'f utkirnuslaporli! (yhd!styksen al

LAINE. R. 19E6: |LY:n jäsenk!

selyraportin 1984 I osa tjkuli
1t 12):79 90
l-AlNE, R 19u6: tLY:n jäsenky

selyrapotjn IV ja vjiinainen osa

Ukuli 17(5): 2:J6 247

vanha koiras

Konza

Ukulissa n:o 4/86 julistettlin l€hden
Iogon suunniiielukilpailu. Töitä jä

ietii'n vain neljä, vaikka palkiniolau-

lakunta odoilelikin niitä pitkäån yli
annetun mäåräaian. Kaikki jätetyt
työt iäyttivåt asetetut vaatimuks€i.

Halliius valiisi voitiajaksi Kai Sa
losen tgön "Vanha koiras". S€ esii-
tää riiitävän yksinkertäisella iaval
la Ukulia. Siinä se istuu ylväänä ja

arvokkaana. katse kohti iulevisuut
ia. Työn nimikin on ajakohtainen,
alkaahan yhd;stys olla iäynnä van'
hoja koi:aila. Nuoria koiraita ja
myös naaraita toivoisimme näke_

vämme enemmän jäsenistössä

Koska iöitä oli vain neliä. iulkai
see Ukuli ne kaikki jäsenistön arvi
oiiavaksi. Mainiflakoon vielä, eitä
paljon keskustelua herätti työ
"Oius", joka putosi loppuäänestvk'
seslä siksi, että kuvassa on sawipäl'
lö eikä iunturipöllö.

Palkinlolautakunta ia hallitus on
nittelevai voiiiataa

keskustelua

LYLiä
tarvitaan

Rauno Laine

Tampere€n suunn:rsta kuuluu
kunrmia SielLä joku paikallinen ky
ky rLrnttaa LYt :n ja sen toimjnnan
ali'npaan maanrakoon. Tällajsei
kirloitukset vallakLrnnallisessa jul
kaisussa eivåt voiolla saamattn ai_

kaan kuin pahaa ja aniavat samal
la suurelle yleisölle täysin !'äärän
kuvirn Liiion toiminnasla En voi
ymmäriää, että hc.k11ökohlajset
paLouiumat puretaån lintuharrasta

len ulkopuolellekln leviävässå jul
kaisussa (SALMINEN Siis mihnr
LYLiä tosiaan Larvitaan. Lintumies
1/88 32).

Kritikoida såa. mutLa asiallisuus
olisi pyrittävä säjlyttämään aina
D.rmokratiaha. mahdollistaa jokn
järjestössä irsensä junttaamis€n ti
lallc. jollei touhu nrieLlytå Oppo
siri(xta on aina helppo aNost€lla.
näkyyhän tämä nyl{ypäi!ån poliiii
kassakin. vaikka olisi ilse ollur sa

moja f:iåraksiä ai€nlmjn tekc räs

så Joten slLnä suhteesså volnee

!mmärtää täiä Tamperccn VäVrys
tä. loka nyt hyökkåä Liiton kimp
puun Ehk; Tal-\' €hdottaa häntä
seuraavassa tilanteessa hallituk
seen? Kyseessä tokilienee vain yh
d€n jhmisen aslator purkaLls. us

Jos alatellaan silä. mrkä olj I-Y
Lin lähtö!lann€ aikoinaä., voidadrl
sanoa, €tiä eteenpåin on menty ja

paljoi Tietysii muutaman ihmisen
kuppjklrnla or aina osallisiulan
kannalta mukavampi kum iuhat
päii,en järjeslö. jossa €i tunne jh

misistä kuin osar MLrtta kysyå scl

pii. onko täLLais€lla epämääIäjsellå
kuppikunnalla. joka nlahtuu ko
koontLrmaan johonkin kapakan
nLrrkkaaf. scr suLr€mpaa merki
tystä kun kysaeseen rulevat tårkeäi
ralkaisLLi pääLiäjien suuntaan Tu
bsi"n aikaansaaminen vååLii aina

t.'lkunlaisen järjestäytyn€en inuo
don. kutsutaan sitä sitien vaikka
byrokratiaksr -l'ietystj b!rrokratian
kin tL,lee olla 'I-OIMIVAA

Kyllähän its€kunkin on mrlön
n€ttävå ctia t Yt- or saanut paljo.

aikaan ja elääja hengittää cdell€en
kaikista bVrokratiakauhistelL|sta
huoLin]atta. Ajaiellaan. ettå jotarn
paikallista asiaaratkaiståcssaTurus
iakrn hyppäisj pääitajian puh€jlla
ensur virallisesti TI-Y. sitten Bon
garikilia. sitien Musta Lisla, sitien
300:n miahet. €ikä loppua taiiajsi
tulLa koskaan Se on varmin tae asi

a,, joutumisesta Ö måppiin Vaan
kun asian esittelee LYL:n toimin
nanlohtaja taiJokLr muu Ljitosta yk
sinkertaisesti ta selväsii, jolain !,oi
daan saada aikaankin. Näi. ollen
en voi hyvåkslrä aiatusta nistään
yksittäisistä kuppikLlnnista, kuton
ääni 

-fampereella esittää. Ja var
J.åa on, etteivät monitusaappais€t.
råhjääntynejssä retkivåattarssa asiaa

csittelemään tulevdt lintLrharrasta
jat pääsjsl våhtimesiaria pit€nr
målle

Se los asja ei etene. ej tairtusti ole
I-YLin syy. luskjn voidaan LYLin
rojmrnnanjohtitjaakaan vaatia
odoliamaan cduskunnan poltailla
krves kådessä niitä, jotka äånestj
!äi LYLin €srttämää suojeluhån
kelta vastaan. AllekirjoiitaneelLa orl
runsän mitoin kokemuksia siiiä. et

tei anroakaan järjestö voi toimia jl

män rahaa Eipaikallisyhdisrys. ei
kä Liiitokaan Tai ehkä äåniTarn-
pore€lta vojsi ynllää pe.usiaa lin
tuyl\disiyksen joka ei peri jäsen"

mdksllja. ei myy mitään. mutta roi

nrli sjliit' Lupaan liitt\rä hetj jäsenek-

si. jos jonkjnlaista bimrntaa saat ai-

kaan Viralliset rekisieröintikaavak
ke€i kun jo maksa! ai muuiaman
kympin .. PuhLrmatiakaan jårjes-

töstä. jonka iulisitoimla lintuharras-
tajien valiakul1 nalljsena ääniioIVe
na. Jc,s puhutaan suojelusia, .iin
s€ jos mikä vaåiiirahaa. Tuskinpa
Luonnonsååiiö. loiminnastakaan
tulisiyhiå;n mitään ilman h!viä si

i€itä liikernaailmaan.
Paljon on muuttunut. I-Yl-iå e!

enää ndurata ulos kolkeimmilta
kaan virkapaikoilta. Näin ei ole ai

na ollui Vasra pitkä ja mäåräiietoi
n€n työ on saanut tåmän aikaaD.



Mitä tul€e paljon puhuituun LY

Lin jås€nmaksuun. ol] tod€ttava,
että sc €i edelle€nkåän lnuodosia
suuna osaa liilon varainhankinnas
ta Siihen. pjiåjsikö sitä nostaa vai

ei. en tässä ota kantaå. KYsYmYs on

vain siitä. haluavatko yhd!styks€t
ioimivaa liittoa vai haluavatko ne
mielLrimmin nyhertää omrn Påi'r,
jolLoln toilninta on vaarassa kaailra
paikallisiinkin ristiriitoihin. Ja välii
tääkö herra Päältäjä jonkun Taka

hjkiän anon!!mien bongar€iiten
vaaiimuksista? Mriå iulee liiton hal
ljtuksen arvovaliaan antaa lintLlja

koskavLa lausuntoia, on todeftava,
että kvllä kai piikäån kestånvt
maastokok€mus on Vhlä arvokas
ta kuin jonkun täkahuon€essaan
nyhedåvän tiedemiesplantun tutki
mukset sulkien rak€nteelhsuudes
ta sLrht€essa höyhenien painoon
Tietääkseni kail{illa l-YLin hallituk
sen jas€nillä on prikään l<€siänyt lin

iuhårrasius iakanaan ta he PYSTV

vät ar\rioimaan mikä on hyväksi lin

nusiolle. Bjolog€jå toki tarvitaan lii

tonkin halliluksessa. Tällä helk€llå
heiiä onkin, mikä on ilolla merkil
le pänLa!,aa Mutta myös hallinto
byrokraatteja tar!itaall yhtä lailla

hallinnolhsja kysymyksiä vart€n

Uskoakseni tämän hetki.en liiton
hallituksen kokoonPano vasiaa

erlnom aisesti tarkoiirrsta an Nyt tje

tysti sanot. etlä ei korppi korpjn sil

meä nokii onhan allekjrjojtlirnutl(in
istunut hallituksessa ja istuu si€11ä

edelleen Ky11ä ha!lituksessakin voj

daan olla eri mjeliä ios iarv€ vaa

tji Emme me tokiole mikään sisä

DiIr. mjrd ri mrs\adn suhree'sa sa \
a,v. 't€ la Ja l!rrka pa.Loksjsrd cL ol

si valittamisoikeutta. Muita asialli

suLrs €llnen kaikkea. TäYiYY todeL

la olla asiall€en vihkiytlrr1yl los on
!almis rankan työpäivånkin jälkeen

malkustarnaan satoja kilometrejä
nelkästään halliluksen kokousta
;arten. kuten eIäät Liiion hallituk
sen jäsenet iatkuvasti tekevät. Ja

useimmissa lilpauksissa ilman kjj
roks€n sanaakaan. lintumi€shän €i

3ll

Tilac ihmeessd Liniumies ensi
vuodeksi. Puh. 9I0-52 57S.

koskaan lurhia kirltele Llton halli
tusta on myös arvosleltLl Turku
Helsinkr keskeisyy.t€slä Tämä taas

on yksinomaan l{iinni siitå. ketä
paikallisghdistVkset esittävät edLrs

tajislossa halliluks€en !alittavjksi Ei

mistään muusla. Siinå suhieessa ra

kas liittornme on täysin demoklaat

Miiå tulee siihen. €ttä esim.
Luol]io Lijtto ollsi parempi päåttå

mäån asjojsta, haluan llrrmåtä tä

månkln ajaiusrakennelman. Luon
io Liilolla on omai tehtävänsä,
LYLillä taas omansa. Ja kaikella ys

tävy!rdellä Luonio Liitloa kohtaani
LYL on järjestön loimjvuu.len suh

ieen ajanut sen ohjjo kauan sjiten
t-uonto l-iitto alkaa olla byrokraat
ti!-ien, LYL ei sitä ainakaan haiial
lisessa mielessä vielå o1€ Yhteistyö
tä lokiajna voidaan harjoittaå ia se

onki. ihan kannatel'tavaa, jos asim

yhteisiä plojekteja löyd€iään esim

En tiedä, mikå on Luonio Liiton
tilanne nykyäån Ainakin sillojn.
kLrn alLekrrjoittanut oli sjjnå muka
na. se oli liiaksikin sidoksissa €räi

slin polijtisiin Iyhnrittymiin Liiito ej

harrastusjärtestönä voisi ikimaail
massa sitoutua suLrniaan eikä toi
seen, vaan haluaa edeLleon toimia
vapdasii Suomcn kaikkien lintuhar
rastaji€n €duksi ja hyi;dYksi

Miiä nrl€e SLYeen. oval scn

pååtiäjåt tletenkin huippulintumi€
hjå. Mutia joi€nkin tuntuu, €ttä se'
kin on nykyään kåp€rtYnYt omaan
tiete€llisyyleensä Näjn ollen liniu
jon suojelutyö ia si!tä ti€dotlaminen
jåä suurelta osin tYLin ia ser hal
lituksen harteille Ymrnärtääkseni
LYLrn rlron d

lifl tuharrastLrksen sekä lintujen h!r

väksi. ej niinl{ään yksiltäisen haras
Lajan, joka iyö iaas lää paikallisyh
diiyksjlle Väitteet e1iä LYL €i an

na yksittäiselle harrastaialle rnitään,
on nähtåvä iässä valossa. Jos LY
Lh toimjnnan ansiosta Yksikin lin
tujärvj saådaan su.j€ltua taj joku
maallikko kiinroslumaarr Linnuista
ja tyastä lintuten hyväksi, voidaan
sanoa, €ttå jo silloin on Liiiio an-
tanul paljon yksittäisellekin halras
tatalle.

Liitto jlrlkaisee nykyään mYös ai

.akrn R)hj.Jlar ellei Euroopan
upeinia valiakunnallista liniulehi€ä
Jos tätål<in tasoa halutaan ylläpitäå.

vaatij se myös myönieistä asennoi-
tumista Liittoa kohtaan T€dän. ettå

monlssa u1l{omaisissa lintutilaisuuk
sissa on oltu puulla päähän lyötyjä
ku. on kälnyt ilmi. että Pienr Suo
mija sen valtaku.nalljnen liitio pys

iyy iällaiseen saavutukseen. Aina-
kin Lah.len takaa l{iirii silloin tällöin
kateellisia huomioita.

Vaatimuksen siriä. efiå vhdistvk-
sen pitäisi e(na Liitosta. iätån

Päinvastoin on ol

lut mieluisaa havaita måahammo
syntyvren uusien läriestOen kiinnos
tus LYL|ä kohba.. Ne ovai liittyne€t

heti. kun se on ollui mahdollista. tai

ovat ai.akin ljjtiymässä Jos Liiton
sääntöjä joskus muutelaan mm ul

kojäsenei salliviksi, voi yhä useampl
järjesiö iulla lirton piitiin. Haluk
kuutia ilmeisesti on. Joien eipä voi
iodeta Herra Salmisell€ muula l(uin

että kyllä Liittoa talvitaan.

(Tässä kirjoiiuks€ssa esiintyvåt mie

lipit"€t ovai kirjoiitajal) omia eiväi
k; .aLrsta miiään virallisia kaniaa.)

Osoitemuistio
llallitrs
Puteeniohtaia Rauno Laine
Ra!hankalu I b B 43, 20100 lurkLr,
92r-304 562
Varapuioeniohtaia Jyrkl Normaia
Eerlkinkatu 27 B 24, 20100 TLrkLr,

921'515 377
nairst0nhoilaii Juha Pekka Pentti ä

Ylle 22, 20810 Turku,92l'357 381

Sihteorl Tapani Veisiola
HämeefkatLr 14 B 26, 20500 Turku
921-333 081

Atlas'rn$täara Pekka Alho
Aflnkaisle.kat! 16 A 36 20110 Turku,
92r'514 696
Kidånyyjä Ann ka Forsten
Aurakalu 20 A 5, 20100 Turku,
921-318 404
Ukdir i.lor[rneroflyyjä Tapio L fer
Pohlanmaankatu 2 B 36, 20740 Turku,
921 424 324
lturkiYis:arra Jyrk [/lalika nen

Fauhankalu 23-25 D 43. 20T40 Turku,
921 515 916
JäsEn Pekka Raulsa a

Nisse Kavon kalu 6 A l, 20610 TurkLr

921 443 141
Jåsensihteerl S mo VeistoLa

t. Pilkäkatu 1B D 73. 20520 Turkr,
921,?,34 22 4

Arkislot
Järvilinluaakisto Asko S!oraf la
Ko!kkarinkalu 4 C 33. 20610 T!rku
92T,446 619
lintuhrvairtoarklsl0 J!hana Plha

Ke lonso ttajankat! 2 as 12. 20500 TLrrku,

921-515 993
Lioirlchdel frnni$) Tapan Velsto a

ks Hallilus
Linlrlehdel [Ultlnaiset),.]yrki Nornraia

ks. Ha itus
Suoarkist. Anttl Karl n

(al€vanl e 15 A22. n50A ULrskaupunki.
922-244 4D

llavaintoien ilrnoiltaninen
tYl.-rlue{aslaay! Tapani Veistola
Håmeenkalu 14 B 26 20500 Turku.
921-333 081

Turun Lintutieteellinen Yhdistys

Julmon linlua$oma
Äscrr.lholtala Veijo Vånskå
21650 Lillandel 926-542 58

vsra-as0maih0ilaia Jyrki [-4atika nen

ks. Hal itu s

nen0astusvaslrava Vesa lvlLr ta a

H0viherrankal! 5 A 3, 20780 Kaarira,
92r'433 697

ToimiluInat
Tolmilu åvlslaa{a Tapani Velstola
ks. Ha ltLrs

Alueririlcellikonilean pi. Tom L ndr00s

ks. Al!erariteetl komiiea
Ällikrllecltit0lleqi0n !i, (u.t,] Tapan Ve stola
ks. Hallilus
Ätlasloinilrnnan pl. Esk0 Gustalsson
ks. Lintuåtlas
llrrrastajalulklnlolautallmnol [i. Jarm0 Komi

E€rikinkal! 2 E 114, 20110 Turku,
921-31S 716
llåralnloloini*mnan ri. Tapani Veislola
ks Halll!s
J{lkaisutoi ilnnna! pi. Jyrki Normala
ks. HallilLrs

Jffmon lir uasenaloinikulan pi. Veij0 Vänskä
ks. J!rmon inl!asema
linnustonsuoieluloimlkunnai Il. (r.t.) Tapani Veistola
ks. llallilLr s

LYL-toimllunan nl. Rauno La ne

ks. llallil!s
ofticlmatoinllunnan !j. Jyrki Normala

ks. Hallil!rs
Petrlirluloimikrnnon ni. Seppo Pekkala
Vaskitorvenkatu TT as 3, 20840 T!rku,
työ 921-333 505
letkilolmikurlan pi. Rauro Laln€

ks Hallilus
Talousloinllunn.n [j. Juha Pekka Penttiä
ks Ha lilirs
Iyövaliokuanan ni. Rauno Laine

ks Halltus
ll*ulin toimitusluMan pi, Veilo Vå.skå
ks. J!rmon lirtuasema
Urheilul0imikunrrn !:, Leo Karls0n
Majoltusmestarlnkatu 11 G 114, 20350 T!rkLr,
921 482 316
VrlhloyhtBysloimikunran !1.,lyrki Normala
ks Halllus
tli$la,is-Su0nen linn{t -kirian t0imitl,s Aftl Karlin

ks. Ark stol


