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Iättäessäni nyt puheenjohtajan tehtävät seu-
raajal)eni, ha)uan kiittää kajkkia niitä, joiden
kanssa ninulla on ollut ilo työskennellä ku-
luneitten vuosien aikana. Puheenjohtajan on
nisluminen on riippuvajnen siitä. minkälai
sen esikunnan hiin yrnpiirilleeo saa. ULlsi pu-
heen johta jamrne on onnellisessa asemassa,
kun hän voi:rloittaa työskcntelynsii hyväksi
koetussa, tutussa joukossa.

Omao toimikauteni voitot ja tappiot jätän
viisaasti tulevien historiankirjoiltajien poh-
djttavaksi. Molenpia mahtuu uskoakseni krr
luneisiin vuosiin. Puherrnjohtajat ovat vain
ihmisiii hekin ja tekevälle sattuu. Kokonai-
suutena ottaen voisin kuitenkin hyräi11ä ku)
kurin tavoin: "Priiviiiikiiän r:n vaihtaisi pois".
On ollut elittäin kiintoisaa iohtaa täilaista lin
tuharrastajajoukkoa. johon vuosicn varrclla
on -nd\lrinul nrrk"arr rrroncnl"isl" lossur id
sukankuluttajaa. Kaikkia heitä muistelen läm
miillii valmaan viclä keinutuoli-iässäkin. Yh
distyksen voima kurnpuaakin juuri tällaisis-
ta persoonallisuuksista. Tasapaksu homogee
ninen joukko olisi kauhistus mille tahansa pu-
heenjohtajalle.

Prrlrr.orrjohrrlr n rJ ös-;i nr, lry\ i;; n iLoj,r jIr ,ri
koja, jolloin tuntuu ettei mikään luista. Mo-
lemmat ovat omalla lavallaan mielenkii toi-
sia ja haasteellisia. YIi 400rn erilaisen mieli
piteen yhdistämincn toinivaksi päätökseksi
kysyy ajoittain myös diplomaattisia kykyjä.
Jlkrin,:rr prrhrr:rrjnl.l"j. luo nman iinjansa ja

hänen etursa mukaista on rnyös pysyä sill:i.
Tiett"v ylimeDokausi liittjry aina jokaiseen

valiansiirtoon ja tässä yhteydessä joukon tu-
ki on elsiarvoisen tärkeåä. fokainen laka-
penkki)äinen voi mielessään kuvitella ninkä
laista olisi irstua joukon harmaan eteen- Kun-
nia niille. jotka siihen ovat valmiit. Ioten tu-
kekaa uutla puheenjohtajaa niin paljon kuin
voitte. Ei hyvää etteikö pahaakin. Pitemmän
pää]le ei ole yhdistyksen edun mukaista, jos
kaikkiin hornmiin joudutaan raahaamaan ih

misiä lähes niskasta riiputtaen. SLromalainen
mentaliteetti l;ihtec siitä että tehkööt työt ne
jolka niihin ovat pyrkineetkin. Näin ei kui-
tenkaan tällaisessa picnehkössä yhclistykses
sä saisi olla. fokainen jäsenmaksunsa rrak-
sanut on ilmoittanut halukkuutensa tukea yh
di'lyL.cn l';;rnääri; \.. ei olniclu {} rj;Jn
vetäytymällä ja joka aiDoasta työstä kieltäy-
tymällä. 'l'oivottavaa olisi, että uuden puheen-
johtajan aikana edes jonkinlainen orna
aloitteellisuus j.iscnistrjn keskuudessa voittai
si alaa.

Minkälai sen mahtilehclen esin. Ukulista
saisi, jos cdcs t)uolet 'l't,Y:n jäsenistä hank
kisi vuodessa yhden mainoksen. Puhumatta-
kaan yhdistyksen ulospäin suuntautuvista
PR tapahtumista. jotka edellyttiiisivtit suuren
joukon mukanaoloa. Kun toiminlaa pyörittää
5 10 henkeä, ioudutaan nonesta hienosta-
kin ajatuksesta luopumaan. Tilanne olisi toi
nen jos voisimme maksaa esim. 100 markkaa
tunti, mutta sehän ei laas ole vapaaehloisen
lintuharrastuksen hl'väksi tehtävän työn tar
koitus.

Lähtökohdat uudelle puheenjohtajalle ovat
uskoakseni hyväi. Vanha esikunta jatkaa 1ä

hes kokonaisuudessaan. taloudcllincn tila on
hyvä ja muutaman hiljaisen vuoden jälkeen
näyttää taas siltä, että yhdistyksemme on saa
massa piiriinsä kokonaan uuden lintuharras-
tajasukupolven. Nämä suvisaappaan kokoi-
set lintuharrastajan alut ovat juuri niitä, jof
ka aikanaan ottavat vastuun yhdist-rrksemme
toininnan iatkumisesta. Kaikkihan me ha-
luamme että TLY on olemassa ja hengittää
vielä ensi vuosituhannellakin. Nykyjsessä sr
ressin, velkojen ja elintasokilpailun maaii-
massa on hyvä olla ainakin yksi harrastus, jo-
ka toimiiluonnonehdoilla; siksi lintuharras-
tusta kannattaa vaalia.

Omasta puolt:stani kiitos ja näkemiin.
Tsemppiä Tapani!



Tclvilintuien ruokintckokeilu

Jarmo Laine

Tolvello -86 fein fiuissolosso kokeen, jos-
s-o seurosin rnikri siemenloji mi.llekin lin
nulle kelpoo. Toivi oii keskimricirciistci kyi-
mempi, joicn sc soyelfur'erinomoisesli lri-
mtin koltrriseen kokeeseen, linnul köylli-
vcii vilkkocrsli ruokinlopoikun ontimio hy-
vriksecn.

Kauran vannoutuneet ystävät, keltasirkku ja teeri
eivät muista ihmisen antimista juu perusta.
Vain muutaman kettasirkun havaittiin maistelD-
van pähkinää ia aurinsonkukkaå.

Käytössäni oli :ruringonkukkaa, pähkiniiii,
rvpsiä ja kauraa. Rakcnsin automaatin, jos-
sa oli kullekin sjemenlaiille tiismiilleen sa
manlainen lokero (a'15 iitlaa). Tälnän aLrto-
miratin sijoitin Kasviiieteellisellc puutarhal,
ie. Toisen automaatin, jossa oli kaksi ident
tistä 50 litrair vot:ivää lokeroa Iauringonkuk
kaa ja pähkinääJ, sijoitin Ruissalon KartirnoD
alueelle.

Kunmassakin automaatissa seulasin tal
ven ajan 2.1.-1.-31.11. eri siemenlaji€in nl{rn{rk'
kiä ja Puutarhan ruokinnalla tein kolme se-
kä Kaftanon ruokinnalla kaksi lintulajikoh-
taista luokailulaskentaa [askin eri siemenla

jien ottokertoja). Kukin Iaskentakerta kesti
noin tunnin ja ne ajoittuivat satunnaisesti
10.00 ja 15,00 väliselle jaksolle.

Laskennassa tavattiin mm. seuraavia lintu
lajeja: talitiainen, sinitiainen, hömötiainen,
urpiainen. viherpeippo. punatulklu. peippo.
keltasirkku ja varpunen.

Ennalta oli tiedossa, että tarjolla olleet sie
rnenlajit kelpaavat jossain määrin kaikille yl-
lämriniluille linnuille vaik].akin viherpeippo
karsaslaa kauraa kun laas kellasirkku ei juu-
Ii muun päälle ymmärrä. Mutta rnillä taval-
la eri linlulajiL \uobival eri sjemenlaieja nii-
den ollessa rinnakkain tarjolla, se pyrittiin
selvittämään tällä kokeella.

Tulokset
Taulukoissa l ja 2 on esitetty erikseen Puu-
tarhan ja Kaftanon ruokintojen tulokset. Lu-
vut ovat siementen lintulajikohtaisia ottoker-
toja {suluissa prosenttiosuusl. Tiaisten otto-

talitiainen
sinitiainen
hömötiainer
viherpeippo
urpiainen
punatulkku

kerrat oli helppo laskea, koska niiden ruokai-
lu lapahluu ympäröivissä puissa ja penrais-
sa. Muiden lintujen ottokertoja oli huomat-
tavasti vaikeampi laskea niiden ruokaillessa
automaatin luona ja siksi saadut luvut eivät
välttämättä ole aivan tarkkoja.

Saadut tulokset osoittavat hyvin selkeästi,
el1ä eri Iintulajeilla on omal suosikkisiemen-
lajit. Pienet tiaiset suosivat sataprosenttises
ti helposti syötävää pähkinää. Talitiainen
käyttää jonkin verran myös auringonkuklaa.
Se ei selvinnyt, että käyttikö osa talitiaiskan
nasta pelkästään pähkinää tai auringonkuk
kaa vai yksi ja sarna yksilö vaihtelevasti kum-
piakin siemeniä. Rvpsi ja kaura ei kelvannut
tiaisille lainkaan.

Viherpeippo ja punatulkku suosivat erityi
sesti auringonkukansiementä. Viherpeipolle
keJpasi iossoin måärin mrös pähkinä ja sa-
tunnaisesti rypsi. Punatulkun rnieltymys au
ringonkukl<aan oli niin voimrkas, eLlä s|. vdin
pakon edessä söi jotain muuta. Tämä pakot-

Taulukko 1. Siementen lintulajikohtaiset ottokerrat Ruissalon Puutarhan ruokinnalla,
suluissa prosenttiosuudet.

,\uringonk. Pähkinii Rvpsi vht.

17 112) 124 [BB]
33 [1oo)
s (1001

10 (Bl

12 (331

2 [1)

4 {315 (14J

22 11.5)

112 [89)
1e (531

129 [84]

141
33
I

72tr
36

153

yhteensä

Taulukko 2. Siementen lintulalikohtaiset ottokerrat Ruissalon Ka anon ruokinnalla, su-
luissa prosenttiosuudet.

Auringonk. Päbkinä

49431190

vht.

talitiainen
sinitiainen
viherpeippo
punatulkku
peippo
keltasirkku
varpunen

13 (14J
2 (81

110 (87)
92 (57)

1 ruokaili
10 ruokaili

maassa

(86)
(s2)

u3)
(3)

93

'126

95

BO

23
16

3

yhteensä 219

7 (78)



tava tekijä oli uscinmiten viherpeippo, jonka
Lrrr,-.r 'n ir lr-'.a'. our ri n.l i. elLrLrrj,.,ii
aina här,iiillc. Punatulkun oli uscin siirrvll:i-
\';ioFo rn,r rlr;rn .Ji1n iär r u I i I rgo I I . r . I 
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meni;i tai viereisiin lokeroihin, ioissa oli tar-
jolla pähkinää ja lypsiä. Vihelpeippo käytläv
tyi myös omia lajitovereita kohtaan hyökkii;i
västi mikii lieneo vaikuitanut lieviisti tuloksia
vaiailistävästi painottaen liikaa pähkiniin ja
ryPsin osLrutta.

UIpiaiset ruokailivat pääasjassa maassa,
miss?i niidr:n kävttämien si{rnrenten runsaus
suhteista ei saanut selvvvttii. IJr.piajsten v;i-
häiset automaatilLa käyrlnit näyttivät osoitta
van auringonkukan olevan suosituin ravinto-
kohde. Iiypsi kolpasi vlläLt:ivän hrroDosti.

Kårl i1',rr n.o\irnrl':r l'ivi r ksi l,nippu 1 r

kymrnenkunta keltasirkkua, jotka noukkivat
maasta pähkinää ja/tai auringonkuka n sie-
mrrntä tuntemattomassa suhteessa. Paikalla
olleet krltasirkut i uokailivtrt pääasiassa liihci-
sellä kaura-automaatilla.

Varpusen k;iynnit automaatilla 0livart siksi
l- rr\oia. Fllä milåj;I j,'hlun;Jlok.iä r.rr.rrr|'rn
kiiytöstii ei kannata tehd:i.

Menekkiseuranla
Siemenla jien menekkiseur.annassa saaclut tu
lokset on esitetty taulukossa 3.

P;ihkinä ja auringonkukansiem{)ntä rreni
jokseenkin iarkalleel suhteessa 2:1. Kokeen
aikana krrlrri pähkinäå kaikkiaan noin 8{l kll
ja auringonkukkaa 35 kg. Ri,psiii ci kulunut
juuri lainkaan. KauLiln sullr.i rnenekki johtuu
lusakoisla, jotka ahmivat koko pvtyllist)n
rnuutamassa yijssä. Linnuille kaura ei kelvar-r-
nllt

Päätelmiä
Paihkinä ort tiaisten ehdoton suosikki. Viher'-
l,p iI,u iJ nlrrnlLlk..tr r',r.,rara.ri,rr,rirrgnn
kulensiemen. Ylläitäväii oli ravinnonkiiytrln
rl,.rpuuli.rrr.-. vairr r I 'i"rr.".'r,irrr'tr \ p r rtsl-
laji kelpasi kullekin lintulajille. Urpiainrrn oli
rrirr',... ula rsluJsi lr,,i\cta.j,rnniirr" i" ||r,ris
tella usr;ampia siL'lrronlajeja. Tijstä voi vetfiä
s{illaiscnkjn johtopiiijtijksen, että Lalviruokintu
ei vrilttrirnättä ole iinnuillc pelkäsl:i:in eduk-
,i Fril) i'usti I,rrrratu ll r ii],,;ii; \;r-.\ii .:ii
lii. {rtt;i auringor)kukan sielnenot sisältäviit
usein salmonellaa. Purratrrlkkuja lö5rtyy toisi
Daan runsaastikin kuolleelra aivan ruokinta-
pajkkojeD viilittömästä lähL'isyydestä ja ku.r-
lernan aiheultaja on monesli juuri salmonel-
lir. Yl{)iscsti ottaeD or kuitenkin todottava. etlä
linnut rliiyttä\'ät selviytyväD hVvin talvr)sta
ILLt)kinnan 1rrrvin

Hcrcrrukkcrpcrloicr

U kultn 20 r,uof isiuhlovuc.rrien kurtn.iol<si

lulkoiseormc sorion porhoiio polojo Jur-
mon liniucrsermon huuiikirjoislo, joiko
or,ol kulf tlrurihistoriollin-.rr rlokumenlli
I urk Lrl oisorrr iloiogior^lo.

Toimiius Äurosldo. -llri lr -c' s:ci on
huirlikirjon teksti. .Jos siinti esiinfl.viilii
henkilöiliö on joloin yhiökiisl/ylld lodel-
lislcn irenkilöiclen konsso, on ."-. pelkkiiii
sottumoo.

20,L2.'t 97 O (klo 22.00)
Er ole rnitr:nkään Jurmo rlronlilliteetin eri-
koistultija, mulia olotan ijistrxl ilma & kiirnp-
pii puhtaaksi -karnpaujoiden olevan vr:rrat
taiu Lar'r ila.si". \oirl llo 22 .ril ,rrn r,'rr.\.
l,indstrijm ja ornikrlogi Malmsten kylliistyi
vät asomirn sis:iiseen saastuneisuuteen ia
päättivät yrittäri korj.rusta asiaan.

Noviisi Lindströmin aktiviteetti yhdistr)tty-
nä ornitoiogi Mahnstenin absoluuttiseeD iruo-
Ir)stunr)isuLrtccn dsclnall kaasLLsaasleiclelr
mahdollisesta vaikutLrksesta asukkaidcn viih-
tyvyyteen tai terv{)yl(xrn saivat aikaan lacli-
kaaleja toimenpiteitä revisionistien Jauhiai
nen & allek- laantumuksellisesia r)stolyst;i
fruolirnatta.

Puolen mi nuutin määrätietoisen aherruk
seIr jälkeen rrm. voirlakaksikko voi todeta saa-
neensa aikaan seuraavaa: kolme patjaa, yksi
scin?i, kolme makuupussia, Jauhiaison pyhii-
takki ja 1/,1 lattiaa pr:stiin - ci varhoillisesti
vodellä & saippualla, \'aan Lrusimnlan lnuo-
.lin mokajsesii häränhäntäliemellä, jota opc
raatiossa lodettiin kuluteluksi n. kuusi litlaa
{tosin hieman laihaal siis varsiD talorrdel
liren nii;irii.

Fluom.: Lattiaa pestiin velin 1/,1, mikä joh
tui olelettavasti joko hiernan Iaskaasta ha
vainnoinnista p:iiviillii ta j häriinhiintäliemen
t;nn;rkkoon liian våhäisestä määrästä [jäi n.
teelusikallinenl.

Ihmeellisiä vieraita Korppoon
furmossa 6.-7.9.1969

Korpprron JLrrIrron llienessä kylaiyhtcisdssii
her'ätli h:imrniistystä kaksi v iera sm aa laistxr
näkijistii trLristia. jolka saarr:n vaatilllatto'
milnpaan nrajaan tunkclLtuorr vaativat yösi
jaa jonkun Ialposen ja karnelayhclistyksen
lliin(].,'n vcdotr)n. HuoliIndtta täysrniehityk
seslä pririttiviit jalomieliset ornilologitluovut-
taa muukala isille nrakutrsiian.

lo alk!illasta kiinDitti raittiimpien olniio
logien huorniota vietaidcn sopimaton alko
holil]kiiyttö. L)\'eD vieresså lattia]la istur:n ku-
mosival he I(o[1:olutpullon toisr:nsa jii]keen
ja vielä mvöhään illallakin havaittiin heidän
kiiyvän etr:iscn puolella salaa nauitimässa al-
koholipitoisia juorria.

Rrro\;rrlr.rp..a 
-ttrrl 

itn "n.tr ',r.lojer' \ iPrdi
dr,'Ir [autiskel]en eire]rtiväD grycrtr jLrLrs toir.
kunnes havaitliin hajuD tulevan heidän pe
semättörristii villpaistaan.

Lähcs kaikkeen Iottuneet karaistune€rt lin'
turniohet kesti\'ät sentiiiin tiirlärI. rlutta vie
raiden alkaessa kcskuslella asiantuntevasli
Beethovcnin sinfonioisla ja rr:lkielärnän iha
nuuksista, oli kär'simys huipussaan. Lisäksi
toincn vicraisla osoiLti eDnennäkemätöntai su-
vaitsenlatlomuutta vaalinalla Raclio Luxenr
burgin sulkr:misla vaikkei aanru violä saras-
tanutkaan.

L)nDeksi yön koettelemuksjsta s{rlvittiin
scntåäD kuDnialla ja aarnulla muukalaisct liih-
tivät jo sovirlnolla omi{rn sanojensa orukaarl
''oltaln. dn'r li Lirsrr.rl,r.l" rralrdolli.inrrn,lrr
pa]jon". Kauhulla sc)uraltiir, miteD miehet
olivat myöhästyii laivdsta mutta onneksi kap
lccrrr. r'nllnu.l l,ris llrl,'Il Jju. u'lurli onr.a,rn.

Mvöhään seuraavaar vöhön pohdittiin lin
hraseuralla. mitii vieraat oikeastaar olivat
miehiäår ja lopulta tuliiir siihen johtopäätök'
\pen, ,llä hp -;at 'ririrr olla merlonomeia.

PvrV LapiDtie

Jurmon huulikiricrstc

Urpiainen pitäytyy luonnonsiemeniin, tässä popsitaan pujoa. Vähäiset automaartivierailut osoitta-
vat lähinnä auringonkukan kelpaavän taruittaessa.

Taulukko 3, Siemcnlajien kokonaiskulutus aialla 24.1.-31.3.86. Luvut ovat litraa/kuukausi.

AurinEtollk. P:ihkinä Rypsi Kaura

Puutarha
Kaltano

11

16
22
33

0.5 [15]



Vesilinnut ja harmaahaikara

KAAKKU RI lcovjo sfell.rlol
Kaikki hnvainnot: 31.8. 10p Kor lurmo, 30.9. lnr
Pyh Rihilliemi (AI, T. Numrnincn),2s.10.2rr ltiht-
njenli (T. Santairaa yrn.l, 28.10. 1 Sau Piikarla, [Af,
T. Nummincnl, ill.10. 1m RihtnieIni [J. H€]stolal,
31.1u.-I5.11. 1p Kern SLrömmr (jKNl, 22.l1. 1 lut
Salama (PA,, JKo, H. Klcmolalja 2u.-11.'fur Ruis'
salo I llNo).

KlllKKA fC0vjo orrliixt
lA KUIKKAT,AJrl(;. spl
28.7. 2 Jurmo jä ls.rl. 2 Rihtricni (JKo ym.l olil'at
cnsinrr:iislrL. Syys-lokakuussa Inuulatltia/p:jivä
I'ohjanlahlolla, koilenkin 2.9. 29 Jurnro, 30.9. 2rm
IliItnicmcssä {VNIu. 

^f,'l'. 
NL,.rnrinen) ja 3.10.

20m Ilra Kasniis (MYl. Viirrcisctr 2ll.l l. 2p Uus Lcl
to (JKo, PA, ISi rn,.l ja lirr lluissalo 1p [JNo].

SILKKI til KKt I fPodi..rl)s (r'islolut
27.7. lp Jurmo. 15.u. lJus LintulLroto l.lsp (JK.r.

lSi.fm.loli paras kerlvrn:i. Nlarraskurrn loplrllä ujk-
kuia ei en:i:i paljoa olLLrt.

HÄRKjil,lVl l. lPodni,t)s gris(riJt{)1ol
2 7.7. lp lLllrro ia l5.ll. ap Ilrrs l,intuluoLo (lKo, lSi

vin.l olivat cnsir näiscL härkähnnut. Irohjarlahdcn
rrn a 1,r 11 h lln; F.],1, .^ nns\;,J I d \ d ir I i i r , '-. \ . -
lrrkakuussar muulamia,vlsilöitåipäivä, parhaana
3.10.6p Lintuluoto (JKo, PÄ, ISi, H. Klcmolal.
21.11.2p Rihrrljcmj (lKo, PA, lSj, H. Klenlolal oli
vat viimcisct.

lvf tISTÄKURKKtI UIKK U lPodic-"ps ouritusl
Heinäkuun puolenvälin jälkcen ibnestri vksitläi
siä rannikon merenlahdillc. lvluuttä\'iakin havait
liin: 22.t1. 1m Rihtiric ri {PA, JKo. JSil ia sanassä
paikassa s.9.2m [JKo vrn.). ViimeirLen havainlo:
2ij.1(1. 1 Airisto (lVeJ.

N{ERIlVIETSO lPhalacror:orox rrr bol
15.8. 1D Pvh Rjhtnienrj (JKo, PA yn I oli cnsllll
mäinen havainto. S\,]sluun alusta liihtien aina
26.10. saakka nähtjin Itil,injemessri låhes påivitl:iin
1 I 'carboa", !ijmcincn 7.11. 1p(VNluyIn.J. Par-
haät päivär: 5.r1. l5 (PA, lKo \'nl.1. 12.9. 10 (PA, lKo
vln.l, lij.!1. l l ['1. Santarnaa !m.], 17.9. 30 lPA, JKo,
VMul, 22.!r. 12 (\iMul, :l(l I 3,1(^1. T. NLrIlrtr, jncn),

1.10. 11 (l)A. H Klemola). 13.10.8 (KHJ. llavain
not mLLLralta: 1.r.iJ lähli{rn lrohjån1ah.len rannikon
ta Korprroor ulkosarriston tarkkailupäikoilla ha-
vaittim vksittiiisiä linirja. Ainort vli s \,ksilör lcr-
t\'rr:it olivat 2.11.8rn LIus LicslLrodossa (VN1ul ia
2 7. 11. 15p Jurrn0ssu.

ijavojnk-ricr sooliirt lcrr.crllcr loi loi:_dld noin so
.iollo lintumirfi rrl(i. jis-c ho!'o jnlons.r poioui-
loyidl rriiljrii naiyl laiij vokiiJllLllreen kolmcn-
l<ynrnr:nt:rr ticnoi)ic {ks. hovoirtrroitsijoll. Ak-
liivislen iirnLritlcrjifl t yiiiyj/f i.i korv.ro luilen
kin se, etlii jouklo loosluu rrlookunnnn ohk.|
Iirrrni"^td r'.rtkoilijtjistii. I'ii n)ijrr kolsLrus kun-
notfon iulkuislo, ko"-kLl oikr:ot michet n.iyitii
viil vorsin uscirl isk.n.rcn oikeoon oikoon oi-
kcoon poikJ<oor.

l.r,l. ll , r rl \.,. ,rr\ '. 1 . .o 
' 
:l irl :; ",..i r

via hcrrojai J. \ormrja (kaakl(uri isokoskLiol, 1.
Ljncri {rnchiläishaukka-kurki sckii n)irrikihu
pohjartikkal, J. Komi {kahlaajallnl]utl ja raportti
toilllittaja T. Vcislola (varpuslinnutl.

Jurnon lintuasemakaavakkcllta t 
jcdol pouni Jyrki

Md i1.,fl,-r.. r L ., r, .l .r\^ ..,I 'kuJ,-.. I .
nl. hrr rr r.lr F L,l'... l..} 1, r'lor 'rL-1rr ,r'rsi
,,-.r r l,,.a r..l ,,,dol .ll i.,\ li,l.r c cn'l:,,
katseltavaa. Flavairtopäiviä oli -.lokLlrssa 18, svys-
kuLrssa-l'1 []rahfl tauko 4. 1tj.!1.J. lokakuussa 27 ja
marraskuussa 15. Jurrnon tiedoissa ei r,jelå t:il
lä kertaa ol{r ha!'aiirnoilsijoidoLr ninli:i. Hyviin ha
rr trtrn r ' \ i;rn \, r rr"' i"i J ,d ulli. r r i" m.r

8

kitsemiillii ninrikirjainrensa asemakrnakkcr:n koh
lrn n tis:i1i0l0ja.

'I lcioja ker:iltjin mvos scrrrarvislr 'l l,Y:n ha\.ain
tokirioista: Irannionlahii (\,;tliti Mikko Yliifllol. Pv-
h;jrånnan llihlnicJlrj (l:loltSarikilta Musta Lisla, K.
Haalala ynl.) ja lurli,i Å!jk (Jukka Kivdiil. Hali
konlahden vihko jii !'dliictta\. sri erehdyLs0ssii
h \ ödyrLläm:ittii. Häiaha!linLoja tuli m . lråjrri-
on l lovonrr:iän pinna!,jhkosia (i\nnika IrorstenJ ill
'l Lrrun ),ljopislon piDDalistallll. Kiilok5ot jokai
selle jollakirr tavalla havairltojäan palaLrtla eellel

Syksyn sää
l.oppukesä ja alkusyksy oln'at pii;iosin siicistå ia
kolcaa aikaa.'l'älhiscl illllat turlDeiusti haitiaa!at
hitrrastLlstoimirltaä, cnrcn Inuuta "slajjaämisla,
ruuutor pistelaskentaa kalliolta lrns. n:ikijalipäi-
kasta.

Dielåilrolinen lokakuu sit:i vastoin oli !,er.ratcn
liirn in ja kauDis. l,inru'a ja liutulniehiå oli paljon
liikkccllii, ja monct mvijhii is)t scnn:itvksel \'apjsi-
va1,

N'Iar|askuun sää vuo|ostaan oli sj,ksyiseD vaih,
iclcva. lalvikin tuli ajallaaD, mutla mo ctsvvsvit
kasteliiai i:in'ät tårrre rnlottelemaan lfi':iitä (ks. jat,
kokerlornLrkser seurravad osad cli tal!,ikaisaustn
tässä sarnassa nlrmcrossal,

Tapio Lineli,
J5'r'ki Norrnaja

f armo Komi,
& Tapani Veislola

Lintusyksy
Vqrsincris-Suomesscr

r 987

Lyhenteet
Kunnalr ,\lirsl,r,) 1 \1,,i. ,\!\,Li,rt'r (r\sLl. ,\:,,,1
1^,,r1. l)r,sslirr(l LlJr,r). Ili,Liltk,, llIirll. Ir',,r.
Irri (ll,il]1. 1,,,i, llriil K,ririr,r lKi,,L). (,rl,rrrli
Ki,ll. Krrir)riri,,, iKrrl. Krrnro lKui,l. l..riLl,l

l.i (Kiil. Kislo lKi!1. (.(list(,kL lK(rrll. (i,,j)t),,,1
LK,irl (oski ll. (Kosl. l\',sl,r!i iKllsl. KLLLLsi(,kL

lKrrLrl I rLiilii (l,iril l,,,rnrr 1i,( ll)1. I i{,1,) ll.i,'1. l,(ii
,,,,i,,r krLrl)Lrnki li.i,i). L,,i,i,ii,rn krLIrl,r ll.oi J,,lll,
Nli,rrrLLi,lNi,rl. Nl,rslLr l\lirsl \|,llilril\lr,ll. \lr,
rj dsk,, lt\1,r1, \1rrl,)inr, (NIir). \luL,rIr lNlLrr,l
N1\'rilrriiki 1t\1\ n) \,rrnlrli lNriLl. Ni,,,!,r 1\,,Lrl.
\. .. \, 'r'r. r' 1.,.r 'I'

I l' l'r' (l
IriilLii; (lJiil. Ir\hiirirf lr ll']rl,), ll)\lva (l'jiivl. Ili,l
sio lliri). l.lrrsIr (l{,,s1. lt\nriill!l;i llt!,rL]. Srrlo
(S,rl). SrrLr!i) lSirL,) S,,rriL,sl;ir! i (Suirl. Siirlis,,'
1,, lS;ir). l,ri\,rssalo l'lrii) l,,rvisi(ikL Ilrr'l. l',r
kLL {lL,rl, trrL\ikrllpr)r)ki {lrL,sl. \',,}r1(, (\'rh1.
.,rr I lr., .l \"r ..., \'1.. . r \ I'
\,Lst rrlj rl \,\l \l r, l\l l.

Ilavainnotr rrLrll = rnlLr\atx)ikrn{)r. jL,! ,i,,(,
ri s,,t)r(l (isiaikui,,{,r arl = vanha. tkr L,r,

si,nnrrisollii kal{)nt')rivL,,),1,iLlri,r,)lo\a lilI ll
i,sli. l.l. ir 2kr in(j.1, lk k()iri,s, In = nar
rirs. lrit) naaraslrrrkrrinon. ikn piri (!rl
tkli, rk!i loir.rrsjnnrrras) jp jL,lil,rrlrrkui
n{in, vp vi,ilrlopukuin{in, kp = kr:siipukL,i
,-r,. I't I" r -., L r, r.l. L,l. t .Lr rrr"

!' r;r,i1)r \'rirrrlri()Irr. I lLrirrrir riirir;Lroto.
!rn viilir,',ot(iiJ,,:n.,i . ii;ini(:11,!,i{r:i n,ihlv.
nii1,1\ 

'i,,nlr)lr!,ri 
= ll. -^ laul r l{ri !iiltlii

mallii ri:ihi\), r - r{intIslrill lri t)\\'dvs1(i1tr.
\ = r)ohiois(:,,r lNn 1,,,)rri(:s1r,n lnc.1, rr -
nr llir\rL I) 1[ikrllinrn. vi)rrl - \'(]r)LrLrllo\k
slklallii;Lnilifrla fi !ks,Lil,,i;i;ir;i).,i = t),r!'i(ir5

.l't,'r".'r.r'r,I
sirri I = rrn)rnikLrL,rsr lin,: I.

Hä\ainnoilsi'ät I o\-,, r' ,. . . . ;"1 , .r',r' -

den inrjkirjajmei, n1uiden nimcl ovät tekstis
sä kokonaisuurlcssaanl:
lJckka 

^lho 
(PAl, Ilrniel llriinLLsliir (1)Bl, An

nika tor.sren lÄI). Hannu Friman (Ll!J, Esko
custalsson ([G]. K. Haapala (KIlJ, Jouko Ha-
kala (illal, lukka Kivcl;l UrrK), larmo Konri
tll.' | \,,.1 .r..1. lli15-j. I pio I ir.ri(IdL).
P-tka L' ar ..,.i lPl l. \ lr \la,i'air-rr J\lJ.
Rami lvfetsrjranta (RN{), \rcsa tvfuririnen (VMul,
li ", Norr"rt,r, \nl. l, k', \. r'n lJ\J. lr\
t K. N,llr.. l,K\1. JJrlil\r r.ö,,., lJ,'\r. h"l
lc Rainio {KItl. Iukka Saario (lus), Hcnrjk Sa
lenius (HS), Risto Saranto IRS). Jukka Si]lan-
n,ntl5ir, \l I n ld nll.iI l\4Tr. F I'u I I to-
i,"n it l . Jour i l'rr ,r."r Lj lJ \. ,,n V- :lo u

S\ ^J, l,rLr.r ,r\ p.l,,ld tl\ j. i,, rrri Vir'"n-r
lh\ t, \ c i" \ ,,.L , lV\ r \' -l ' r, .o L\lv
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Harmaahaikaran päivittäinen esiintymin€n Turun Åvikin altaalla syksyllä 1s87.

vko

lvl u1S^HAN H I (Anser f0bolit,
ivlLItlll,^NHl lA. uns{fj,
läLK(lPOSKl iJANI II fllronro leu.opsisl ja
STiPELHANI Il lt3. b.."nx:lol
Saatiinpa !itkiist:i aikaa seurata varsinaislssa Suc)
rressakin kunnon ha]lhinlLrLrttoa ('Iauhrkko 11.

Lis?iksi oli jonknr verran hanhia palkallisena.
Suurin valkoposkikcr.tvmii oli lokakuun loprrsta*
malraskuun alkLrun Tur Ä!,ikissa: 120p. \4vös Ruis-
salon luonnonvaraisen kannnn scuraksi jlmestyi
rrLruialnia hanhia malraskuun a lussa.

Merihanhia oli enimmillii:in Kem Siölaxissri 14.8.
9a0p {JKNJ. Hanhia riitii 11.7 31.10. jok. k:iyn
tikerrallc 2 940 vksilijä. Ta!,alljncn Inåär:i eio-
svvskuussa oli so0-750 hanhea.

KANAI)ANIIANHI lArr]nl.r (]rrnodcnsisl
Suurirl kcrlynl:i 1.1.10. 397p l,crn lvlclkkil;i (JKNJ

RISTISORSA fTodorno todornol
Ajnoat 3.9. 2p Jurrnossa.

HAAPANA [Anos pene]opel
15.s.200 Halikonlahti (AF, T. Numminenl. Myös
,n r rd,na l,hapdna j; ,r t.rt ru.'lr ni.,n,,,r lnu-
lukuulle.

TÄVI lAnos crecc'rl
22.8. 50p llalikonlahti JNo, 'I al,l enimmät, viinci
set 22.:l:l. 3 Iurmo.

SINISORSA l.A n 0s plolj/rhynchosj
22.8. 550p Halikonlahii (JNo, TäLl, 18.10. 290p Åvik
{luK vrn.l.

IOUIIISORSA fAnos ocuio)
20.7. 2 ilalikonlahri (JKo), 22.ri. 51p Ilalikonlahti
(TaL, 1No],27.10. 1p Halikonlahti (AF, T. Nummi
reD) ia 22.11. 1p Turmo.

HEINÄT^VI lAn0s quc.qucdul.rl
"Ra) ianaksesla" tehtiin tavallista enemmän havain-
toja: 7. 14.8.9p Paimjonlahti [MYJ. 1:].9.3p Pai
mionlahri (MYl ja 3p Uus Puio (vMu).

l,APASORSA lAn.rs c/ypcoloJ
Enimmät 22.tJ. Halikonlahti ssp (TaL, INo), viimei
sct 18.10.2p Halikonlahij (JPvl.

PUNASOI'KA {,{ytnyo ferjnol
2s.9.80 Lius Pitk:iLuoto (AF,'1. Nummjnen).

'IUKKASOTKA fAyrh],o /uljsuldl
11.10. s00 Uus Lauivesi {trG, O. Kivivuori). Run
saasti vielå joulukuussa.

LÄPÄSOTKA {Aythyo morildl
25.7. 1p Halikonlahti []No, TaL, V. Partadenl oli
ensimmiiinen,2ti.l0. :15 Ruissalo oli paras ilmoi-
icttu määrå (lKol. Viimeiset jäivä1 vjivytielemåän
jou)ukuun alkuun mm. Ruissaloon.

HAAHKA lsomoteria ]nollissjmol
Runsasta koirasnluuitoa ioukokuun lopullar 2iJ.5.

I I0on0 mrp P.rn . -' ln lTaLr. Muul' n . r'rrin
luku oli 12.9. rooop Utö (]Pyl.

ÄLLI lclonsulo hl'emolisl
lurb.7 o r \4:p V.ll;lal.delli "l ;lrj r'yl .r .in r1;j -
nen alli (fSi). Selvä påämuutto 24.10., jolloin 1200m
(+Vl, 600m1 RihtDiemi (1. Helstolal, 1.:l:1. 105p
liuissalo (JNo).

MUST^LINTU lMclonjlio njgrdJ
Muuton alkua 15.11. 1 Rihtniemi (lKo, lSi vmj. Sel-
\,å muutonhuippu marraskLrur alkupäivinä: 1.11.
Rihtnierni 160p IHVJ ja 2.11. 1322m (HV]. Vinneistä
vjetiin rB.ll.i Flälikonlahti 1 (JjN, SL ym.l.

PILKKASII Pl llvlcloniiio fuscol
Jo 1.8.60p Jurmo. 1s.8. sitten 140p Uus LintuLuo-
lo [jKo, jSi yn.]. Vinneiset jäivät joulukuun alkuun.

TELKKÄ lBucepholo L-longuldl
Paras kertynä 18.7. 1s00p Mie Mynälahti (jSi, JKO
vrn.).

Tavallista lännempää muuttaneet Brantat mo-
ninkertaisf ivat syksyn hanhisumman. Edelliset
ennätysmuutot v. 1S81 (12400 yks.) ja v. 1982
(22000 yks.) ovat kuitenkin omaa luokkaansa.
Kuvassa sepelhanhia.

HA RMAAHAIK^R^ l^xl-"o irj,rl, (rrl
Tur Åvikin havaintosarja (koonnur luKl knvannee
muuton kulkua kohtaliriselr hvvin {Kuvio 11. Muu'
alla havajltiin ybleens;i noin a5 eri vksilöä, jotka

or ,ri .lr' ,,u,, LLj,r,l, r

lX a lkr s
IX loppu 2

X alku 1

X loppu 2

lOl-l'f SI,lN lCygnus .iysnusl
Ioutsenin {-'j juuri larvir)nut katsella l,okakuun
lopun joulukuun alun välill:i havaittiin lrienehköjå
joutsenpalt'ii, niiiäkin vain väh:in. Koko syksyn yh
teissumma on alle t00 muutiolcnnossa havattLuil
jolrtsenta. Suurin paikalliskeriymå 14.-l i. Pcrn Saa-
renjårvi ls3p IlKN).

Taulukko 1. Muutlavinå havaitut hanhet viikottain Vårsinais-Suomessa svksvllä 1987.

Alal, -^i ll tl11r. Bber ]ht.

1 7. 0lt. *2 3 .0 3.
2.1.0U. 30.08.
31.0{J. 06.09.
07.09. 13.09.
1,1.09. 20.u9.
21.09. 27.0S.
23.09. 03.10.
04.10. 10.10.
11.10. 17.10.
18. 10. 2.1.10.
25. r 0.-31.10.
01.11. A7.11.
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UIVIiLO lr\lorgLrs olJrrtirisl
1i0.9. llalikonlahri ,1p (H F ) Ja t 1.l t. 27p ljlls t,itkii-
lLroto (IKo. PA. 1.1.. V. l,rrlanenl.

ISOKOSKlil,O lllergus J,rcrs{lrsl)l
1s.11.1000 vlie Nlynlil hli (lSi),2!1.11. s00p Irar
\ficlisholm (JNo vm.lja N4vnijlahri lISj). rsokoskc
lojta jäi runsäasli ial!,cl(si, esim. s.12. 50rJp trdr Kvr-
koljärden (JNc, yrn.l.

'f IJK KAKOS K lll,(l lr\,1crg 
'1s 

srrrirlorl
Ainoa päiclnIi lcrtvrn:i 2. |., jolloin Rihrlri-.mcb
sii 16iln + 73 NlcrsLrs sp. IVNIu). Viil]r{ji er sin it
l€li Ävikissa s. t2 asti. iolloil] se hr)kkLri verkti{riIl
(1" Kl.

Petolinnut

l\'IFlHIL/\IiilIA tll( K^ IPrrnrs opivrrrusl
Viinrcis{rt snnrislo!1ir slvslrrrrrr loppupuoLolia. 23.9.
r\inBnslotliin I I'rv I'llJnoss') jir2Ll.!. ha!aittiin 3rn
sanrrlla srrarella.

\l l,;RIl(O lKÄ lll'rJio{rrlus {rlIj.ill.rl
Vluknvirt r30 !ksilö:i. joisid triiinrsä |vhiiranrasLir.
Lrin,Lillii;ir ir3rn 7.11. Pvh Itihtnicmi 0)4. HKl.
lSil. lvluultr!'ia l,ulcii ll:ilrtjin elokuun rhrslll.rinrl
rrarraskrnrn lopullc srrakka

l{USKOSt iOHAI JKKA lCjr(i11s orrugi'ros'rsl
SLrurlr Lor:iänlvm:i p{)riniciscsii PriJnionlahdclta.
jossa 30.8. {jli (NIY). Viho!iin,cinen .l lt). 1 llrr m
sämassa t)aikassa (KR).

Sl NISII(lH-AtJKKA l(ijrrius .r].,n{)usl
Saap ivat etel:i:i jo olokuussa ja sinisoilä" riilli
nclkein marraskuulle saakka. Viincisot iil.10.
Itihhriemess:i I (1. Hclstolil 

'a 

2p KcIl, Siölaxissa
(IKN).

KANAHAIiKKA lAr;r;it)i1., :lrjnljiisl''tlentil" liikrihliviit vrrisLrsti. Insimmalin(',n mLiul
läiaksi tulkittu I juv rengastetliin lLllmossa it.1).

l\,1yös vliI1reinen Jurmossa 7.1 1.

\rA lt PUSLI^UKK^ lA(xripiicr nisus)
IJä r'|aat rnuutot: 17.9. JLrrn{r 28tn8p, 3.10. Dra Kas'
n:is 32Ill2p (N{Yl jä 19.10. P},h RihtnieIni a7m (l)4,
JK0, TcJrn Lindb0r)r, IJVI.

llllRIllALJKKA lt:i,ico buicol
Niukastj hävanrtoja. Vij|reircn mulrttaja 28.10. Kaa
Kuusisto 1S (S1,, JlNl. Paikallisia !icl;l arraskuus
sa. csim. 3.11. {ltö lp (TVc).

12

Pl nKÅNA il:lute') logopLrsl
EnsjmrrrräincrL 6.9. Kem l\4i1iniem i 1n (lT). iVIar,
.askuussa havaillii,r \.ielä neli;issii pajLissa, joista
!iimeinen l2.l l. alka-.n tanlmikLrulle lltössiilTVc
y nt.l.

\,fr\AKO I K^ lAqui/{r clr_r's.roi{)sl
Värsinais Suonlessa n:ihtiin sykslll:i vain kuusi
nl.rakolkna: 17.9. J rmo lrn. t1l.{1. Pvh Rihtnjcnri
1 sUb;rd Nw lK. Grijnqvist), 2.1{l Kcnr Sjöläx I iLrv
{JkNJ,22.1l. }läl Pvhiilcnkas 1 irrv Jn (l),\, H Klc
mola, JKol sckä Perniön haaskall svksvn aikana
\ icr ailleel 2 ju! (ijoloiJKN).

Ki\1.,,\sÄ,iSKI f l,.rn,t jor l,oli{ft rrusl
tjnsim]niiiscl Jurlllostll l l.lJ lrDtp. S Ti lukuiä
i :lrn,,i -r ' \ i, ir-, r', l,r L, .,.

'l ULI1,1l IAI TKI(r\ lir.rJ(u tinnun(ilrlLrsl
'iuuliharrkkoir l,av.ritlii'r ihhdu ava,, l,rljon rjri
puolilla dlLreliä,',rnc, \'äikk,r !aiu kerrin r)iil,tiin sll-
nrirssa paikassa cncrrrrrliin kriin !ksilint :12.u ttoU
lljörkö 2 np tr (KI.tJ. viirn-.iset 14.10. Nlvn Kr)tkan
suo 1 rr {IGl ja 1(i.- 1u.10. Kor lilij I juv p (lVo.

^. 
Laine. II Lain{rl.

A N,l PLII Ir\ lJliKA lFol(r,,!luJnIorirrsl
N:ihtiin mclko rLrnsansti pitkin s\ksv;ii kah(lcn
l",,rr.rr.rr.r.r ,l i\t\ l.;i ,t.r.r
5.1 1. l)\t IrollliIr lp (Vl\,1 1.

NUOLII l^tIKKA Jl ol.r, sul)irul,r)J
Suurirnmat lraik;rlliskrr:i;intvInlitr 16 8 Sa I a!i
l,rnlirl,ti I0p (lvlYl sek:i (j.1r. Paini{)nlahii 5 rD4r
(lal., JNo). \riirncinen 25.9. Ilal Viissilii t,,r lll l

Kanalinnut,
rantakanat ja kurki
ItlIKKO l].'rsopus los0pusl
r\ixoa ilmoitctllr havainlo: 13.9. I)vh Iso llirnnun€n
'I t) (V\{ul.

PEL'IOPYY 1R,r/jx pixrljrl

^inoa 
ilmoitelllr havainto: 2S.11. Sal Moriniittv t4p

(H. Kormano, R. Lu,rio & l. l,undcn).

I,LJIl1)\lllJl l 1 l lPotzano :r'Jtzuna)
Mielenkiinioinen svvshavainto 13.9. Mic l\4vnä
joen suislo 1rr {JSil.

1,lE]1;KANA l(iollinulo .l/oroirusl
Halikonhhdcn piilcskelijäi ilnroilcttiin nåh(lvksi
vain kc|ran: 15.S. 2 lkv p (AI.. l Nunnnjnenl.

Kt IITKI l(;ius rrus)
Nluutto lrllt{)i (il(,kuLrn alLrssl: {l.tl. It}nr 

^hlo{)ntnkn IJS Iti(]l l)ii;i,lloL,1l(r svr,skLrrrn lo1;rrn jr lokakLrLrn
lopun \''iilillri. I'rrhr)ri lukornal: iJ(1.9. 1\ll Avi]t 70r

lL. lokinenl ja 2(i.l(1. l\,li,s Ohcnsallri llJ0m lllS).
Viimeisolkin ln!iihiiiin, 2.1 l. Ilalik{rulahii l7:il.l
(JJN].

Kahlaajat
\l IiltlllAli^K KÅ li lo.JI)rilr)J,ris osiftrl{rgusl
I,lnsirrnriiisol il 'l Lll l,linsil.rilurilla 5.7. tl ä1,1. Jur
nron hLrippLr 20 ll 110p, mantcreen paras lrrr År,i
kissa 2il.u. 30p (JKol. \tijrncinen Pvlr Jiil!lnirirrrcs-
sii iJ { ). il. lm (Vivlul.

Pl KKI J'IYLLI f(lhor(rdrius duiJius)

^viltissa 
(lnimmilliiiin (lt) l(j. ja 26.7. (lKo, Ii. Joki

nr:n)r H rrlikonlahdella maksilni l0p 2r1.7. K(il Vii
nr{)inen ilu.8 Åvikissa (JK0l.

'lYl,LI ltihorodr'us hioijrL,J.Jl
\r.l'r.., ': .. -,tJ ,^. L lu! r' l

mill:i;in 3ilp 31.7. Kaksi mriihäist:i lLä\'aintoa: lur-
mo 2u.10. lp ja Ll s Esino 3l 10. 2.11. lp llJA.
lKo, SVe. Iirm l,indbom vm.J.

KAI'liSTÅRINTA lPl',v'oiis olrirj.rri.rl
Ensimmäircn nlLrultirir Jorrrossa 2{).{j. lurm(rn

lr ri '1 " I '.,.:
.r I \,r i. ." , , J ,1 t.,t rrr,.. - ii
kcr:n nol li hai'ainioa, i(risiir !iinroin(in ll-1.-l(1. llihl
r irin,i 1J,, lllV)

'f LlNl)ltAKtl ltl\1l fSA l|1,r1 irljs squotrrroldl
lLrrrnon rinsiInInriiner 2l.ti , maksiini 5t) lum 2{).8.
\l ,ll . ",r . lr-r.r ' .'r.,r ,lL., \r", *,:/
27.10. lldlikolrlahdella (Å]l. l NumuriroIll.

1ÖYlJl ijlIYYl,l,^ lv(iriitl,Js ! !,,,rJ',sl
Iraras kcrii;inlyrr;i -l5.ll. l'ri l)rhdisirJnoll| 1-l0p
(lvlY). Å\'il(in suurin lnii:irii{i2 Ltj. (U. lokin{rn). '\ra-
reja i;itlii!tvi talallista enennrin lokakrrulL-', r:sinr
N,lie 10.1u. l{lp (1,4. lKol ia H;rlikonlahti 27.10. 2

[r\1,.'1. Nunrrrin{r l. Viinroin.n o]i LIus Liestuodos
sir 1.1.11. rnatkallir polljoisco,r llt ll.

lS(lSIItltl lColidris rorurL,sl
Jur mon aloitlls 24.7 7p, maksjrnj 12p 2.11. Mtlual-
ia paräs sLrmnla Rihlnielneslä. i.rssä a.8. /m (l).
'IrnI]orl. Viimein-.D 27.9. llus KuljLrssa (lHal.

PtII,MLISSIRRl lC(rljdrjs .rlh.rl
lurlnon ensinrmiiircn 211.7., vii (jinon 5.10. lrr
mossa ci)'-hlään r-likrhdcn vksilölr p;ii\':t;i. Krikki
hirvåinnot muLralla: il.-lll.ll Iirissalo 2p (A1". N4l'
vrn.),2 e. Irai Puh(listarro ltr IMY). 12.9. Ilihtrlie
mi lm (P,,\. ll. KloIn'rlal jd 2u.!. 2rr {P^).

:

'runnuslintumme meriharakan muutto alkoi Turun Länsilaiturilta. Länsilaituri on vuosien vauel"
la muultånut vhä Iähemmäksi P.uissaloa haudaten allcen crään maakuntamDc parhaan kahlaaiien
levähdyspaikan, Vuoksenniskan Veneveislåmön Iietteet.
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PIKKUSIItRI lcolidris minuloJ
Jurmo ensimmäisct 5p 18.7., maksirni 10p S.8.,
viime]llen 29.9. 1p. Muualla paras summa ÄvikiD
8p 12.9. lJuKl. Mantercen virrneiset 2u.9. Halikon
lahti 3p IPA).

I,APINSIRRI IColidris iemmircliiJ
Ensimmåiset 3 Ävikissa 11.7. (JuKl. Su rirnmat
määråi: Jurmo 1.8. 10p ja Irai IrLrhdistamo ls.{1. 1t\)
(NfYl. Viincisct 3.9. Avikissa llKo ym.)ja Halikon'
lahdella (E'll.

KI iOVlSl RRI lcoii.lris /-"n ug jncol
Edellisvuoden tapäan melko niukkä esiintyminen.
Ensirnmäiset 5 Jurrnossa 111.7., jurirlon h ippu l l
25.7. Muufllia ainoa y1i kotmcn yksilön ker.äänty-
rn:i 2. 3.9. Åvjkissa rlp (JKo yrn.).,,\vikissa havain-
toia jaksolta :1.8. liJ.1l. yblccnsä n20linnusta. Vii-
rneiren 26.9. Pvh Rihtnjemcn kylä 1m (JKo).

N,IERISIRItI lcolidrjs moritim.rl
Jurmossa 1p B.10.

SUOSI RItl lColidris oJpinol
Ensimmäinen 2.7. Paj Puhdisramolla [MY]. Iurmon
ulkopuolella mainittavia summia vain,,\viklssa, jos-
sa 2u.7. 48 ad (lKo, tr. Iokinenl ja22.8 13ärl 7 juv
(luK, Fi. Iokjnenl. Jurmon huippu 21.8.550p. Iln'
mossa nähLiin 2p vielä 30.11., mlrtta nantereen vii-
mcinon jo 17.10. Rjhiniemi 1m (PA. lKol.

jÄNKÄslRRIÄrNEN {Lirni(xtd /olcin-"llut
Kaikkj hävainnoi Jurmon ulkopuoleliä: 11.7. Ävik
1p (luK, E. Jokincnl, Päi Puhdistamo 26.7. 2.8. påi
vitiäin 1 2p (AF. lKo, MYI ja 25.8. Ilalikonlahti
1p (^I, T. r,\umminerrl. Jurrro huippu 18.7.4.

SUOKUKKO IPfi ilonr 0chus pusndxl
Ensimrnäiset bavaittiin Åvikissa 14.tj. (luK). N,lää
råi jäir'ät todella picniksi, parhajta Ävikh 35p .t2.8.

(JuK) ja Kem Sjölaxin s2p 17.s. (lKNJ. Viimeinen
riivr t.li Hal.lnnl, lrdol ,r \1r rr rnyJh;,ån.,:rr.r
2.11. asti iSL, llNl.

IÄNKÄKURPPA {Li,nrnooryptes rnnlin]usl
Ensnnmäiset 2 Perr Kosken asenalla 21.9. UKNI.
'l norl" luln l'.,'.rir.l.'j- . r lurrrallirrrr.. .'.rr.n
määrå Sal Merin jitty 3 27.9. (AF, 1. Numminen).
Vijmeinen 30.l0. lur Orikedolla (SL, JIN).

TÄlVÄÄr.IVUOlll lColllnogo gollinogol
ParhaiLa keräåntvmjå: Pai Puhdistamo 50 p+m
11.8. (NIYI, Sau Tapila a38 22 8. {MYlja lurmo 43
10.8. Vielå 27.9. Sal Meriniitvssä 2tl lAl-). Viimei-
nen 15.11. Uus Kuiviraumo IPA ym.].

'14

LEHl OKURPPÄ lSntopux rusii.xtol
Viimeisi:i 25.11. Kor Utösså {TVel ja 28.11. tJus Lc
tossa {lKol. Iurmossa laji niihljin vjelä laivcllakin.

PUNAKUIRI il-imoso lopponical
Hyvin vähissä. Jurmossa ensjmmäinen var'hain
27.6., "huipprL 4rr 31.7. ja viimeinen myöhästeli
jä vielä 2,1.-10. Jurmon Lrlkopuolelta ilnoirettijn vain
yksi havainio: 12.9. ltihtniemi 1n] (P/\, lKo).

PIKKLIKUOVI {Num-.nius phoeopusl
Jurmon ticdot: Ensinrnåjscl {in1 2{).tj., huippu 53p
1.8. ja viimeinen 25.{1. 1p.

tSOK ULIVI lNu'ncnius orquolol
llnsimrnäinen ntuuttajä 1.6. Kor Jurmoflården 1SW
(jNoJ. Viirneiset Ävikissa 2.1.9. 1p (JuKlja lurmos
sa 5.10. 1.

MUS I AVIKLO {Trnrso erylhropLrsl
r, ro..rqb -u-rn.h.rt,trl lrr.rr. lr.l.5lL-i , .;;
ri nrru"ll,' \v I n 6L /0 -. tt. luli1. ,t. V rn,.i
-15.9. Kaa Kuusistonlahdella (MYl.

PUNAIÄl,K^VIKLO lTringo lolonusl
jurnlossa enimmillåån 45p 10.7. Muualta ei ilnloi
tettu yli klruden linrun määriä. Kolme myöhåste,
lijähavainioa: Rihlniemi 11.9.2p (PA, JKo), Jurmo
17.9. I la Litö 20.11. 1p {T\re, lPvl.

VAI,KOVIKLO lTringd nebuloril:ll
Eosimrnäinen saapui Jurnroon 24.6. Iurmon suu
rin päiväsunma oli 36pgm 10.t1. Muuälla eniten
Pai Puhdistamolla, nissä 27.7. 10 (lvlYl. Mantereen
viimeinen 13.s. Paimionlahdella (MY) ja Jurlnon
viimeinen 9.10.

METSÄVIK t,O lTringd (Jrihropusl
Ensimmäiset paluumuuttajjl(si iulkitut rähtiin jo

kesäku[n a]ussa: Ilumossa l.li. 1p ja Raisionlah
dclla 3.6. 2 lMTl. SLrurimmal mä;irät 24.7. Ä\'ikis
sa tip (lKoJja 27.7. Pai Puhdistarnolia 6 [NIY]. Vii
meinen havaittiin 20.B. Pai Puhdistamolla UKol.

1,lRO lTrins(J gkrreok,
Ensinmäiset 23.6., iolioin Paj Puh.listämolla 6 (AF,
'r. Numminenl ja HalikonLahdella 1 {fal,l. lurnossa
cninlmillään :11.8. 170p, Pai Puhdislamolla 27.7.
90p (MYJ. Viimeinen 21.9. Halikonlahdella (^1,
'1 . Nurnminenl.

RANl ASIPI i-^cljiis h)'poleucosl
Ävikin naksimi 12 21.7. iJuK), Halikonlahden 18
2s.7. [TaL, lNo]. Viilneisci l:1.{l: ll s Kajakulma 2p
(VMul ja Tur Satnma rp [M l ]

KARIKUKKO lArcnorio'nterprcsl
Viimeinen Jurmossa 2.{,r.

VESIPÄÄSKY li'hol.rl'op{rs lobotusJ

lurlnossa havaintoja 18.7.-2 7.8. ja huippuna hui
keat 40p 10.8. Kaikki iravainnot muualtar 8.8. Åvik
2 (JuK), 1s.8. Pyh Fräkåli 1(VMul sclä Halikon-
lahri13.8.2('lal,l ja16. 17.8.6p(AF,'1. Nunnnj-
nen, lKoJ.

Lokki- ja ruokkilinnut
MtrRIKItlU ISlerc.,rorirrs porosilicusl
ja KIHU laji (S. spl
Lähes kaikki ha!,ainnot tuli!,at Pyhärannasta. Vii
meincn kihLr määrjtiämätön 1m Pvh Rihtniemi
20.e. (JKo, H. Klemolal.

PIKKULOKKI [J,orus ninulus]
Pai I'uhdistamo, Halikonlahti ia Raisionlahti olj-
vat pikkulokin varminpia tapaamispaikkoja alku-
syksj,llä. Viiwttelijät vastaavasti kiriattiin ulkosaa
ristosta: 1i1.11. Kor Utö 1vp p I Ve, S. Sällylä) ia
26.11. Vijs Sundvik 1tp ('lal,, V. Partanenl.

KALALOKKI (Lorus conusl
Jurmon huippu 150p 14.10.

SELKÄLOKKI [I-urus /irscus]
Vielä lokakuussa nähtiin rnorta selkälokkia ja vi
ho viimcjnen 1.11. Jurmossa.

HARN,IAALOKKI (Lorus .rlgerioiusJ
Avikissa oli kiitos Topinoian kaatopaikan pal

ion harrnäalokketa, enitcn -lTtlsp 2.9. (JKol.

lvl HRILOKKI li,orut m.rrinusl
Ävikin viimejncn niihriin 22.11. (luKl.

RÄYSKI fsrcrno cospioJ

fo heinäkuun alussa r'äyskät alkoivat Liikehtiä syk-
sy)r rnerkeissäi 2.7. Kcm Sjå1ax 2p []KNl. Turun Sa-

Lamäan ne ilmestyivät 17.7., iolloh 1åd1juv (l'aLl.
Vjjrneiset 2.9. Uus Syvåletto 3p [VMu].

KAi,ATIIRÄ lsicrno hn undol

-- äin,ntör,äin"r rr.ili r;\li'n tih;mddll- - . L
(PA).

I,APINTIIR^ lSlclno porodisoeol
Vjinleiset pitkämaikalaiset: 20.8. lLllIrLo tip.

RUOKKI f,{Jco iordol
lurmon huippuna 1,1p 11.8. Vijmeisel Nokil ha!,ait
tiin 11.10., jolloin RihtDicrnessä oli 3p [P^ ym.] ia
Uus Letossa zrn [PA, H. Klemola, JKo, JSjJ.

RISKIL^ icopjrhus grylle)
Ainoa ilmoitcltu yli kolmeIl linnun påivå: 31.10.
Rihiniemi 10m [PA, H. KlernoLa, JKo, JSi].

Kyyhkyt, käki ja pöllöt
KESYKYYH K Y lcolumbo Liviol
Jurrnossa 1p 11.{1. - ainoa sclvä muutiohavainio.

U U1'TLIKYYHKY lcolumbo oendsl
HrLipptnra 18.9. Mietoisjssa n,100p {PAl. Viimeinen
7.11. Paimjonlahti lm (KR).

'I URKINKYYH KY fSireptopclio dccoolol
Enimnillään tj.1l. Halikonlahdella (D (H!l ja
23.11. Tur Yo Kvlässä 18p iHF).

'I UR I URlKYYHKY lstreptopelio turiurJ
Kaikki havainnot: 4.8. Pai Puhdistamo I juv (tietlr
/lal,), 5.9. Kaa Kuusistonlahti l juv (SL. JINJ,
17. 18.10. Kor Utö 1p (TVe, A. Laine. H. Lainel
sckö 24.10. Dra Hiittinen 1 yksjlö (1. Jauhiajnen,
K. Kuusistol.

KÄKl lcuculus cdnorusl
Viimeinen käki havaitiiin Iurmossa 2.10.

HUUHKAJÄ lBubo bubo)
Alnoat jlinoilctut huuhkaiair 19.9.'lur Pcrno 1p
(M'll, syyskuun Joppupuoli Tur Keskusta 1 (JKol
ja 14.11. Veh Rautila l syyssoidintava [TaL].

a
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Hiiripöllöjä näkyi tasaisesti koko TLY:n alueel-
la. Muutama lintu viihtyi yli talven maakunnas-
samme, joten kesäkatsaukseen lien€e odot€ttavis-
sa pesimähavaintoja. Kuvassa Yläneellä touko-
kuussa 1986 reviiriä pitänyt lintu.

. . \iARPUSI,ÖLLÖ fclou{ji.lium posscrinunl
. A idoa havaintor l {1. 10. Rihlniemi 1 l/ksiLö UrÅ, JKr,,

T0o, Lindbom. HVl.

SARVIPÖLLo l-Asj., r,rusl
Ainoat ilmoitelut otuksct Kor ulkosäarilta: Utöss:i
17.10.2p, 18.10. 1p,28.10. 1p, 1.Il. 1pia25.11.2p
(l Vc ym.l sekå lrlrmossa 27.10. 2p.

slrOPÖLLa) (r\si0 lloln',cut
Kaikki havainnot: 26.9. LJIö 2p (lVti i/nr.l, :l(l L Lltö
1p (TVel,8.10. lLrrnro lp. l5.l(1. J rmo lp, 17.10.
I lalikonLahii(JP.\J ia 

.1.ll. Painlionlahti lp [^.I, 1.

Numminenl.

POIIJAN I IKKA (Picoiclcs lrida.tylusJ
Svksyn niik),vimpiä vaclluslintrriå: l5 eri lintua il
nloitetiii . Havainnot keskittvivai o.lotetusti P,vhä-
rannan sLrnnlaan. 

^inoa 
vll,vhden linnun havain-

to kuitenkjrl 3.10. Drä Kasnäs 2 {1. Kirjonen, lvtY).
Lintujä jiii rnyös ialvchiirnnan maakuniaamnle.

Varpuslinnut
Kr\NCASKIUIiU ll,ullult] 0rborcol
Ii menc hyvin kängaskiuru]La! Vain kahdcksan il
moitettua havaintoa kahrlestatoista linnusta: 27 I
Kor lurmo 1m. 2.10. P],h ltihhriemi 4rn (KH1,3.10.
Llra Kasniis 2p (VIYJ. 10.1U. lJus l,iesluoto lnl {TVc.
'f. Lin.lborn. J. Saarnio \m 12.r.10. Jurmo l,27.10
'I ur Åvik 1p llMl, ilt).1u Kor Uiö 1p (lVd ja3l1(l
Itihrnnrmi 1Il, (l'A, lKo. I L Kl.imola, JSil.

KI U ltLl l,'tl0u(/" ort'l)tlsjsl
Mutllanlfl vitkasielija jiii marraskuL,lta talvehli'

1 I JN l l J lti K1 LJI{U lEnrrnopfi ilo oli){rslrisl
Vain yksi ainoa ha!ainto: 26.10. l rmossa lp.

'I iinNlÄPÄÄSKY liliporin ripo.i(l
Errsilnmiiisrd muuitolirnui lurnrossa 2{1.7.: 2l). SLru

rin tijrIniili:i;iskvrn;i;ir;i c,li 1r.r). Iriikkiönlahrlen suu
rcssa pil;tskvparv{lssa 10t\r (JIry). Viirnciset 13.9.
Paimiossa: IrLrhdistarnolla I (Af , 'l'. Nunminonl ;a
I)ainlionlnhdeila 2 (NIYl.

H AARAPÄÄSK Y JHiflrndo rusij(xI]
l'iikkiijnlahtlella laskcttiin 8.9. hurja ennätvspar
vi: 20 000 t) (lPvl. Itihtnicmcllai niihiiin manlerccn
vjimcinen l9.ltr. tIn JPA. L l,indborn, lKol jä Jur
mossa maankurrrran riimeiset 2.1.10. 2p.

RÄYST^sP.,\ÄsKY fD-"li.h0n urbjcol
Vijrneinen havailiiin Iurmossa 2 7.9.

MI fS^KI RVI NEN lr\nthus lrir''olisl
Viinrcisrl lokakuussa lurnrossa 15.10 2,n sekä
l-rtössii 17.-lu.lu 2u ia 2U.10. l}l ('lVe).

NII I l YKlRVlNEN l^nthus prolcnsisl
Kuten monjlla muillakin pikkulinnuilla, pärhaat
mäörät olivflrvarsin vaatimattDmiai vain l7--21.9.
ilrnoiicttiin yli sadan lindun summia. Jurmon huip-
pu oli 17.9.200p100rrr ia manLcrc0n cnnäiys 21.g.
Ävik 200 NE {S. Kalliol. Nlarraskuun viimeiset jäi'
v:ii äinakin l;löss;i talvcn puolelle (TVe).

lurmon tajiluetteloon lisättiin 30.9. rengastettu
palokärki.

l,APlNKlRVlNlN {Anrhus ccrvirusl
lvluulon aloiiti 2{j.8. Halikonlahti 1 [AF, T. Num
rnincn, ljN, Sl,l. jr:iärnuutto osrLl sy5'skuu11e. Suu-
rirnmal miiiiräl olivai t:iällä aan lounaisnurkas-
sa pieDiii, viillai kuulia lintua. muita N4ie NIvnä-
jokisuLrlla kirjaitiirl sont;i;jn 1(lp 13.s. (lSi). Viimei
scl normaaljsii: 29.9. lLlrmLr 1p ja 30.9. LItö-lp
(1vel.

LUOl O Kl RVIN EN lAnthus spinolcltal
Laii häipyy ajka hLrornaamaita. Eniten 2.!1. LJus Sy-

våletto 5p {VMul. Viimeiset viivytteli!,äl Lrlkosaa-
ristossa lokakuussa: Jurmossa 5.10. 1p sckä l,'tös
sä 7.10. ja 17.r0. 1p (l Vcl.

Nr{i f Kehrääjä-tikatt-r
I1.t I hl llR^ \ \,, ..r..r,r ,J , ,..,,1,.. .ii
I ' Vain kirksi havrintoa il;roitctliir: 1s.8. N4ie Koe-
I
,ra d 

,'scrna ip (lsi) sck;i 27.8. Ir\rlr l,ollila tp (VNi l.

I f, tt)",11)l:"r; Ji ,-, ,,

S" I i;rlj:tr,i',1;lli:,:ii,,:^':[1ri[1,,:i::'it::'],ijl

; ;r \Rl \ r\ ,, 1'.,,',. I, 1i I

. , I Kaksi yksilö;i rähtiin: 27.9. t)air ALrvaillcn rtr iK.
t S /\ \,Vahlroos) ja monille tuhrksi tLrilut Flalikon hullu

. i ,rrlr.r'.r, lrrrt|a.t 22. .

II ILNllPiil.La) IAcJlolius lirn{rrcrisl
tJlkosaaristoha!,ainnot: ILrno 2u.!1. 2p. LJtii
2. 3.11. lp I'l'Vc, V. VirlrI{}Dl ia lurnro 7.11. 1p.

f ' l.,At\PllK \ '1,,,' r..-,, 11,.'' I \ i r F. , ., ".1.,,. l., LI ti.. , J I ,\. rsl
H,,Rrpör.Lö lSur.nio u/u,or ilfjl\ål,iJ,Hi:fi:r::lJlll:l';'1, riih,niemi 1

Syksyn pöllöl I Iyr'ä vaellus alueellamme: ainikin (1. & P I anncrl, 21.9. Hou Björkö I (^t. f. Num
36 cri ]ksilö:iL Ensimnläiset ilmestviviil lokakuun ninen) sckä jLrrnronpinra 1k r :t0.il.
pDolivälissä, Mas Seikelän linlu avasi vaell skau-
.len 1s-10. (AF, T. Numminenl. LJscat li nut !'iih K^PYTIKKA lDendro.opos mujirrl
tt ivåi piikälle talveen vain våhiin paikkaa !,aihtacn, Vaellus alkoi elokuun lopulla ja jatkui aina loka-
uskollisimpia oli esin.1p 17-11.-2tj.12. Sau l,ies klLuile. Suurimrnat Iräiväsummai:2il..J.lLrrnnr 7u1m
nienlessä (PLl. ja s.10. Rihtnierni a nlip (VNIu).
Hd\dil,,, ,llr li dr rn"l"u rr-".-..i tn,l,r.
aluettarnmci Halikko 3, Laitjla 1, Lemu l, Ivlasku PIKKII IIKKA lDcndrocoprJs minir,
:J. Mieioincn 2, Naantali 1, Nauvo 1, Nousjainen Kah.leksån väeltavaksi tlrlkittua vksilöä. Ensinrm:ij
l, Paimio 2, Pjikkiö-1, Pyhäranla 2, Salo 1, Saulo nen 17-9.'l'ur Sa mppaLjnnanmäki (PA) ja viimei
2, Suorrusjårvj I,Sårkjsalol. lurku7,Llusikau ncn11.11.lJusPitk;jluoto(PA,H.Klemolä, IKo,
punki 4 ja Vehmaa 2. JSil.
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KELTAVÄSTÄRÄKKI lMoiocillo Ilovol
Ei yhtään sadan linnlrn påiväå: onko vika todelli-
suudessa vai sen havainnoinnissa? Viimeinen oli
myös lokakurn ainoa: 3.10. Dra Kasnäs 1 (MYl.

VÄSTÄRÄKKI {MotocjJlo olboj
Parhaiten sl,Tskuun puolimaissa: Rauvolassa 1 5.9.
200m [PA)ja Pajmionlahdella 300p + m 1s.s. (MY).
Marraskuun alussa oli vielä useita hltuja, joista vii
meinen 6.1 1. Pyh Polttila 1m (vMul.

'l lLHI (Bombycillo gorrulusl
Ensimmäinen jo 13-7. Tur Valmet (HFl. Muuten
harvoja pikkuparvia pitkin syksyå. Ainoa yli sadan
parvi:9--10.:11. TLrr Kastlr 150p (S. Veisiolal.

PEUKÄLOINEN {Troglodytes troglodyresl
Ensimmäiset: 17.9. Kaa Kuusisto 1p [l]N, SLlsekä
21.9. Hou Björkö 1 (AF, T. Nurnminenl ja lurmo
1p. Juliaksella eniten 24.10.20p: mantereella par-
haiten Rihtniemessä 6p 17.10. [PA. H. Klemola, jSi,

JKo). Kaikki ma askuiseti 1.I l. Hal Viurila 1p (lTl,
samana päivänä Jlrrmossa 3p; Uiössä 2.11.2p
{fve),8.11. Tur Piispanristi 1p {lPylja 1s.11. Utö
1p ('lve).

RAUTI^INEN [Prune]lo modulorisl
Viimeiset löytyvåt tällä kertaa talvikatsauksesta.

PUNARINTA [Eriihocus rubeculoJ
jurmossa läskeiiiin 200p 13.:10. ja 19.10. Punarin-
nat loppuivåt yllåttävär aikaisin marlaskuun alus-
sa: 1.11. I{ou Lömsö 1p [KR]ja Dra Kasnäs 1 (MY).
Utönkin viimeinen jo 3.11. 1p {TVe).

SATAKIELI U-uscinjo lusciniol
SyksyD ainoa ilmoitettu havainto: 31.8. JuImo 'lp.

SINIRINTA [Luscinio svecico]
Ensimmäiset Halikorlahdella 21 30.8. {A}, T. Num-
minenl. Sj,yskuun alussa vaatimaton huippur 6lin-
lua Rihtniemellå 2.9. (Santamaat ym.)ia lurmossa
3.9. Viimeinen Uiössä 18.10. 1p {TVe, A. ja H.
Lainel.

MUSTALEPPÄLINl'U (Phocnicurus ochurosl
Kaksi saaristohavaintoa: 17.10. Uiö 1 ilm. 2kv k
(TVe, A. ja H. Laine) ja 24.10. Fliittinen 1 np p {1.

Jauhiainen, K. Kuusisiol.

LEPPÄLINTU {Phocnicurus phoenicurusl
Ensimmäinen Jurmossa 18.8. ja parhaimmillaan
25p 22.9. Viimeiset: 17.10. Tur Perno 1 [MT]ja Uus
Pullonkarta 1p []Ko, H. Klemola, ISil sekå 27.:10.

Iurmo 1p.

1A

PENSASTASKU [soxicolo ruberro]
Suurin kerääntymä vaatimaton 20p Jurmossa 25.8.
Viimeiset yksilöt siellä 8.10. ja Utössä :18.:10. (TVel.

KIVITASKU f Oenonlhc oenonthel
Muuito lneni iLran selvää huippua. Maniereella
havaittiin kolme lokakuistä:4.10. Tur Perno 1(MTl
ia Paimionlahti:l [MY) sekä 6.10. Kaa Kuusjsto 1

{JJN, SL). Jurmossa myöhäisimmät 2p vielä 2.r.10.

MUSTARASTAS (Turdus merulol
Mustarastaasta on vaikea saada kurncJn parviha
vainioja. Jorlkinlainen hoippu oli 27.10., jolloin Jur
mossa lasketiiin 15p ja Uiössä 2op [TVe].

LAULURÄSTAS iTurdus philomelosl
Iinsimmäinen lurmossa:.ö. rp; siellä myds hulp-
pupäivä 30p40m. 14.10. Jurmon viimeinen tik-
rastas 1.11. jä Uiön 2.11. (TVe).

PUNAKYi,KIRÄSTAS l'l urdus r'ijocusl
Jurmon ensimmäinen 22.9. Iräämuutto tapahiui 1o

kakuun puolimaissai Jurmo 12.10.80m, Pyh Polt-
tila 19.9. samoin 80m (VMuJ ja Rihinierni 20.10.
6am (KH). Myöhäisimmät: Utö 25.11. 1p (I'Ve) ja

Jurmo 29.11.2p.

KULORASTAS (Turdus viscivorusl
Viimeiset ]urmo 1.11. 1p. ja Utö 15.11. 1p (TVe).

RUOKOKERTTUNEN (Au.ocephoius sc"hoenobdenus]

Mantereen viimeinen: 27.9. Halikonlahti 1 [ÄF,
'1. Numminenj- Utiistä löydeitiin vjelä :17.10. 2p
( l-Ve, A. ja H. Lainel.

LUHTÄKERI TUNEN (Acrocepholus polustrisl
Syksyn ainoai rengastettiin 30.8. Halikonlahdella
(AF,'l'. Numminen) ia 3.9. Kaa Rauvolanlahdella
(V. MulialaJ.

RYTIKERTTLJNEN {Acroccpholus scirpdceusJ
Lokakuussa 2.10. Halikonlahti 1 1kv r (ÄF, T. Num-
minenlja 16. 17.10. Utö lp {TVe, A. & Il. Laine,
A. Rivasto).

KULTARINTÄ (Hippolois iclcrinol
Myöhäisin havainto syyskuun puoleita: jurmo 1.9.
1p.

KIRJOKiiRI I U (Sylvio niso.iol
Neljä havaintoa, joista ensimmäisei olivåt Rihtnie'
mi 26.8. 1 juv (P. & S. Tannerl ja 2.s. lurmo 3p. Vii'
meiset olivat huippumyöhäisiå: 20.10. Kor Uiö -l

iuv p (I Ve, Ä. Rivasto, V. Virtanen) ia vielä rnar-

Iaskuun puoLelLa, 7.11. Uus Kamlnela 1 iuv jäisrä
omenaa j:irsim:iss:i (PA, H. Klemola, ISi, I Vc vln.).

IltrRNEKEIi l"l U [S] lvtu currucol
Iurmon ensinmäiset ztJ.7.2p. Suurin parvi Uus Ka
jakuimassar 10p 2.9. (VMul. Vijmeinen Julnossa
l l0. ja lltössä 20.10. (l Ve, A. Rivasto, V. VjIJanen].

PENSASKtiR I I U lsylvid c(rmmunisl
Manterccn viimEinen 20.9. Itihtnicmi (VMrt, Jur
m.rn 23.9. ja lltdn 24.9. (l VeJ.

LEHTOKER'lTU [Sylvio borin]
Viimcisct normaalit linnut katosival n20.9.. mut
ta pari liniua jäi loka-narraskuun vajhteeseen:
31.10.'llur Perno 1 (MT) ja 1.11. Lilö 1p (TVe, P.

Laåksonen).

MUSTAPÄÄKERTTU {Sylvi0 .,il jcopillol
Viimeiset ennen tah'ihavaintoja : 28.10. Sau Län-
nenpää 1k (AF, '1. Numrninenl, 31.10. Jurmo 1p ja
1.r1. Utö 1k (TVe).

IDÄNUUNILINTLI f Phylloscopus lrochiioidesl
2.10. Ilalikonlahii 1 (llFl. Toinen syyshavainto
Varsinåis Suomestal

SIRI'f T^J^ iPhylJoscopus sibiloir.ixl
Viimeisel yllåtLäen jo elokuussa:22.8. Tur Perno
1 [MT] ja 29.8. Kor Jurmo 2p.

TILTAJ,I"l1 lPhyllosct pus collybil.rl
Vielä myöhiiån marraskuLrssa: 1l.ll. Rihtniemi 2

{PAl, 13.11. Kaa Kuusistc, (JJN, SLI ja 21.11 Riht
niemj 1p ilKol.

PAJULI NTLI {Phyiloscopus irochilusl
JLrrmo 2.11.50p paras laskentahrlos. \riimeisel mää-
'|rlln:7.10. rlalir.rnl,rl rz llr Å1.'1. N,I' r1 r"n.
JJN, SL1,3.10. Pyh kko r (PA, lKol ia viciä 2rj.'10.

Jurrno lp.

HIPPIÄlNEN lRellulus rcsulusl
lurmossa 2.S. 7.11.. enimrnillåån l50p 20.10.
I Inc.4 s -,anldi,,' r, mJllJ lyh)pmt'i id pi"n- ,rp'
v.,r.lri. L lV, . lt!J: r.,,.uJ li .i l,"vdillruii

HARMA^SIEPPO fMusicopo slriolol
Jurmon eDsimmäinen oli 8.8. 1p ja paras summa
2.9. 33p. Viirneiset nähtiir lokäkuun puolivälissä:
14.10. Jurmo 

.lp, Utö 5. 17.10. 1p (TVe yrn.l ja Uus
Liesluoio 18.1(1.2p (Hf, T. Missonenl

PIKKUSI EPPo (l'iccdul0 porvol

^ika 
njukka esiintyminen, havaintoia vain kolmes-

ia paikasta. Rihtniemessä olj 2tj.9. 2p [H. Laine, Ä.
Laine, P. Sandelin) ja vielä 27.9. 1p (4. l,inna, R.

Lulnio, j. Vuokkol.Iurmossa nähtiir 1p sekä 28.9.
että 1.10. Siiä vasioin Uiösså havaittiin ainakin :10

eri lintua 15.9.-2u.10., parhaiten 3p 23.9. (TVe, iPy
vm.).

Leuto syksy tuotti useita viivylteliiähavaintoja västäräkistä, mutta vain vksi yksilö talvehti menes-

ryksellt helmikuun lopulte, jolloin kolmen viikon talvi alkoi.



Iri-.rr1:i liikehdirllää Iokakuussa r JLrrnossa partrairn
rnillaan (i.l(1. 500pl70rn ja ltihlniemcst;i lnLrutll
t0.10 3{i6 S-SF] lt,A, lK(,. lt Klem(rla, ls \\i\/..t\ ir) r\u', In,,luJol

KIRIOSIEPP(l lFj.ie,lri.r hypolou.jol
2.9. Jurmo 20p oliparas kirjosieppos!rrLrna. Viirnci-
siå ha!aiLliiD svvslokakuun \,aihtccssar 29.9.'l'ur
Puolalanpuisto 1;l {IHa1,30.9. l,tö-t op p ITVc) iir
1.10. Jurrno 1p.

PYIiS'l Ö1 1,\INEN l.{cgjrh(ll(Js (,.ourlorusl
Kahden l,yr'än syksyn jailk{rcn k.rilti todellincn aal
lonpohja Åinoa harrrnlo oli 10.11. lJus LjcsluolLr
a3S\'l lllJr). lr,lcllinen n:tin huon! svksv koctliin
!..19t10, iuiloirr havaitljin 4 vksilöä {TnNOVLlu
19811.

l ÖYH l() llAlNIN fl']urus i) isi,,iusl
'l odella krrva ulkosaarislohavainio 7.11. Jurmo lpl

Kt.ILTSI'l'lr\lNIiN lIr',rus olrrl

^inoal 
vaoltaviksi lulkiLulr -10.10. Itihtnicrni 10m

ll)^, JKo, rJ. Klo,nola. jS;).

SINI I IAINtrN lJr.rrrs .r.rjrlrl,,L,sl
Siniliäis0lkai,n ei\,ät olleet retkitllulolli. jL,rrnossa
lrn\aiiliin koko syks\,ll:i rain a linl r ii Lllijssii ei
rinsiInm:iisl;lk:i;ini

1Äl,ll l^lN1.lN lI)0rus moi0t

I,ÄHKINÄNr\KKELT fsjro .rLrrr4Jor{rl
Krksi ba!aintoa : 8. 22.11. Kuslavjssa 1p (lvi. Soik
keij) ja il.1r. älkäe talvehtien Ilal tlajala lp (JKN

\'m.).

I']U U K IIPIIÄ lCrrlhio 1u,ni/iorjsl
Hcikko vacllLrsi JurInossa havainloill 2.9. 1.1 1.,

huipcnLuJ ana 24.1O. z\p.

PIKKI-JI,EPINKÄlNI,lN f l,onius collurjol
lo 8.7. J'rrmossa 1p. l,aji ci ole mikään prrr!ilintu:
paras sorrrna:lp Jurmossa 10.8. Lokakuun loulrn
mvilh;jstelijäL: 17. 20.10. Llrcj I np p (lVe, Ä. &
H. Lainc) ia 29.10. Nari Käldingc I np {VVl

ISOLEPINKÄlNIN i/,on jLrs cxcubiror]
Utössä ensiIIlrräinen 18.{1. {l VcJ. Karaistuncena
lintun; lapinIacakka talvehij sicllä tåällä.

I1ÄltAKKÄ {Irjco picol
20.10. I hetken IJ LJIössä, nissä laji on sLruri har
vinaisuus (V. Virtanc.l.

20

PÄHKIN,iHAKKI lNucilioso t]orr.r.It.-cicsl
Paikallision linlujcn lisäksi ha\.aittiin pienivaollus.
Fjnsirn räjscL nähtiin io cloku ssa: ,1.t1. Tur M ikac
linIuisto 2 Ul. Klemolal. Vacllukslrn alku takeltc-
li, koska slvskuun alkuprolclLakin on,,.ain yksi
i'acllushavainto: 9.i1. Kna Kuusisio rN[ 0]N, SL)
Häkki-invaasio !ainottLri selv:isli svysltuur lotrpu
puoljskollc, jolloin hävailtiin 34 svksyn 6Ur!La ori
linnusta. Iriiii-asi.ssir samoja vksilii it nähiiin la
saisesli pitkin lokakuuta yhtc-.ns:i 2,1kpl. Nlarras
kllLrlta ilrroitcttiin enåä 7 lintua.
Alucclliscsii hä!'ainnot koskitLyi!iit rnaakunnan
kaakkoisnurkkann, liulln ja Sirlor v:ilille. lsim.
paljon rctkeill!ltå lJudcrlkauprnsin scudulia ou
!nin yksi ha!'linlrr: 2'r.!l Pyh ltjhlionri I SFI IKH).
Lllkosaarisiossa laiia ci haväiltLr lainka.rn. KDn
niltaircn jakaumilil)rarsltärd r vksilö, Häliltko 1.
Houtskari 9, Kaarina 1. Paimio .+. l,i[aiIon 1. I)er,
niö ll, l,iilikjö 2. Irvhiirnntä 1. Salo 2 ja lurkLl il5
(yhtccnsii 60 cri lintLral.
Halki,::n jouk0ssa oli kol0isen nimjr{rdun lintui-"n
lisäksi nryös sip0rialaisen maulorhynr:Ios rodun
yksilöit;i. lrrLIn iavara asoll1alla 2s. ia 2{1.{1. rc
gaslcluista ljnnuista cdustia länLislii ja 7 itiiislli ro
lua {ÄIl, l Nurnrniuenl.
Svksv oli varsi. ,,onnaali pähkin;ihäkin viilnLro
si. Viimoisci sLrurcrnlnat,.'lcllnkscl lal)nhlLri!at vur)

Lr'r,,...t, tl. ll rrl \\hr)\lt t,.,r, i
NIAt,A IN EN 1!il5l.

Paras nruLrllrr 1{1.1{)- ltihLric ri 816rn (P^, JKo, l .

LinrlL0rn, II\tl. Ä\'ikissa l;rskctliin kuitenkin srill-
ria lukuia kaikoti IL,rL,. r)aiklllist)ar!il t)it-
kirr svksviit r)niten 1l{Xlp il.1l. (loKl.

MIJST^VAI{lS iCo us /l ugjlogusl
Varsin v:ihiilukuincnl Yli k.ksikymlllent;i lintur lrd
!aitriin vain kahdesti RihtDicmi 19..t0. 31rn {JKo,
PA) ja Iryh Irolttila 12.10.22t11. MusLavariksia n;i-
kyi viel:i märrasklussa monc!! paikassa.

VARIS lcL,rlus cornixl
Viisi yli luhanncn \ariks0n p;iiv;jä. Rihtoicnri;
13.r0. l002m iKHJ, l9.l0 5072rn (l'A, JKo, l. Lind-
bom, HV1, 23.10. 1,126rn (KHl ja 2,1.10. 1050n (1.

Hclstolal sckä 2.11. Pyh Poltiila l150rn [\ilv{u].

KOTTARAINEN fSlurnus vulsorisl
,,\iDoa tuhatpäinen parli IIälikonlahdella 27.9 :

2000p (AF, T. Nunnni.cnl. Marraskuussa n;ihtiin
kuitcnkin aika myöhäiI)c iso parvi: 2.11. Pai FIe
vonp:iä 600p (MYl.

Pieni pähkinähakkivaellus antoi väriä syksyyn.
Kaikkiaan 60lintua havaittiin Turku-Salo ak-
seuilla. Kuvassa v. 198s suurvaelluksen lintu Puo"
lalanpuistossa.

VARITIINIiN f Ioss,,r rlonr(:sri(,usl
lJlkosaäristo. ainoa lirlrr 1.l0 i1rnnossä ln

l'lKKt iVAI{ PLJN IIN flr'ssrr nronlonusl
Vaclllrs oli tavanornaisen Iryiihiiinen ja köyh;i: l\rr
Yokvl:i 3W2.I1.{HIr) jaPcrn lrrulhallL, 2P l'1 ll
alakaeu yli lalven [JKN) ,]livat ainoat il,noitetui ha

lÄ RRIPIIPPO lli ingilln montilrjnsiJiol
12.lu. Jurmo 2.100m o1i syksvn ainoa trhailLrkLri
ncn jårriparvi.

'1'1Kl,l l(i,rduclis r0r/ itisl
Hiimmäsivttä!,än \,ähålukuincn lvlankrreen rikka
Iuohokcntille iiklejä jäi tälveksikin, muita LrLkosaa'

ristossa laii oli harvinaisLlrrs. U1össä laji havaiLtiin
k.rhdesti (lVc), nnrtta lurDrossa ei kc|taakaart.

VlllllltVARPtlNEN ICor(l rris sp',,L,sl
r\inakin I)vh liilrl.icmcn 1432 SE 2,1.!1. tKI Il lodis-
taa a ika hvväst:i muutosta.

VUORIHINl PPO l(lLIrduclis lkryirnstrisl
Kaikkiba!ainnot: 10.9. I)yh lrolitila 1p [VN1uJ, Uus
Pvhärnaa 31.1u :lp (JKo, PÄ, Klcnola. JSilia 7 11

1 lP-A, ll. Klcrnola. jSi), 8.11. 1 ur Satima 2p IIKN,
A. Keskincn, H l,ehtol. r0.l l. Hillikonlähti4p(H.
LikholnLl, ls.11.KorIltö I (il'v)sekå22 iI Sål I'as
s(ti 2p {PA. lK{r, H. Klcmola, 11. Velmala). Kolme
toista liniua on aika hyvå sy,lsnäär:i Varsinais
Suomcssa. Pikkuvarpllsen tavoin vuolihempolla on
vaikelrksia chtiä Suomen rintamaille erlnen talv0a.

U RPIAINEN fCori,r:/;s /(lmmeol
Pcrin h-.ikko urpiaissyksv. Parhaat nruuLol Rihlnie-
oressä 19.10 1Ooln(P^,JKo, 1.l,indbonl ja 7.11.
Il80m ('lve vm.J.



Varsinais-Suomessa nähtiin kaikki€n aikoien paras kirjosiipikäpylinnun va€Uus: Katsaukse€n saa-
tiin havainnot 378 linnusta. Edellinen vaisu vaellus oli v. 1985 (aa lintua).

Ki RltlSIIl)lKIIYl,l N It-r lJ,orir lrrJ(r)pl(r'ol

KaikIir-'n aikoicr paras ! a!ll(rs: 378 lintLlä] llirvair
nol takaanlujvät .riderlkiiJ,ioisesli {rr i alueilll- \'årt
lL,kseri 

'iri 
väihcissa. llt,L,lLrkko 2) AlkLr IJailroitLri

{jtoliiän. Finsinrmriiset h faittiin 1I tl iolloin Kaa

Krnrsistossa {rli 2 iuv (SL. IJN) [lokLrun lopulla 1a

svVskuun alussa naihiiin yhtecnii 106 \'ksilö;i, mlrLlä
,":ain I'ainrionlahdella (a8l iä lurl.ossa (5{rll Paras

p:iiv;i (rli iuln{rssa viih:in eDnorr pilkiiii nriehitvs
kätkosta: .1.9.'r0p.

Svvskuur I)uolinräissä (deliiisot hnvainnot lopprrr-
!'at nlelkcin kokonaan. Sanraan äikaan alkoi kLri

l,-'nkin LIL,d kaL,pLrnsil] soudL,lle osLrrrLrl piiävael
lus. Syyskuun loplupuoliskolla Virsinais Suo
rnessä ha!aitLrisia l(ill linnuista n:ihtiirr Ircriiti 151

lr'1 .'r :r.,.,l,r,, l'\l Rlrr,',-.,
Siellii lchtiin mtijs svksvn Iriii!iicnniitysi 2u.{l {Jl

nnp (VN,firl, miLiion virrlen,rts koko Tl,Y:n alLreert

vhteisnriiriräst:il

l,itkin lokdlLruLa hnvriiltiin vielii 95 vksiLö:i, rokin
nre,lkr:in kaikki aLueen luotcisnulkassä. Marras
kuussa n;ihliin cn;iii T lirtLra: 8.1-1. Nlie KLrusto
nierri 2 (JSiJ. 2 l.1 l Rihtniemi 2k2n p (lKo, I1. Klo
lln)la, I'jÅ. JSi r''n.) iä viimeiset 2,1. 11. snmoin Rihl
niemi 2p (\iiVul.

Mvös läntiselli LJrrdcllamaalla l,aIaiiliin eI\n:iiys
måär:i- Ir77 liniua. Siellä vacllrrs oli oudon kak-

sihuippuinen: paras klrukaLtsi oli clokuu. toinen lo
kakLril, mrltra sv!skuu j;ii siellii kolnrannelle sijt,l-
lc ((lAl RtrNIi IS Ylvl. 19ll{ll.

los Vnrsinais-Suomcn ja L:irlsi tlusilraan havain
not yhclistolijiir. !'oisivai Pailniorr ia Iurrnon ha
vajn ot liittvä eLd:i rnnjkon onsimmäiseen huip

IiLn. l;,r dr. i;llppr \d-lr"t ,I'or*ri Fn rrrJrr;,r'

r1\a. I'ur't 'll d ,.. r'rr.lu I lrrrt Itt.lrutr lu
1.ril.. Lo".krri " lrr r,t nr r r.rk-ill' " .i"|.; : ,

mutta useinnral n;i),tiä!,ät päätyre.in ernen Irilkää
SuomenlahcLcn ranlamelsiin. l:imä niilr kuin
moni muukin kiinioisa kysyrnys voi selvil:i, kun jl-

rnoiilanaiia iiiijDeet havainnot palåutetaan luleväa
Lajikalsausta varten l l,Yin arkisloon.

KÄPYLINNI]T ILoxJo 5p.]

Kåpvlintuja nåhiiin siell:i Läällä pitkjn syksi'ä, mlrl
ta ennätykset säilvivät raLrhassa. Jurmossa nähtiin
syksyn ajkana,l65 ljniua. Siihen verrattuna ma
tereen ainoa suurempi påivåsumlra on varsin hy_

vä: 24.9. Rihtnieini 303 m+P (KHl

PLINAVARPIINEN lCdrl,odocus erythrinus)

16.u. Halikonlahdella 3 1kv r [Ä1, T. Nummjnen).

'I AVIO KI Il J RNA fl']jnjl],1.r cnurlc{rtorI

l,yhyt ja rajo vaellus marlaskuun aJhupuoliskolla
Ensinrnräisct on.äliivät \rarsinais Suo rccn kuiten
kin jo lokakuun lcprrlla: 28.10. Pai Tuuvdla lä {AFl
3l -l{). Ir,vh I(ihtnicllli ll01PÅ, H. Klemola, lKo, lSj)
lr 3 L.10 Uus Lyökki 1:i lRS ym.). Nlänaskuu aLkoi
haiahdvainnoilla 1.11. Mi€ Kuustorlniemi I np
(lSil, 1.11. Pairnjonlal,li r n (^Irlja 5 11 |ern lci-
lo 2;i (ICl.

l..lrri".i -rl r trd rl..r ur.r'1..r
suunnallc 2.l i Liesluoto 2atn (V1\'lulsekä Itiht
nienron havninlosaria: .1.11. ä18Fj (VNIu, A. Inllo
la ,vn,.l, 7.I 1. 87n1 lIr^, I L Kl.mola, JSi. 'rVe. VNlu
yrn.), l1.l l. 2 (PA, jKo. l aL, V. Irarta cnl ja 12.1r.
1p (KH). 'l aviokuLr|nia nähtiiI] yh tccnsä 168 vk
siliiä Jnikä o csim. enemlnän kuin Liinsi
LJusimaan 125 lintlia (CAIRENIIIS YN'I. 1!lUll].
l(iinloisaa kvllii, viinrciscn kunnon syksyn (11-1811

\ur v ,l r. l, ., I' l, , ,, r .I d. \ i'r' iro-
sikynmenen suurvacllusierl (1971, 197i1 ja 197ijl
Lirrlruisia korkoinlaan pllolel ehti nraaLuntaamrne
syksvn puolclla ltlL jS'I'AITSSON & I'tiL fOI-A 1979,

SALONnN r9U3. TENOVULI 19ll3l.

NOKKAVÅiiPLINEN fLbccolhroustcs Llocc.rlhruuslesl

lnsimmäiset r1ähtiin vasta lolåkLlun alussa: 3.10.
Dra Kasnais l (J. Kirjonrill. N1Yl.4-lil. Kaa Vaar ic
Ir)i 1p [V. Multala]: ja 7.10. lurnlo 1p. Ilirvainnoi
kcskittvivät lokakuun loppupuolelle: 15.1(1. Pvh
Njhiiö 3m {llv), Kor lJtil 1 /-. 20.1o. 2 |a 27. 2n 1u.
lp (lVel, 18.10. Pyh Nihtiö 2Ir [1IV]. 18.10. Hali-
konlahti 1N (lPv), 17. 18.10. Pyhämaa kko 1{TaL.
H. Kornano, lNo),20.10. ILrr Yo'kvlä lp (l1l),
24.-2s.1tJ. Jurlno lp (O. Kivivuori, lNo, R. Laine,
B. Ulomqvistl, 31.10. I{ai Upaljnko 2p (i\{Tl.

MalraskLrrrssakin vielä nlukavaslii 1.11 llki Kam
mela aTrn (Sve, T. l,indbom ym l, 2 11 Pai Kaisii'
la 1 (MY),8.11. Mcr Sannainer 1p [V Mulialaj,
19.11. Kaa Auvainen 1p (DB), 26.11. fur Yo kylä
1 {HFl ja 211.1 1. Dra Björkboda I {H. Kormano, R.

Lumio ym.l. Syksyn yhieisnäärä 36 lintua on
komea 'l l,Y:r ennäLys (!,fi. NORMAJA 1s8sl

LAPINSIRKKU lco]corius lopponicusl

Ensimrnåincn Jurmossa 29.8. ja viimeinen 27 10
Parbåat määrät iuievat Paimionlahdelia: 1s.9. 25p

ia 4.10. 30p (MYJ. Hyvä havainio vielä talven kyn-
nyksettä: 22.11. Salo Passeli 1 (PA, H. Klemold, JKo,
H. Velmalal.

2

Taulukko 2. Varsinais-Suomessa syksyllä 1987 havaitut kirjosiipikäpylinnut älueellisesti
puolikuukausitlain.

16.09. 01.10. 16.10. 01.11. 1fi.11.
30.09. 15.10. 31.10. 15.r1. 30.r.

01.0{1. 1(i 08 u l. rjg.
15 0{1. i]'].0u 15.u9. YH1"

LT]OTE]SMAA
Pyh, t llrs

I,OI]NAI:JMAA
Kaa, Kem, Mie,
Pai, Rai, l\rr

LOUNAISSÄARISTO
Nau, Kor

.18'.17 241

20
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54

378
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PULMUNEN lPlectrophenox nivolis.J

Saapuivat myöhään, ensin luoteisrannikolle ja sau'
raavana päivänå lounaissaaristoon: 19.10. Rihtnie-
mi 3m (PA, iKo, T. Lindbom)ja Liesluolo 1ä (AF,
'1. Numminen, M. Eloranta); 20.'10. hrmo 6m ia
Utd 3p (TVe). Määrät olivat verrattain vaatimatto-
mia jopa Jurmossa, missä eniten 25.11.60p.

PEI,TOSIRKKU [Em]rerizo hortulonoJ

26.8. Halikonlahti 2 {AF, f. Numminenlja 27.8. lur-
mo 1p olivat syksyn viimeisel peltosirkut.

POHJANSIRKKU [Emberizo rusij.o]
ja llK-SI RKKU {E. rusiico/pusillo/oureolol

Varsin oikullirlen syysharhailija Lounais-
Suomessar 2.9- iurmo 4p ia 3.9.2p. Utössä tik
sirkku 5.s. (TVel.

Kirjallisuus
CÄIRENIUS, S. YM. 1988r l,intusyksv 1987. -
Tringa .l5{31: 108 12 5.

CUSTÄFSSON, E. & PEI,TOLA, V. 1979r 'lavio-
kuurnan esiintymisestä Varsinais'Suomessa.
Ukuli 10(1)r '10-13.
HÄMÄLÄtNEN, L 198bi Påhkinähakin esiiniymi'
sesiä Varsinåis Suomessa. - Ukuli 16(31: 13-l-]50-
KLEMOLÄ, lI. & KOMI, I.:1986: Sv\rsmuutto
varsinais Suomessa 1985. Ukuli lT(41: 1tj4 177.
NORMAJA, J. 1s85: Nokkavarpusen esiintymiseslä
Varsinais-Suomessa. Ukulj 16(11: 33 36.
SALONEN. K. 1983: "Pikkurariteetit" 1s82.
Ukuli 14(4): 22-35.
TENOVIIO.O. 1981rI'Iarvinaisuudetl9S0. Uku-
li 12(3Jr 21 38.
TENOVIIO. O. 1s83i "Pikkuräriteelit" 1981. -
Ukuli r4(1): 33 48.

Kirjoittajien testamentti
Kokonaisuutena tämänkeItaisen syvsmuuttorapor
nr äin.i"ro oli "uuruu'letr"an 

\i n nenen r irr'"
vuoden keskitasoa. Ironista kyllä, melko pieni ha'
vaintomäärä näyitåisi pitävän yllå tiettyä Ukulin
vuorlenäikaiskatsausler vertailukelpoistLutta Ha
\dinlojpnkpr.u ,r pyri rin k r:ler IiFrr.i \rrornd
tehostamaan niin, citä uudet katsausten kirioiita'
iat saisivät äloitlaa uudelta, ainakjn kolme kelJaa
laai-.mmalta lähdepoh jalta.

Laadulliscsti tämänlieLkisen havainLoaineiston
vahvat ja heikot puolet heiiastavai lintuhauastuk-
.en lelriryrlj. Nii rp.r tdl on nd|allu s ai ddmir Pn

"tulhuuksien kallioilla" on nyt vähentynyt uhan-

alaisuudcn raiamaillel Aamumuulon seuranta o
yhä useammin jossakin tuulisessa niemennokas-
sa riruaalisesti tapahtuvaa meren kalselernista
("sea-watching") ja muu retkeily levoionta "komp
paamistä" pitkin maakuntaa. Vanhan aiar "stai
jarejlla" olisi kuitcnkjn paljon tehtävää eriiyisesti
peto ia varpusliDtuennätysten lyijmisessä. Myös
ydmuulon kuunteluun erikoistumalla saisi helposii
nimensä lehteen ainakin .ykyisin nijn kovin köy-
I'r"rr ra- a"lul,rj*r r::j;i)1,;,i,i ri. Lis-l.ici\i'n '/ '
metsien miesien toivoisi ryhdisLäyryvän ia låhet
tävän ainakin ha jahavaintoia yhleiseksj vlösraken
nrrkseksi. Näkerrisiinl

Vertaansa vailla oleva luonto
linnusioineen on aarre,
jonka suojeleminen
on meidän
jokaisen
tehtava

/f-

sedofreb
OY TURUN SANOMAT ARKKIPAINO
PL 95 20101 TURKU 10
(921) 693 3rr
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Lintutalvi
t987 / r988

'fagrani IVIissrrncn

'I iihijr lulsouÄsllr {)r k(r)liu ho\ oirloJrr
hr;11,oJulrrisislrr ja s.rlllrnoisiskr lrrlrl*lijoistI
'l l,YiJr arJrrrx)lio (jrrnjol<solk J.12. J5.3. lukuurr-
''lr,,r"Jj,, liÄ..r,r; \r'l jJ, 'tl.t: ,l'j t'.l't.
l(r ll+(lrI hrrajnnol julkuisiaon rrikrrrurrrr r:rjl-
lisissii horr irroisrruska is.r u k sis so.

'I alvikandcn hlrvlinlojaan palarltti il5 har rrsta
jaa. K:iytctlilviss;i oli! al nlvi)s lurmon lintuås(l,r,rn
hravakkrxjt. Hi,!.intorr:ii!i;i lurrrossr joulukuLrssa
kr-'11vi 2il, lanrnriLL[issa ]9 j. lrrlnrikuLrssl 11. Li

'r 'i, , ."'i ,ilrll . "1., r

Itihtniolnen har,äintovihoista, svvskatsrlllL\{-'n l.l
kiiält:i ja vliopistorr trirrnrlislalta.

Havaint{rnsä tralalrtlalrei(len ninnit in kiivlctvi lv'
hentL:cL: I'r:kka '\lho {|,,\). Daniel Br;innkiirr (DB).
\'1atti Llorantr il\'{Fll. Annika l..rrstrir fÅl ). !lsko
tlustalson tEall, I.)uko Hnkirla llllr), llcikki Ilcik
kil:j {HHl. jari Hclslolr lIHd, Httnna j;in irion (lll).
Hllnnu Kormano (HKol, IiIno Lahli {'l ll,l, RtlL,no
l,aine tRl,l. Soili l,eve-.lahti (Sl,), lirm l,indhorn
{'Iol.), 'lapio Lineri (ra1.l, I"ikka I-oivaranta (PLl
\,1ika \'lictiincn (MM), Tarrani Missonen [TN.fi), lvr
ki Normaja {lNl, l'apani NunrnliDen (l'Nl, luLka l
Nurrl1i (llN), luhana Piha {lfJ, RäiDo Pdnni {Rl').
lukkfl Saario (IuSl, H1-'nril Snl{iniLrs IHS). Rrsio Sa
.rtnrR\r.iFfl..\.l..r .\\t. t\l.ll, L, nm r,

{M r), Esko'la}ponen (ETl, lvrki tlotila (ltrl, Sinlo
Vcisiola ISVe], Tapani Veistola (fVeJ. l apani Vir-
härnäki (TVå), Veiio Vä skä lVVl ja Mikko Ylitälo
iMY].

Talvi oli kahdcn cdcllisen jälkcen leppoisan läm-
min. loLlu-. iarJ,r'ri ja bclmikurin kcskilåmpötilat
olivar reilusii pitk;iaikaist-.n keskiarvo jen vlåpuo-
lclla. 'falven hrnt a maistcltiin !'asia hellni
maaliskuun taitieessa.

l,ajeja tavaitijn 123; RK:n tai ARK:n listalia lu
vussa oval nrukana pikku uikku, isolokki, valkosrt
käiikka ja pikkusirkku.

2ri

'.... .): . 
". 

rr.'imlib

{\:.':: -.... i-:::'

Vesilinnut
SL,lar Vc.let piLiv:it v')silirnut h,rj.rll,rrr s,rarislos-
sa, silli niiiri lii-vd-.ttiLr rnukavisli slrltii Jniiiiriilliso!1r
rllri lradulliscsLi. YloiriJrrn;i1 !r)silinnlll (in esilril
ly larLluLr)issa I jr 2

KAAKK t JRI lCrr!i.r sirrhirrl
I'rrrnossa ioulukrlussa ri {rsti ja taD,n,ikL,ussr k,ir
Jarr yksin:iinen måäritetL!. Ajnoir hdvninlo lurrrr)n
ulkopuolLtla 1il.l2. Kus KaurissdlL, \k!i llH0l

K lJ IKKA lC.r! i., .rrd'.l]1
Ainoa lurrnon ulkopoollnr:n l2 12. vksi malkallä
pohjois(-{n I'vh Rihtnicnli (\i. Muuriner, y,,,1 lur
rr, ..r lnrrl.rl , r .' l. h l, .'i , ', iL,.', -, .,i

dcsii I 2 jä helnikuussa kah.lc!li I 2 yksilorj.

KU IK KAl.lNTt; lLldyio spl
Drassliärdin Korppoon \auvorr rrrcrialrrcella
joutukuussa kaksi paikallista ia kiksi n,uurla!aa,
tarnmikllussa ncliå pajkailisla ia yhtc.Is;i kuusi
,,ruLrtiavaa ja helnlikuussa kaksi paikallisti ja kak
si lnuurlavaa. Fl,Lin osa ha\'ainnoisia luonnoLlises
ti hlrmosta. n,i!sä mn.2ii L neljå SUi[^F, N'll'].
'I al,, TNl.

SILKKII-rl KLlJ lPodi(xrps {irislulrrsl
Mantereen puolellauiskentelijat 12.12. Kcnr Siröm-
m:tiia {lJN)ja l ll.12. Naa Särkäosdln,clla {H Kol. Ivle-
rialueella fuLnon Utön !'csillä joulukuussa
kaksi, tammikuu$sa kalsi ta helmikuussa yksi
l ikkr r

IIIRKi\l.lN I tI lPorlj.')ps !risirisrxrrl
'ii,l!,i,i rjr,).llnnnossa 22.1.,'lal,l ia 13. 1a.2. (1.

l)\,,llijn(iri. v,ir).

lvl I,iR I\1Ii ISO ll'h!lu.rirrrd\ rtrrrJ,ol
'lnvllrodrri,u)l kLrvi(,1. IIrr.o. Lili;n !'csicn ulko-
prroldta |airr kaksi vksiD:iisl;i: l7.ll. Rihinierncs
!ii olcl;ili. r,alkaaialK IIaarrälalia 2.1. paikallincrr
IIJ a ÖJ össii (ll I'r).

LÅ l-r LUJ(rU ISFIN lCr:qnus (it,gnusl
Suurinrtria I)nr!irr: 2.12. 27 Niru Sirrdal lVVl..+.1.
2ll Niir IJon!kir (lll{, jr I1.2. 22 yksila;;i lbnskar
IJI Id

MFIRIHA\Hl /,\ns{x. onsrr.l
N4ukr!nsli kolnro hdvaintoa 1.12. vksi n)dtkalla
pohj.,isccr I{ihtnicmcssä lV. N{uurinenJ. 12.12. r,k!i
,S;jrNixor(SL. ljNl jr :l1.12. 2s.l.rrdikailin{-'n Nau
|msar (lHel.

K A NA l)AN Hr\NHl fBronlo lxrnodmsisi
Ruissalon kcr;iäniynr;istii läskclLiirL cnirrtrrilliiän 7.1

lra .lr, , ' .r.rn l r lL t ,rn.i. :l .;, L\l\ J r'i-, ' n,1' .r

irl,L,, rrl.i . rr'.ti.r 1r'Lrr .r',.r lil r.r,p.,ll.
rössä. Mrmalta kirjattiin ainoasiaan kolm-. vksittåjs
vksililii: l2 12. lurIllO (llS. ynll,27.12. Kem Strönr
ma (lNl ja 21.1. Iurmo (ral-1.

VALKOPOSKt HA\HI lBr(rnlo JcLrcopsisl
Yksi låpj iaiven Ruissalon hanhiporukassa. Pist;iy-
tvi keväån kl,nnvlscll;i 13.3. nä),tt;iylymäss;i Naa
lrkko'Pekalla (HKo).

I IAAI'ANA l;\nrs lrcrrrLpr:l
lilrilsalon Säaronni(xn'rssii li.l2. kaksi !ksilij;i (\1 1 1.

'l ÅVI 1.1,)ds {,rir,,r,r
Kaksi Lav;rinioa: 1l lll 12. Kall Krusiskrssn k{ri
ras (S1.. llNl 1,,2.r.l;ihricn h{ilmikrrullc nrrori koi
ris l ul.lrn Iii[illii lTNl, 'l N]

S1N ISORS,\ l^irus I)lorr il,!,),ih,,sl
'lLrr Sataman N.l\'ll,vsillnn nlucclln 26.2 11,1tlpul
l.,sors,,a (lNl

IOLJ H 1:it )RSA 1,\,)rrs rrxrllrl
Äinoa hnvainto l l2. naäras lrrh l)ilkålroto IAL
'1 \)

PU NASO IK^ lrlr rhyo i:rinol
Yksi havainto koiras s.12 KLrs Lollaincn lAF. \fFi.
1'Nl.

'I LiKKr\SO IK;\ lr\] tfiw /i,JirLrlol
l, ,.. rl r .,.,, r,lrLnlnrjr,r 'rr .,: rr. r.

5.12.40 yksilöä Såaronnicmi (lNl ja ilil Lellainen
I\r \lL. l\1. LIi rl r r-.r lr"l rr I

nelj:il,avainloa I 3linnuista.

LAP^SOTK^ {^r'th-r,o m0riltll
Kolme havairloa: 5 13.12. kaksi Ruissalon Saä'
ronniemcssä ['l al.. HKo], 1i].12. kaksi Kus Kauris
silo (jlle) ja 1u.12. koiras Jurmo {K. Kårkkäinen,
vnrl.



Taulukko 1. Yleisimpien vesilintujen viikottaiset määrät Jurmon lintuasemalla
talwella 1987/1988.
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ALLI (ClonguJo hyemolis)
Tälven suurin kerääntymä 3:1.12. lJra Morgonlan
dei 110 paikallisia (JHel.

HAÄHKA [Somoteri0 mollissimcr]
Harvalukuisena ulkosaatjstossai mainittakoon yh'
teensä 17 yksilöä 31.12. Houtskarissa [RS); 11 yk-
silöä 6.1. Nau Gulskår (VV), yhdeksån 17.1. Hou
Kihii [jHe) ja kaksi eri kahdeksan porukkaa 2s.1.

ia 28.1. Nau Klobbskårs tjärden (VV).

MUSTALINTU {Melonitlo niglol
Viisi havaintoa: 1.12. muuttava Pyh Rihtniemi (V.

Muurinenl, 1.12. Jurmo IM. Ahola, ym),5.:1. kaksi
naarasta Iurmo (H. Kontkanen, ym), 16.1. pari ]ur'
mo (RH, HS. ym) ja 17.1. naaras Nau Pärnäs (RLl.

PILKKASIIPI lMelonitio tuscoJ
Jurmon ulkopuolella seitsemän yksittäishaväintoa.
jurmon hd\ ainrrol päinolruivdl loppuldl\een. pnim

millään 9.2. viisi paikallistå {J. Matikainen, ym).

UIVELO lMergus olbellusl
Neljå havaintoa naaraspukuisesta yksilöstä: 4.12.
Uus Vartsaari [ÄF, TN], 4.12. Lellainen (AF, TNl,
31.12. lurmo (1. Heiskanen, yml ja 17.:1. Kem Si
römma (TaL).

ISOKOSKELO lMergus mergonserl
Suurin kerääntymä s.12. 500 Par Kyrkfjärden (TaL,

JN].

2A

Päiväpetolinnut
Talvi ei ollut hyvä eikä huono päivåpetojen suhieen.
Harviraisemmista talvclla tavattavista päiväpedois-
ta listalta jäi puuitlrmaan ainoasiaan sinisuohaukka.

MERIKOTK^ f Holioclus olbicilldJ
Tulkirnasta rijppuen joulukuussa tavattiin 1 2-14,
tammjkuussa 6 8 ja helmikuussa neljä yksilöä me-
rialueella-

HIlRIHAUKKA fBuieo buleol
Kolme havaintoa. iotka lnahdollisesti kaikki kos
kevat sånaa yksilöä: 5.1. Kaa Veitenmäki IJJN).9.2.
Kaa Rauhanlinna (MYl ja 1.3. Veitenmäki (ilN).

PIEKANA (Bulco logopusJ

lurmon Utön maisemissa yksi läpi talven (Ä. Ri
vasto, yml ja 27.2. Nau Lökholm (SL, IIN, RS)

HIIRIFIÄUKKA/PIEKANA {Buteo spl
Kaa Kllusistossa 8.12. nähty lintu saattanee olla
seudullä pyörinyt hiirihaukka {lf N).

MAAKOTKA lAquilo L-hrysoelos)

Ioulukuussa tavattiin kuusi, tarnmikuussa neliä ja

helmrluu"sa (olme kotlda - ldvanomäi\pn nlu_
kasti.

TUULIHAUKKÄ f FoJco tinnrrnculusl
Ainoa hävainto 4.2. naaras yksilö Lemussa (TaLl.

Taulukko 2. Yleisimpien vesilintujen viikottaiset yhreismäärät TLY:n alueella
talvella 198?/1sa8 (ei sisällä Jurmon havaintoja).
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1

AMPUHAUKKA {IoJc.r columboriusJ
'1'urussa 1 2 yksilöä läpi talvcn. Ljsäksi :10.2. yksi
suihkija Lje Ilmarisissa (MT).

Muutama hiirihaukka on viime vuosira yrittä-
nyt talvehtimista lähinnä saaristossa. Tällä ker-
taa talvehtiminen onnistui Kaarinassa.

29
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Pyy ei näyttäydy pinnarallimiehillo- Våin van
han ajan metsäretkeilyä harrastavat "lakamct-
sien miehet" tietävät pvykannan tilan.

Kanalinnut ja kahlaaiat
'lrl!'istcn lahlaajion lislaan kirjattiin uLltcna laji'
na suosirri. Lis;iksi kjrjlltliin kolne lajia kulppla.

l'YY ltjc,rtos{r bon.rsol
'I äsl:i kuLrsikoitton piil{)sk,ilijiistii ainoastaan sicl
tä t:i;iltii 1 2 linnun taIranrisia Vaikca tal!'iral-

RItrKK(l ll,osirpLrs k'ltopusl
Kåks apaamispaikkaa Nlas Vajosuolld 30.1. kak
si{HH, ltl,l 20.2. slritscIllän (JI,Jja Ylii Savojär!cl
lä 6.3. neljä vksilöä (HH, Itl,l

TIERI fTNlro., i-"tu ixl
Suurin ilmL,itettu parvi r7 1. irar Crån!'ik 40 yksj
iöä (MYl.

METSO [Tetroo uroso]lusl
'i amntikuulta kurisi ja helmikuulta neljä yksilöä
]IUIiI

PELTOPYY fPerdix pcrdix)
Kaksi parvea: 23. L kolme Oripåä kk (HHl ja maa
liskuun alussa viisi yksilöå Nou Luoju (HKol. OLi
kohan 1ähes lumettomalla taivella osuutta haväit
semattorruuteen.

NOKIKANA lFulnio olrol
Naa Ukko Pekan Ruissalon kärjen L,lkopuc,ldta
ainoaståan yksi havainio: 31.12. vksi Holriskaris
sa (RS).

30

Nf IRISIItRI lcoljdrjs muritiJ'rol
lLrrmossa haviinloja liihcs l,iiivitt;ii .'Ialvur mak-
!iriri noteeraliiin:t tarnnrihrrut 32 sirririlFI. Konr
kanen, ym) l,i$:iksi lltijstä havainro 2{1.t2 vk:ji
(lvel.

SIIOSIRRI fColnlris oipnral
Ilusi laii talvrkaudelle. lltöss;i 13.12 l:jhtien kaksi
yksjlöä, joisra Loirren sinniilcli rraikäl1a 2.2. asti{A.
lli\d.ru.'l\. .'rnj.\ir n.r" r,,rrr |lr-r .ur..i
n:ikyi 25.1. (J. PynrLönenl.

J^NKÄKtIRPPA lLyn,nir{).ypllrs ir jnimrsJ
Tur Pernossa kaksi 12 13.12.{Mf)ja fur K:irså
mäessä yksi 1J0.12. lähtien hclmikuun klrLrll0 UI],
MY, vllll.

'1 ÄlVA^NVLIOHI lcollinoso gailindllrl
Pernossa 2.1. \,ksi tM'll ja Utijssä yksi läpi rälvcu
(4. Rivasto, SS, TVel.

LEIITOKURPPÅ lScrJlopox rusljcol.rl
Jurnlosta kaksi havaintoa: ll{1.1. tutkailtiin lumij;il
kiä {4. Vienoncnl ja 2 7.2. räpistcli yksi Leppälclr
dossa {jHe, S. Kållioj.

\|
l.r

Lokit - tikat
l.{i,,lo lrl! i n:ili\i ,,rvös lokkien nlii:ir:iss:i. jotkn nor
It(iili!,rl satrnririn l;ilrcis,r\'rlrssii liih{rs L:itri tfl lven.

I'lKKlll,alKKI ll,dlJs,rirLilusl
'lanlrnikLrLrssa lllnn(,ssa nuori jr \'anhr vlsilö ia
lrolrrikLrrrssrr Narr,on Korppoo,, \'rsill;i vii!:i ha
\ airrioa \.rnhlsia IinJrLrslir.

Nr\lJ RL ll,OKK I ll.n ,s ,i,lil,Ir)dLisl
N{uni!mi,rlinllljal:'tri l,il!{jn I]l,n lL,rL,ns,,1r,,ii,ssil
la.2 1(l vksilij;i (Nl\'l tn l2 il 1p !ksilij ljFl{i. HK{,).

Ki\ I ALOKKI ll.(r[]s.r.rnsl
Niairiltak(r(rn lit.2 lLrlLrsl. ALId oIrr sLrulla ldsk')
1uI l{17 vksilii,i 1lN).

I IAItN4r\r\l,OKKl f /,rrrrs rrsr,ri,,i,,sl
l7 2 lrrr 'l'otriDoirllir srlanrrn liriir rnrlkallir 2.+7

lok k ii ll'Å).

N,lljlill,OK K l lJ.'1nis J,,{,J',,Llsl
\lainillirk(ron !1. I liuissrrlon li;iricsl;i sLnrirrllLrl 21)

vksililii llN)

Itl:(lKKl lr\lr0 1,)r rirl
Jorrlrrkrnrssa kalsi. LarnlnjkLrnssr noliii jr h(jlnri-
krrussa yksi \.ksiltiiislrnvrinlo ulkoslrlisloslr.

ll ISK ll,Ä lIi]t)t)lrr-- !rrlji,
lLrnron rrrksiDri L lrnllrilrLrLla ilil \ksilil;j {il
K(,nlk,rnc.. !,,,1.

LILr'l fllKYYI{KY l(i,JLiJibr r)rn osl
NeLi:i havai,rloi,: {1..1 2. vl(si Krr I(uusistL, llJN), 23. L
käksi Naa salau,a lJlJcl, 12. kaksi Liclo IMY) ia'lil.2. k;rksi lvlielr)incn {[l). \la;rliskuun lisririnl,,-
r. 'l ,.,\, ...,, 1, .,r.r ir .rl, I Ir'.1,.

sr,iPr,ir.KYYH KY l(i,/LrlIbo polulnbusl
N{-'li;i havrinioa: I ;.12. l)ylr;iranla kk [^l:, NIl.],
'1 NJ, 2.1.1. NaLr Nlalin;is lJHc. lol,l. 25 2U.1. Sal
Iterikki iSS) ia 6.11. Rai Vinlo (N1Yl.

'l L- IiKINKYYI I1(Y lSlr{rJ)tolr.r1ft dffr.1i).rl{,
Sälossa alkulal\rsta neljä, lot)tnrirrl!(rsti lt.rlrrc t)Lr
l,L,r lH Kn. SSl. I(emjijss:i 22.12. ja ra.2.vksi (ldl,l
jIl)|i Visln ltj.l.kt'ksi vksilil:i lAl:, 'l N) Raisloslir
la Naanlalisln {li 1'hl;i;ir jlrnoil-.tlua här'ainloä. I u-
russa IriispankarlLrn jr l:il,iy,.p:irisli;r t l\'inen
nraksirrj lil vksilii;i u'N1 JN. yrfl.

I I l-r tJI I K^ l.c lliriiro JrrJrol

lo 1{)lLrltuLrn i.l)rar j'rkun{)n karrIrrnhiI Lrlrkaia:
nrn ll.12. !ltsi lurLrn koskLrslrssa KllIppiirsk (lul
la {Flll.

'I UNl LIRIl'Ö1,t,Ö lN|it,,r s,ordjr{rrl
juurossd 1.1. I 2. l:'hlirjn l{j.l sIlkkaoaaraspLrkUr
rrL:n Lrkuli (R l,ain,i. llS. K Vcsarrcrr. vn).

H u rir P(il.l.t) lSL,rJ,'o L,rui'rl
Surniän lrlvi l,rpn ,iisrrdiltkoil oirr 30 (kls. 1, r-

lLrkko itl.

VAItI'LJSPÖ1.1,() l(l1nIrlir:iri;Lrrrr l)ossrljrurrl
K(trrc t)i)llii;i lrl\,f,, ,rliltanl ltLrissilossa. KeIn S1-

rijrlrrrallr irr Kar Iai,J,ri ,,,:ss;1.

S1\ltVll'a)1.1.Ii {r\si(l (rrr ]s)

lilijssii 20 l2 kolIne tjllL)).

SUOPajr,l.a) l,\si0 /ianrn)lrrsl
lItössii 2ll i2. rksi ['l\r]

s,\RVIlSr Or'a)r,r.i j lnsi0 r,rLJsjllunrnr(,usl
'I rr[rssr L l3. vksr {l'A).

I'lKKII t lKKr\ ll)cnrjn)rjlr)os Jr);rrrl
Ainorslarn kolrnc t!t)arrmisprikkra. liuissdlossa
1 2 N. SVo, vnrl, r2 r2 rrorn K,)ski IJINJ ia 8.1.
Kaa KLrusisto {llNl.

l)O111ÅN1'IKKA llrj.,)j,li5- i,i{/{,,,1}.1',sl
Nelj;i ha!'ainloar5.l2. Kus Kaurissalo (H. NLrrmil,
3.1 Mas llunrjkkala (lUl,21.1. Mvnanr:lli (trinna-
tislal ja Srliinlmalla 23. I lähtien hrlmikuu n lopullc
I 2 vksilö:l (fal,. lN. SS, vrnl.

Taulukko ir. Viikottai$et havainnol hiiripöllöstä, varpuspöllö$tä ja tikoista TLY:n alueella
talvellå 198?/1988.
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Varpuslinnut
Leuto talvi suosi uhkarohkcita talvehtijoita, joista
miclcnkiinnolla seurättiin mll1. Kärsörnäen västä-
räkin sinnitl(rl',ä. 1'alven listalta jäi puutiurraan
pvrsrötiaineD, joka ei ollut toipunut parin edelli
sen talven koettelemuksista. Nlyöskään yhtään ha-
vaintoa peukaloisesta ja tundraurpiais€sta ei ilmoi
tettu.

KILIRU lÅioudo o.vcnsisl
Kohnella taholla yhteensä viisi yksildå: lurmossa
31.12. låhiien yksi helmikuun lopulle [lHe, TaL,
ynr, Utössä 12 28.12. kaksi ja tästä eteenpäin yksi
[4. Rivasto, TVe] sekä Tur Artukaisissa 26 30.1.
kaksi yksilöä (HKo).

'f UN1 URIKIURU [Eremophi]o olpestrisl
Yhteensä kuusi yksilöå. Tur Topinojalla 20.12-

[vY). I'rn..ä 2 .t2. td r t. {TVC jd lurmos-d lou-
lukuun alkupuolelta iammikuun puoliväliin neljä
ja tästä eteenpäin helrikuun lopulle kaksi yksilöä.

NIITTYKIRVINEN IAnthus proiensisj
utö5\; l9 u. J. L LlHp. l\ pl id J.2. LssJ ]lri i.ri .
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v;\S1 ;'i R;\ KKI l1lluro.jttr ir1,)lll
lur K;irsiirrli{rssii siDnitteli vksi vuodcn ilrr\li di
nn lll.2. irsti (JI). llKo. vml.

'I ll,l tl llJ(r,,lrrillo :orrulusj
I'jicr)oincr Iuippu vLrodenvaihtcen ticnoilla. SuL,
rimmrl päl\,el aiDr)astrian s(l 7{) yksllön IrorLr

KOSKIKT\llÅ lC'n{rLrs,,j,,c/usl
K,rukausisurnr,:,t joL,lL,krlrrssa lrcl j;i, 1a,,,L,ile,,,s-
sa vhdeksär. Irclmikrrussa kahdcksarr 1a maalis
krrun alkLrproliskolla vhteerrsä 15 knrla.

RAlll lAINI,iN fPrurolld Jn{rrJulorisl
Finn:itvstalvi joulukuussa tavaltiLr 11. tä]nmikuus-
sa s-^iisem;in. l,cl ,ikuussa kahdeksan ia rnaalis
kuun alLrssa vil]1:i kaksi yksiliiii Jnnr l9.l2. lLl
pinojalla kolme (HKo) ia 4.2. tlrössä kolrnc (SSl raLr

PU N AlilNTA lErithrrl-us ruirrxiul0l
Naa Ukko P-.kalla 1:1.12. 2.3. lHKr,, 1N,,vl]ll.Jur-
nlossa 1.r2. (N4. Ahola. ynrl, r9.r2. (K. Kärkk:iinen,
!-rnl,6 7.1.(O.Vesikkolsel;i25 2u.1.IP. Pynnö
ncn, yrnl.

Tatvilintulask€ntojen valossa lcuto talvi 87/88 oli
30 vuotccn paras karatalvi. Varsinais-Suomen lu-
vut ovåt kuitenkin vaatimattomia, iotcn karat
\ iihllir ät unemman pohioisempien purojon rär-
rella. Tosin purojen koluaminenkin lienee vä-
häislä !{'rrrllunr 70-lu\ un p'ojeLtir uo\iin.

MTJSTARAS'rAS (Turdus rncrul0l
Kuukausittain scuraavasti: jor1lukL,u .15, tarnmiklLu
30, helnlikuu 25 ja naaliskuun alku a yksilöä.

RÄKÄTTIRÄSTAS ('I urdus pilorisl
'Ialven suurln porukka 17.12. Tur Yo-kylässä 200
(J. Tiiloncnl.

L^IILURAS'l AS [Turdus philomclos]
TUITävara asernalla4 :Jl.tannikuuta{ME, Ta1,,
FIKO, yrnl.

PtINAKYI,KIRASI AS f'l urdus i/ior:usl
lurmossa 13.12. äånihaväinto (H S, yrn) 

'a 

20. 12. yk
si ltuissalo kasvitidccUinen puntarha (ToLl.

KULLIRÅSTÄS {Turdus viscivorusl
'I al' pr 

"irr' " lJ L l"^r. R r.,-dlor \l1rj"nil.m.' .i

(MY],

M{ ISTAPÄÄKER I TIJ {syl!io olricopillol
'lurun tavara asenallä naaras 27 3u.1. tHKo, RL,

vml.

PÄHKIN^N^KKELI lsirid europae{rJ
Neljä nakkcliarllal Hajalassa vksi linrulaudalla kii-
vijii svksysiä ajna maaliskuun lopulle [Ill), 1s.12.
Tur Perno (M 1 ), 2a.1. Pa. N{uddais (MYl ja 12.3.
Kustavi (M Soikkelil.

LÄPINHARAKKA ll-onius excubjlor,
HavainiDia noin 40 eri paikalta (eri yksilöitå1.

PÄIIKINÄHAKKI {Nucjfr.ogo coryocoiocrcsJ
Hakkeja tavattiin lähinnä yksiitäin yhicensä 12 l'k
silöä tasajsesti eri kuukausille iakautuen.

MUSTAVA RIS {Corvus frusilesusl
Joulukrussa kolme yksittäistä Turussa, tammikuus
sa Kcrniösså, Naantalissa ja Paraisilla yksinäiset
sekä helmikuussa Kemiössä yksi ja turussa kolme
yksilöä.

NÄÄKK,A. {Cc,rvus monedulol
Mainittakoon 500 yksilön parvi Topinoialla 24.12.
(JN],

KORPPI (Corvus coroxl
Suurimmai kerääntymät 9.1. Särkisalo 50 [MEJ, 8.1.
Pern Kestrikki 50 (TaL) ja 24.2. Nou valpperi 25
kronkkujaa (HHl.

K(Ill r\RA ININ lsturn!s lrtgnrjsl
'li)pinoiän !rnrr;idstössi' pr,öri io tu t lnJniklrLrss.
2s-36 vksilö parvi {N1tj. \tT. vm). Mrrrr;r a si,:t
l;i tii:illil allc kvmmcnen \,ksilön poruk.,ira.

PIKKTJVARILlNtrN 
f P.rrsrr. rnrrnronLrsl

'lalver äikrna \tteenslj 2i vksilij:i kahdeksallå cri
Irl,(rllä mrr {1.12. kah(lcksrn vksilijli Halikonlah-
,1,:lla (J. i\{atik.iJ,e l.

lrf,ll IrlrO llrrinsilJ'r .ool0th-i
Suurin ker;irjntvIlrä 20. 12. I opinr)jal1il i 20 vksilöli
(tN).

j^ RR IPII I,i,O ltri,gi/k l]r.rriil, irsj1ft,
Suulirnrnai Irtrvct 2(j.12 Nnii Noste 100(RS1,27.12.
Orikero 250 (NjY),2:1 1. Sal Mtjr illij v l0o lSS),21.2
Sau'lapila 120 {MYJ ja 2{i 2. Niranrnli t2r) }ksitijii
{RS).

Vl Hl,iRPljllrl,O fcu].(lu|lis |hlor is]
Åinoa suurohko Irrrukka 12.-t2. llalik0nlahdclla
2s0 I,ksiliili (lH1,l.

'I iKLI fCor(luirlis .dr/,r,J'sl
Suurimnral pan;cl L I2. Kri KLrLrsislo.lil(lJN).8.1.
'fur Kurjenrr?ikj 2s ll!Sl, 10.1. Häl ViL,r'ila 1s (SSl
jd s.2. Yo-k!l:i 15 vksila;i llVc).

\"ll IIRVAItPIJNIiN la]r,rd,i,ris spinus)
Muutamia suu, (t,kojakin r)är!,ia cdcllistah,isen tii!
dellisen hiljäis{rlon j:iikl,er| l3 12. Nna LIkko Irr:kka
150 (llKo), 13.12 Ruissalo 200 (NIY1.29.12. Ruis
salo20(l(lvl\'), 3{1.12. Kaa Jänissaari 200 IJJN) ja2.l.
'l ur Krri!'uluoto 150 vksilö;i {NlIl.

1l11]vll'jl)(] lcnr.l,,,,/js ro n nol ina l

Sal Nleriniilvss;i joulLr hclnrikuussä 20 37 vksr-
löä (SS, lN, ynl). Muualta mninittakoon 1.1. Trrr
i,änsilajturin 1a vksilij;i [\{Y].

VLiORll IIjN{ PPu lC.r.duclis rqorn.oshisl
Salon ja Turun rikkaruoh{rlenttien lisiiksi vain ,1.it.

Llra Dählsb ,k seitsenän yksilö:i (Hans Nurmil Sa
lossa enirnmillåiin 2s lintua 18 1. (SSJia luruD Län-
sjlaiturilla l3 yksilijrl ianrnikuussa (lHc. HKo, vm].
Yhtcensii tavatluja vksilöitä 68.

tJltPl^lNtrN fCorduclls llanneol
VuorostaaD kåicissa. SuuriD ilmoitetuista harvoistä
porlrkoista il{) y[silöä 5.12. Kaa Ljrloincn IjNJ.
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Kl ltJOStlPIKÄ l'Yl.lN l Ll ll oxio l,ru.r)pi.c11,1

r\iroa halainto 31.1. seilse'niin koirasta ji n{)liii
naaräsLa ivl{rts;irnaa ( l'\I:il

l A V ILIK t. t;RNA lPin,rrrto rrrLr(rl.{rl'rrl
\iiisi hr!'aintoa: 19.12. \,ksi Ini Kolkko ll'jll, ill1.
r. jlVLr r...l I\rr.''\s.\'l rr I "
ri ([ l)..11].2. ä:i,,ihll!'ainlo Kcm Olnios (l{l,ljrr 20.2

nell;i koirasrr K.ra Au!'i,ir1en (Dll)

\t)KKA V,\lt P LJNIiN lC,rr.iothrous lcr dxirirr lhrous

S0itsomiin bavainloa: 5.12. Rrrissalo (lrl,, SV) ia
K:irsämiiki (lal., SVrj), 27.12. K s KuL,,issalo (lllLrl.
30.12. kaksi JuI.lno il.l,, \'rn]. 21 lLrr Ta\iirii
ascma (llNl, 2.2. kollnc Iriilanojd I I'll.l ja 2'l.2 l rr'

rL,n hautausn,ta (\,1Ij).

l.AI)l NSIItK K lJ ltlirl''lrIius hppt.,rric!sl
Lcnrrssfl :J0.1. l:ihlien ktlhrleksarl !ksililii (llKo,

t 'nl.

Pl,'l,Ml lN IN ll)lrxrtroplrIrrox ni|rrlis]
Irrrn n Lrlk{)t,uoliset: 27.12. \LrsOhcrrsarri il(l(llS),
:lo 31.1. l,ern Nr,vnliinen 120{llKo, RLlia2 il Nou
l,Lroju 30 il IKol. lrlrmossa cntiscon rnålliirr piiivil-
t:ijn, enimrrill;i;in 79 vl(silii;l '1. larnlnikuuta (H

K0r)lkäner). I'Jn).

Taulukko a. Iträiden varpuslintuion viikottaisot

Klil,'I ASIRKKLI lLnbcti' t:itt)! :lk))
KoLncnsa(lfln par!cL 13.12. Pai luLrvrla lAI", lNl.
27.12. Dra Kasniis {lNJ ia a.2. J,io Kå!i(rlr IN]\1.

PAILjSl R KKU lrirrt'{xizo s(iir)')nj(ilusl
Yksjttiiisj;i,vksiLöiLii pitkin lrl\,oa sot)i!,issa biotLio

Ieissa. SLrL,riJ, k{,rly,n:i l,{il, i n1aäliskrull \.dil,
teessr l l yksilö;i I ai I arnmislo (l lKol.

Kiriallisuutta
NIISSONfI\, l. l!lll1: l,inl lal,,i ll{l/lll l-rkrli
l2{'lJ:lil -ltl

l!{lSS(lNllN. l. lilll2: l,intLrtIl!i til/82. lik li
131'1):27 it:l
\'liSSONIN. L Irl8.li HrrrvrrlLrkuj!ri1 irr satLrrrniri
sol 1äl!ehtijaL lJkuli l5(11:12 le
MISSONIN l. l1lll:: Li.1(rlal!,i l9llii l9u'1
Vi,rsi,rais SUo,,,{issa. l;kuli 1(i(ll:5 11.

\llSSO).JlN. L lll{15 Linlrrial\.i l9ll'+ l9U5
\rarsinrisSLr)nossa. Ill'llli 1{i(.1):17(l ltJ(i.
l\'IlSSONI'lN. '1. 1!11J7: l.inlLrtal!i l1lll5 1!l{l{i
V rsinais SroJr(issä. Lrkuli l7(5):21|i 224.
NIISSON"EN. T. l1l8ii: LiLlIlirl!i L986irl7. l.k li
181,+):l lttl 1.+ 7.

SAARI, l, lrl85r 'lrl!.'lla ha,.'ailLrl kahlaaiat
\iarsinais-SuoDrcssa. liklrli lii(11:1s 17.

määrät lLY:n alueella talvella 1987/1988.
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Mööritys
tcrskustcr

Simo Veistola

l'ömönkcrtoisto mciörityskuvoo iorkosicl-
lesso [Ukuii 2lBB s. 10) ensimmciiseksi
uriclccn lulee ehkri onliikin moisemiin ek
synJ I /eppoiinlukoiro. 1Ph, 'nnicurus
lhonnir urusl lLri 'irtjr inlo(oirnr lLuslinio
svecicol. Kuvon linnullo on I<Lrilcnkin sel-
vri silmrikulrn onjuorrr, jollcrislo leppcilin-
nu.llo ei ole. Linnun poskel jo rinto o\.'o,
hyvirr io.o r iiri"el. ..inir iniul,oiloon l'öiis-
'ö 

ju rinno*Lr nrikr isi 'elr iii vriri'rir l ero-
jo. Vöhilcllcn oiotu-- siirtvy muslcrkurkkui-
sjin toskuih in.

Läntisellä palearktikalla tavataan mustakurk
kuisia yksilöitä seulaavilla taskulajeilla:

surutasku fOcnantfir: iugensl: koilas ja jot-
kin naaraat.

-O. picoLet koiras ja jotkin n:ralaal,
punaperätasku f O. xonlhcrprymnoJ: koilas,
laulutasku l(1. rnoestoJ: koiras,
hupputasku [O. rnonochcr]: koilas,
kivitasku (O. oenonthe): koiras rodussl see

bohmi,
valkoselkätasku 1O. /inschiilr koilas,

-tr;rvikkotasku {O. clcsr;rti.): koilas,
*rusotasku fO. hispanir;o): mustakurkkuinen
stol)rrzino-rruolo,

nunnatasku (O. plcsr;hunkcrJ: koiras ja rotu
cypriocct.

Mustataskun lO. lcucululja kirjotaskun fO.
/eucopygo] ltihcs koko rutttttis ott tuskean-
musta tai musta. Lisäksi munkkitaskun [O. o]-
boniger]koko pää on ruskeanmusta tai mLLsla.

Lu,.{'llr-sl;: r\l-rr;'l ; K}pruk-alla. rni""ä
miiiirityskuva or otettu, tavataan säänDölli-
.esli \,rin \d lo'cll.ä . aar ilLo. nurr.r- jir Iu-
sotaskua []'LINT & STEWART 1983J. Rajaan

a

määrityskuvan tarkasteluongelman näihin
ntljäiin lajiin. Muiden lajien määriltämiscs-
Li Ls. CLLV C\l & HARR15 lq8-

Valkoselkätasku?
Määrityskuvan taskulla on selvästi erottuva
silmäkulrnanjuova, jota valkosclkätaskulla ei
koskaan elottL. Taskunmr: ei ole siis valko-
selkätasku.

Valkoselkiitasku tah,ehtii yleisenri Kyprok-
sella. Pohjoisrnrissa valkoselkätaskua ei ole
ikinä tavattu.

Aavikkotasku?
Aavikkotaskukoiraan musta kurkkulapprr on
suhteellisen pir:ni. Muster kurkkulappu yhtyy
lummiin \ii! pn l)pirirrhö5lrerr.in l'rpean:, jrro

vana. Määritvskuvan linnulla tumrna kurk-
kulappu on huomattavan laaja ulottuen sel-
västi rintaan. Lisäksi taskullamme on [umrna
päälaki, aavikkotaskulla päälaki on vaalea
(Kuva:11. Tasku X ci siis ole aavikkoiasku.
Kuitenkin syksyiset aavikkotaskLrkoiraat saat-
tavat epäcdullisessa asennossa muistuttaa hy-
vin paljon kuvan lintua (Kuva 2]. Maastossa
aavikkoluslun lurlr.F hplposli kai"is.a pr1

vuissa kokomustasta pvrstöstä.

Ruso- vai nunnatasku?
Määritysongclma siiltyy virik{raan la jipariin:
ruso- ja nunnataskuun. Lajiparia yhdist?iii
firm. mustat/mustanharmaat kainalohöyhe-
net (on tosir monella muullakin tdskulajilia)
sekä lähes sanaIrlainen pyrstön kuvioi]rti. La
jien lähisukr.risuutta osoittaa lajien risteyty
ntIn, n Kosfrt,lrr nrerpn vmpårislös-ä.



Rusotasku pcsii 5'leisenii koko Välinreren
alueella icrlincn rrimi viilirnerentasktrl. l,ajis
ta Iavatr r trlueella kaksi alalajia: 1äntinr:n
alalaii lO.lrjsJr.rnic.r hisp.rn j.rol ia it:iincn lO.
hisponico mcJonr;Jou(xr). Liintison alalajin koi
rajclen vliipuoli on ruskcanktltainr:n itriisurr
alalajin koir'aidcn olltrssa cnumrniin rnustavaL-
keita {JONSSt)N :19831. I(uiLenkin al:llajiorl
{)rottamiren on hankalaa lajin prrkrtvaihtt:hLrr
vrLoksi (ks. talkcmrnin CRA\,{P 1088:8101.

Nlolt'mmilla alalaieilla tava Laan koilaita.
joilJa on rnusta kurkku {ns. siol)(.rzinfl'nrLl(rlo,
CRAlvtP l9BBJ. Iiriiscn irlalajin kr.rilailla piiiilr
nlusta kLvio rlotlutr keskimii;iIin alcrrnrits
rintaan ja enemm;jn nokan 1.1:ipuolcllr: kuirr
läntisillä koiraiLll IKuva 3iitiiiseD alalajin koi
ra sl.

Nlriiiritvskovan linnun koko Iiiii rliivltiiii L,r

sais{lr lurnrrallil lLrkLlLlnollamalta \rcimakasta
silmiikulnran juorra;l. l lrnrra;l kLrrkkulappua
ci orotu, \'aan turlma ku\.io iaLkurr alas lin
lililr (ja Diskaln] IlLrsolaskulla trrnma kuvio
raioittujsi krrlltkuun. l,isiiksi siipi elottuisi
vaa]easta kirula nsivtlsl a ltlrrnleml)arla. Krl
van lintll onkin ntrnnalaskrtl

S-vksvllä ntrnnataskLrkoilas cloaa rusolas
kusta em. lLrntomr)rkkir)n lisriksi trrrrrrrrrrrrr
nran harmaar scliin pr:rusk:r:llir Ir'rrsotaskrLrt
scLkii r-rr krrllanvaalcanruslica hilvh{)lrlon I!'
viosien ollcss;r virlkcittl.

Ke!ääscr:rl lnurllesså nunnalaskukoilaan
prrku on kulumisen ja osittais(xl sLrlkirsadon
Vuoksi nllllrltlrnrrf jLrhlapLrl<rrun (ks. lirskujen
sulkasadostir csirn. FIr\KAl,A -l1l8Bl, iolloin
nlLrrnatasklL on helppo miiiiliLLää mrr. mus-
tan selain perustedla.

RusotasklrD hisponicrr laalas on yJäpuolcl
ta \,aaloampi ja Iuskeasiivvis{)m})i {)ro1{rlr syk-
svll:ikin mr:lanolt:uca naaraasla ja llLlnniLtils
\r.\l r. .lu\"l r l.'rr ' r, l,rrul ' , r.r rr'. rn !,

nLlnnattskunaalaa rl errottamincn on syksyl-
Lii hankalaa. P:itr)vi;i maastossir k;iytottiivi:i lu
jinJnääritysp{)rusteita ei ole esitetlv lirjalli
suu(i{)ssa. N'lon{rl -vksiliit kuitclkirr pystvtiiiin
miiiirittiirrriiiin: TLLoreessa puvussa nuDnatas
kun selän ja harlioiclen hrjvhcnissii on kullilu-
ruskea l'buffi'1. jyrkkiiriijlinen reunus (r'uso
laskulla p?iiiosirr yksiväriseL hö\'henei, ks. kui
tenkin SVINSSL]N l9BBl. Kulunrxrssir puvLLs-
s r nrrnrrarr,lr.n rljpuolio ,lu rn .n lr'i,r 'rr-
tawön kontlasti alarintaan on sel,,'empi kuin
rr nta. ull.. L*.il'i nr.nn.'l*lr.llr.rrr rr .r

rir-rnaIr sivuilla ja päälar:lla turnnannrsk{)ita
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nuokrn|aitä ISVENSSON rgB5. CLi']l\'l!lN l
& HARRIS 19{17, (1R,,\l\4P 19BBl.

Kyproksen nunnatasku
\,liiiiritvskuva oli oLettu KVprokscll svvs
klun alussir r,rronn;r 1!lBu, Kvseess;i oD nLln-
nataskLllt vilin Kvpr'oksella tavaltirva alalaij
IO. pir;sr;lronlo cy])r'i.r.r.Il. AliLLajia on Frsitcltv
omaksi lajikseen lO. r;t't-rljrrr;oJ anrrr. nilarilarl
l)uvLLn pojkkeavan ulkon;iiiD (rriuistuitaa erit
liiin paljon koirastal ja (x ilaiser laulun pclus
teeLla fSLlj\S & VAN IIEIt IJERtj t9{121.

\'1äärit:/skuv slir alala jirl rr;iiiri LLiirnilren lie
nl)c rnahcl.ltonla. lrruttrr ntaastossa alalaiillt;
on t1'y,pil1is1ri lrrr. nlapLroltjrr l;impirniirt kel
lert;i\';i siivv.

Summa summarum
Lluso ia nunnatasliu nLrrrkrslirr,rrt lirjiparin,
lonka rn;i:iIil)' soll!tolIlr ia tullaa n pohlimaan
viclä karrar. Ilrilyisosli tarviltaisiin suomclr-
kiclislii piilroksilla ja vakrkulillir valustr:ttuir
.rrli\l ,r. i' sl,r I.ir'-i ir lu,,lrr- irr. ', r

r rr. r.rl.,.lrrl r,'l, is'.lttrrr'r',. rrr.'
rlcnirikoinir. I:im:i irr'1il(kr)Li k;isiltcli l;ihiuuri
nlustakurkkllislr)n lirrtujert rniiiiIittiirrrjstil.
\iarsinaisei ongelrtrat lieno\,äl vairlcaltllkkLri
scmrnissir, svksvisissii nilnririssa. Lisiiksi
rrrLnna iir rusolasktttr lislovl\Inil)n vlcisy-v
rl(jslä ia risle\,lymi{in Lrlkoriiijslii olisi kiirrrros-
lrVaa tiolij;i cn{)nlr)riin (esinr. rislevl\'nrien la
paamisalur:r:llir esiinlv\':istii nLtnnatasl<ttn vitl-
koakurkkuiscsla \,ill(rio :rnll{)(Loslir.

Kirjallisuus
(li,llNlltN l.lj. & HAItltJS. 

^. 
1i187: lri(il(l i(loriili

f.lion ol $osl l'llloar.li(i wb(iIlri rs. llrilish
llirds ll0(al: lilT I57 jr tJ0(51: -187 2illl.
(l11^MP.,S. lloirn.J lll88: lli,i llir(ls {)l tht) Weslorrr
lral(iarctiL. Volum{r V: 7!3 lll!1. Cl\lord tlnivcr
sitr' |,rss. Orlonl & Ncu'York
Irl IN'l . P.lt. & S I ii\\ARl'. Ir lj. l!l8il: Ihc Bir(ls
ol(lvprLrs Ilrjti!h Oflrithol(r jtists Llnir).. l,uton.
HAK^1,-^. I. L1)llll: Ki\ i jä arotirsliuri In;i:irilliirni
s{rstii. LIkuli l1r(21: 26 2fl
I()NSSON, L. lrl83: T.inn,,l lrr)nnossa: V:iljmrri ir
Alpit. Iarnmi Il{rlsi,rki.
SLIiYS, R. & v-,\N Dtit{ llLIIC. M. r1Il2: on the
spccifi. stahrs ol thc Cvplus Iricd whcrl-. r Otj
naIlthc.\pria.r Ornis S( nnrlina\i.r 'l3l

123 1211.

SVIiNSSON. 1,. 1985: ldcrlilication (lunle to Flu

ropean l'j;rsserines. ll. painos. Slo{rkhoLrr.
SVENSSON, L 1988: \1:i:iril)stieloa lahdelr toiscl-
ta po.rlelia. Ilongnri 2: 26 ll4 'lii!isleLnrä dia
krrv;.:sil!'kscsl;i

Kuva 1: Aavikkotaskukoiras
(0e na nlhe desetti ) Långskäril-
lä huhtikuussa. {RK ei ole vic-
lä julkislanut havaintoä).

Kuva 2. Åavikkolaskukoiras
(Oc n a nthe d ese r I i I. Lokakuus-

Kuva 3. Rusotasku loerärlte
h is pan i c a nela noleura). L'rka-
kuussa Israelissa.
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r988 Jurmosscr

l,t:urftrn ta]r'en jälkeen k{)v:il tuli aikaisin. S{)u'
rauksena oli enlistii suurempia vaikcuksia ko
ko muutlososon:lin katfa\.an rengastuksen
saamist:ksi JLnmoon. Ajoittaio tilann{r ntiyt-
ti trlivottomalta, mutta loppuhtlos orl seulään
siedettiivä.

Äinoat mr)rkitliivät aukot jäi\':it 17. 25.'1.

la 11. 1ti.5. sr:kä vapun jälkcisinä neliänä
päiv?inri, jolioin ast;na oli kcrkonaan ilman
rriehitysiä. Ihanteellinen kahd(in rengasta jan
tilanne saavutettiin 12 ptiiviilrä.

Tulokset on koottu oheiseen taulukkoon
slandaldipentad{rittain. Taulukkoa tarkaslcl-
liessa oD huonallava, että siitä puuttuu vii
si reDgastuspäivää lähinnä jaksosta 26. I'ä
mä siksi. että ko. asr:makaavakkeet eivät ol-
leet vara-asernaDhoita ja Jvlki Matikaisen kär
tettävissä silloin. kun hiin kokosi tengastus-
tiecLrl.

'l'aulukostir oI1 noteerattava erlsimnäisek
si huhtikurrn alun voimakas talitiaisliikchdin-
tii ja hippiäismuutto. Kerttuien ja varsinkin
sieppojen m;i;irät ovat vaatimiLttofiria, mut
tä osa totuudesta on puuttuvilla lornakkcillir.
I orrk'rkrrurr r, nL r.lrr'lallo \"iLLll.r r rn\ö<
r "i,rln l,,ji' rr jr Plrvllo.cot,rr-lriilrr nra.iriin.

3ll

Seuraavassa roDijilstirjat, jotka ahersivat
JLrrnossa. Aseman ja vhdistvksen puolestir
kiitokset hyvristii työslål
Pekka Alho

Osnro Kivir,uori

Vesa Vr.rli:Llir
Lasse Vilhunen
Tilpanr Numrnin(xl

^nnika 
l orst6n

'l om Liudroos
'l apani Missonr:n
Ari Rivastr)
Pekka Musiakallio
fouko Hakala

01.,o7.4.
il8. 13.5.
06. 08.4.

26.4. {11.5.
17. 1 9.5.
't2 11 4.
12. '14.4.

20. 22.5.

31.5.-05.6.
31.5. U5.ti.

28. 30.ii.
30.u. 02.7 .

Pesirnälinnustosta sratiin kesällä kiinDr seu-

Hae osi

Cha hia
Are int
Tri iot

Lar mal
Lar aIg
l,a r ran
Ste aea

3

11

5
3

l0
I

17
:t4

rrlku
r l:in'jii

19
01..1.

20 2t 24 23
0tj.,1. Il.it. 26.:1. 01.;.

3351

2t\ 2.1) 3{l 3 t :i2
1(i.5. 21.5. 2tj.5. 31.5. 05.li. ]ht

1234r132

Cuf . an
Acg lun
[i. p cor'
Den n,a i
I Iir rLrs

Ilcl urb
Cor lrL,
(ior mon
Par nrai

'lLrr pil
I ur lrhi
lur ili

Irho I,ho

liri rub

Lot: llu

Hi| i(it
Syl alr
Svl l)or
Sy1 r:om
Syl crl'
l'hy Jus
I'hv dcs
lJhv col
l'jhy sib
Itcg rcg
N4us sir
Fic hyp
|ic par
Irru nrod
Ant lri

SlLr i,ul
Car chl
Car spi
Pvr pyr
Car ery

t'ri mon
Flrnb cit
Firnb l\rs

1

2b 2u

1l
I

I

0 13

t3
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1

,1{J 7i

l
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l
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Linturetkellö Turun seudullq
30 vuottcr sitten
Rislo Lemmctvincn

:i::l::i' "'li::-r; - ,

: , .._ . d:,i;t i:,, _.:.rdr,r,l1ti;:

Markku Lappalainen: Linturelkellä.
Kuvat Nils Söderman.

- Forssan Kustannus Ky. 198B.

Esiteltävä kiria'l-intLrrrikr:llä" on kahden
rurrrr' r rn turlr.l,rr'r'r' luo 'trur Lur.r,rj,, .ri
kaansaannos. I osin tekijrit lintuvalokuvaa ja
Nils Söclerrnan ja tekstin kirjoittaja, toimjt
Lrr,r \l.rrll u Lrpp,l,.ir"r lrrrl.rr I 'rirr,i m.i'i
lin cri lulkulaispolviiu. {rttcivä1 he Nils Sö-
clerrnanin varhaisen kuoletnan jolldosta elt
tiIreet koskaal] lavilta toisiaaIr.

:i"1 . \i-. . a r r r e r'; l, . r r k 
" 

u i r r, , r ja rrro
poileen o1i säännöilinr)r lultavurs RuissiLlon
letkillii l{150 ja 60 lrLvuilla ja h:inern kuviaan
öilr i luulluirr ". r rrrrr'. I r. r r rr .- , n, r'rier,

palstoilta. lvlarkkLr Lappalaisen lintukiLlsauk
set samassa 1r:hdessii piliir';it lluolestaarl rrv-
kypiii,,'ion lin lurniohet aian tasitlliL.

'l unrn linLutirik)rlliserllä vhdistvkseLliikiu ou
oma osuut{rnsa kiriiu) svntvVD, sillä yhdistvk
sen 20 vucrtisiuhlakokoukse-'ssir Martli Soik
keli esitti Sii.lel,llla!in dial<Lrvia ja esitvks(j]l
innoittanlina Lappalaisen lir Soll<ktlin kerskon
syttvi kipin;i, jokn johti krr,,'ir:n kiljalliseel iul
klisu un.

I(iIjarr r:nsinrm:iisessii luvussa l,apltalainen
luonnehtii SöLlormanin elärräntvijlii linluku
r,aajaua ja ihmisonii selr ajnr)iston l)ohialta,
ionkir h:in on sirirrrut kiisiirsli lehlilr)ii(ckok(x)l
rnista. kLr Villlava n henkiliikohtaisisl;r rruis
tiinpanoista la h;inri tunLeneiden heukililirk:n
hairstattolLristir. KiIj(rittaja.ln kVennlt e lii! t\-
rniiiin kohlt;r:nsa rralilntiran ja kokt:ntuksiin
rliiD k)dorlunluiscsfi, ettii teksti voisi paik-
kapiiikoiu olliL viLikka Sijclra Nissel itsc kir-
ioillamaai "Kcilliijn,.'alon samorutluir koko
kr:rloslalon neiikerloksinen kävLrivii leirlalt-
I r.r I' ll'.rr i\.i. lir..k.r r'1,1'rr \' :i\.;; j I'd-i
pjeDeanpiiä Dyssrikkli;i kainalossa r11ics aslc-
l{r.r }lortaal alas. I(cllirlissa h;in solilii tava
ransa mopon tarakalle jit prrjithi;ra piharnaal
le. luo kalseensa korkr:irlern scinien vlle lepiiii,
,.'älle taivaalle alveliaksccn p:iiv;in siiätii".
Lappalaisen lekstistii havailsee, t:tlii lriiDcn jir
kuvaukscn kohteen kokemrrsntaailnlal rrvitl
varsin sanlanlaisot.
Nils Sitderman Ruissalon Rantatien varres$a v.
1962. Kaulassa roikkuvat Hasselblad (obj,250
mm) ja suuri Ultrablitz Matador -salama. Käsis-
sään hänellä ovat Exa-runko ja 40O mm:n Tele-
megor jalustassa, piilokotu repussa ia kojun kaa-
ret sekä eväät salkussa.

LiotLrkuvaajana Söderman oli ennen kaik-
kea lähikuvirirja, joka pylki kuvauksissaan
t"nl d o ll i s r r r r r r r , r r r l"rii\ iir ia 1;) lli\ i,r lr.ru-
tokuviin. Lappalainen llronrehtiikin häntä
' r 'l.rrl ;lir.', rl I r'r'rlrl a.r"l,"rirrl'" t. , nr'dnä
puhclasoppisena suorrralaiscna eclustajaDa.
Söclermanin suuri esikuva oli (xrglantilaiiten
Sir Erir; H osking.

Niinpti kirjan kuvat ovat liihcs lx)ikkeukset-
ta pdkisl{rltyjä muolokuvia nelkein sadasta
liltulajista. Nlirisr;mia kuvista ei löydy etsi-
mälläkään. Lappalilir)en on ryhlrlittänVt kLr
vat aihepiileittäin eri kappaleisiin: iakamet
s;issii, a\rarillla nijtyllä. ulapan äär,el1ii, keidas-
suolla jne. Kuvirusmatkat ovat uloti!neet cri
puolillc Lorrnais Suonea, Kuslavin ulkoka
rr)ilta HuittistcD sr)oaukeille. Ruissitlossa Sti
dcrrnan viiLtji ja son linnuisia hän iLrlkaisi
dlyös ainoaksi jääneert kiljansa "Rrrissalon
linnu t", johon Rauno'lenovuo kirioillit{)ks
l in.

KLrnkin kuvasarjan vh to!,dossii Lalpalai
nelr keltoo kuValLlisla laieista, JliicleD clinta
voista. esiinlylIliscstii. kantojon muutoksjsla
it a. Lri i:\o-li Ll . l,,..trutr.r.r lr rrr',,r ,uo,e
lrrllisia niikökulrniir. lokstistä ilmenee. ettii
kirjoittajalla on lirajir hronnon ja kirjallisLrLL-
rlr)n tr nn)mr s

lo-S.lJ,rrrr rr 1.lli'liIrv:.rr..r la rns i.i'rr.r
milleen, niin Lappalainen lluoloslilan riimit
tiiä tckstin rilnsvilc\'än Vivahteikkiraksi kr)r-
lonnaksi. Esinrerkki:'lluirnair viruhlia lenlä
vii sadan sirlirr sakki kiitiiii ilurassa kuin pu
ioLtelukepp0jri kir)rl:ion, riikVnr;iLtönriä estcitii
vlilellen ja alitellen..." ia toinon: "Hupsunkir
j.rr',, l'rri\, \1, " r ril,'irerrlrller...rr'- rr,r
lapatloirlen: pesiessiiiil se sLLojautuu valppaa
srxrrr ja hälisevliiin tiiravhdyskuntaan, mutta
voi l)aDna poskeeDsa IiilojcD mlrnia". On tie'
tysli lukijan makrrasia pitääkö nykyajaD yk
sinkertiriscsla ja pclkistctvslä tekstistii vai
i önsvileviin maalailevirsla kcrronrasta. Mi,
nusla elitvisrlsti tässä kiljassa, jossa kuvama
Ir)riililli on ll0 vuodcn takaa, mvös tckstin tiel
r' '.,rr lr.rl, , i. r.\" r',J r,: t:i\;t tu|'nr,rn.
"l,inturetkoll;i" kiljan totoutus on mieles-

tiiDi ltrrkulaiDeD kulttuuIiteko. Eikii vain tur
kulaincn, sillä Nils Södernranin lintukuvilla
on vankka asema myös suomalaisen luolto-
llrar..,"r \i.ror.rr..a. si\si Lr r; lirj; nr
melkitt;i,,'ii clokuIncntti crääsiä luonkrklrvauk
s{rrJre [Durloskar]deslå.
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Kuva 3. TLVn uusi mikrotietokone. Tuomas Kunttu siirtämässä havaintoja mikroll€.

T[Y:n crrkisto tietokoneaikcrcrn
Juhana Piha

Mahtava lintuhavaintoarkistomme on siirtymässä automaattiseen
tieiojenk.isittelyyn. Yhdistyksen oma mikroiietokone mahdollis
iaa jatkossa €rilaisten katsausten julkaiscmisen arkistomateiaalisia.
Sitä ennen on kuitenkin urakoiiava koko arkisio iietokoneen muis
tiin.

Iurun Li.tutjcteallis€n Yhdist!rks€n
lintuhavaintoarkiston tarkoituksena
on koota ja tallentaa lintuharajntoja
TLYn toimialueelta Lintuhavain
toarkislo perustettilf jo !uonna
1967 Arkiston tietonraärä alkoi
1970 luvun lopulla voimakkaasiill
säänlyä. Tiet! jstä havainnoisia ar
kistoon kootaan havainlojd eritli
s€11ä iarkoitL6ta vaden suunnit€llulla
.lrkisiokoriilla (Kuva 1) Yhieen ar
krstokorttijn tulee tiedot yhdosiä lin-
Luha,.rainnosta. I isäksi årkistoon ial
l€t€taan vanlrat muuttolomakk€€t
la llluut dokume tit
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Kotiip.,hjaiseen luhrha!alnloar
kisloon keråtåån toisaalia pesimä
aikajsia hava jntoja harvalukuisista
ja uhanalaisistir pesimålirnuista (1a

jilista 2 ja 2 S. sivu 48) ja lojsaalta
kootaan havainioja ns. pjkkuharvi
naisuuksista (lajllisia r ja 1S. si!u
47) ta isommista harvinaisuul{sista

{ARK ja RK lista. sivu 48).
Vuosien saåtosså Ilniuhavain

toarkistoon o. kertynyt ti€ioja use

asla k!rmmeneslä iLrhannesia mje
lpnkiinioiscsla Iinluhavainnosta
valtaosa iiedorsta on kirjoitettu ar
kjstokoneille Arkistokortit on järj€s

tetty laleittåin drkistokaappejhin
{Kuva 2) Tähä. me,rnessä arkls
to:r on v.riiu tchokkaasii hyadyn
iää vain lajikatsausten teossa T€h
iå€ssä katsausta jonkin tietyn alu
€en linnustosta. kaikki arkision kor
tjt on käytävä läpi On selvää. eftä
iällainen urakka vic suunnattomasti

Tietokoneajatus viriää
Jo vjiijsen vuotta sjiten virisiajaius
arkiston silrtåmisestä tietokoneelle
Tuolloin tarkoituks€en sopi!rat lait
reet olivat kuitenkin niin l1alli1ra ja
hiiaita. eftå ajaius €isaanul lLrLrlli:r

irurjeisijnsa IJankjn vuosi sitten
omaan kåyitöörrj AT luokdf IIJM

!rhteensopilan 20 megatavun kiin
tolevyllä varustetu,i mikron ja Dba
se III+ tietokantaohjelma:l ja tote
si. kokondisuuden sopivan €rin

onralsesij m!ös TLY rl lir:tulr.uajn
:oarklsion tarJreLSiin.

Täniin h.!ainnon ta s!.rntla
nrleil kokellutl,n iilloittamnna _l 

LY
osii fyi tänå slksynä onran mrkro.
iPii,(Ls PC. Ku!a :l) t.hi),, o,, vi.l
Lå lin kojh.Ls h.nkkia 4(l 

'n"!ata!InkovaL!\_v.1rist Arlisioir sLirlllnl
ncri liclok(rr(rL. Pä;n,ttjin al.riftan

Tulevaisuus = työtä
AlkLrrarhec'ss.r on tarkortxs sirn:i;i
kdjkkl nrkLslr)kojnrjll.? kerätt! tjeto
cLl ha!ir fnoL lrar!ahkulsist. pesi
mälöjeista ra ha!aifirot n5 jrlkku
iaiire€teisln Lisaksi alkulaihs ssn
sjirr€t;i;nr rnlrils hivajnnoi AliK ta
RK l.t{risl.

K!mnxrir!.n tuh.nsie. If tuh.i
!. jf t.,Jcn n.ioten srlrrämlncn ar kis
bkortcill.r li{,tokonecllc' lnalL. slru'r
naitonrar tyop.]]okierl Arviorir
JrLrkla. 1\iif tekerrireen kulu u

5(X) 101)(l ;rLntla. nrikå \'asIna
lil 27 1y(lvljkkoa (:17 tuntjst-)
Jos ot)timrslrse-(iL aj.rtlclc!. c1r;r ryo
1. teh.Liän 1 iunti iiassa Iiin .ikaa
arl{iston snfl .irnisern rietokoneellc
Luluu f(,in 2 vuottn 1ätä lroL pj
tä; laloittccria ja 5dr tdeuiunrjfell
kirr o nah.l,)llisl.. sill; onn.kse
nL a!ukseni l!'ilhinr olil _vstävälli
scsh lut).ruturcei h luhnrasraiareL
jeksei Tuonds ja Sanpo Kunrtu
Kun larhal havainnot on s.atLr siir
rcLtvä .rkNt.)r Dit;minen ajan t.
salla onkrn jo l,clponpra

Mitä tietoja koneelle
tallennetaan
Jokaisesr.r IntLrh.r!aiinosLa !Lc
d.i:nr llelokairaan seLrra.v.t ti{lot

1 Lajin suku leslm NLJCI
2 Laji (en., CAR)

r 't. .i .r.,
rl.lL.t.1.)., , r Jt.1 1

r rr.i -v'rr -; I t1". nr. r ti.._

:J Al.rl.rn mikåh må;ritettv lrsjnr
l\'1AC)

4 Fns ri'näjs€n halajnnon ajan

5 Viimeisen haunjnnon.jankoh
ia. mikåli LiDIu .,n oLrt fe kål

Kuva l. Turun Lintutiereellisen Yhdistyksen arkisrokortti

Kuva 2. TLYn lintuhavaintoarkisto



6. Havainiokunta kolmikiriaimise
na lyhent€enä (esim TUR)

7. Tarkka havaintopaikka. tilaa on
30 klrjaimelle

L Lintujen lukumåärä, max 9999
9. Sukupuoli, ikä yms tjeioia. ii

laa 10 merkkiä
10. Tjeto siitä, onko alkup€räises

sä arkistokotissa €n€mmän tie-

toa kuin lietokoneell€ on viety
11 Tieto siitå. onko ko. havainto

julkaistu jossakin
12. Mu,ll€ nahdollisille tiedoille ti

Iaa on 30 merkin verran
13. Havainnoitsijat, tilaa kolm€lle

havainnoitsijalle
.lökaiselle havåinnolle on varaliu ti-

laa 153 merkin verran.

Arkisto
käyttökelpoiseksi
Kun lintuhavaintoarkiston tiedot on
siirretty iieiokoneelle. årkiston hyit-
dynnellävyys on aivair toista luok-
kaa kuin nykyisin Tieiokantaohjel
man avulla voidaan iehdä nopeasti
€rittäin monrPuolisia tj€iokoneajo
ja: voidaan liståta esim tietyn kun
nan iai iietyn lahd€n li.tuhavaln
not missä jårj€slyksessä iahansa.
voidaan listata tiettynä aikana ja ti€

tvssä paikassa tehdyi liniuhavajn
noi. voi.laan listata ti€t!n havajn
rloiisijan kaikki TLYn arkjstossa

oLevåt havainnot Jno Kuvassa 4 on
esimerkkejä erjlais!sta listauksistd

Mitä koko lysti maksaa
Ohjclmisioineen perushankinloje,,
hinnaksi tulee alle 10.000 rnarkkaa.
Lisänä on vi€la jonklJr veran juok
sevia kuluja, jolta aiheutuu esinl.
diskettiefl ja paperin hankkimis€s
ta Tojvoiaan hankkeelle myöiä
tuulia. sillä toteutuessaan se mer
kjtsee iodellista €distysaskeltaTLYn
arkjstornti ja JulkaisutoiminnassaL

Vielä lopuksi vetoomus: Mi
käli käyiössäsi on IBM PC yhieen
sopiva mikro ja olet halukas auita
maan tässä projektissa. ota yhi€ys
tämån adikkelin kirjoitraiaan (Juha

na Piha. Kellonsorttaiankatu 2 as

12.20500 Turku 50, puhelin 515
99:l). Apusi olisi arvokastå ia no
p€uttajsi työtä huomattavasti.

Kuva 4. Esimerkkejä listauksista
a. Kaikki Rauvolassa havaitut harvinaiset kerttuset vuosina
1985-86.
b. Kaikki Esko Tarposen TLYn arkistoon ilmoittamat yölaulaia-

.ia yöhuutaiahavainnot vuosilta 1985-87
c. Kaikki toukokuussa havaitut viitasirkkalinnut TLYn alueella
kautra aikojen

@

@

o

Toimintqsuunnitelma 1989
TurLrn Lintutiete€llinen Yh.lislys
ry:n (TLY) tarkoitus on edisiää ja
ylläpiiää linluihin kohdistuvaa har
rasiusta, tulkimLrstyötä ja ltrrtutcn
sekä muun luonnon sL,ojelua

TI-Y:n 23. toimi.tåvuoden paj
nopisteet ovat havai.t.,jenkeruu.
Ukuli lehden juhlavuosj la omien
toim jiilojen järjestäminen

Hallinto ja yhteydet
Yhdislysiä johtaa halljtus apunaan
l9 toimikuntaa Kaikki bimnrta on
palkatonta vapåa€hioisiyötä

Ponnrsieluja omien toimiiikijan
saam isel{si jatketaan. Omaa rojmrs
toa iarvitaan arkjstojen ja Dienrvh
mien tehokkaan toiminnan turvaa

TLY iolrnii maan muiden lin
tuyhdistysien kanssa LYL:ssa. Li
såksi pyritään solmimaar !aihioyh
te!det kajkkiin pohjoismaisjin la
Turun ystävyyskaLpunki€n lintdie
te€llisiin yh.listyksl1n.

Tiedotus
Jasanill€ 1ähetclåän Tl Y ijedota la
kuusi muula j:isenticdotetia

Kevåällä järjestetåär ponttöpäi
vä (2.4.) la käkjpäjvå (21.5.) sekä
LYL:r kanssa !rhteinen ljntubussi
kiertue Lisäksi avustetaar tiedo
tusvälineitä lintuasioissa.

Julkaisutoiminta
20 vuoiia tåyttåvå jäsenlehii Ukuli
ilmestyy nelinumeroisena.

Vuoden aikana julkaistaan kak
sj kirjaa (L. Saari: Naantalin talvi
linnusto, J Normaja ym:
VarsinaisSuomen lintupåikka-
opas). Lisåksi jatketaan kåhdan te-
oksen kjrtoiitamisia (JLrrmo

1985-89. Varsinals Suomen lin
nut)

Koulutus
Jäsenten lintutietoutta lisåtään mm
kokousten, kjlpajlujen ja kurssjen

Vuoden ajkana jårjest€tään kuu
si ohjelmalhsta yleiskokousla. Esi
telmien lisäksi niisså pidetäån mm.
harasiajatutk jntoja ja tietokilpailuja
(€sim. Varsinais Suom€n maärittå
jåmestaruL,skilpailu)

Jäs€niä lähetetään Llntuiieteel
listen Yhdistysten Liifio ryrn (LYL)
sekä Turun kaupungin l€ir€ille ja
kursseille kiinnostuksen mukaan.

Retket
Kevätretket teh.laän Hankoon
(29 4 )ra Porl(kalaan 127.5.) l'e
nteinen siivousr€tki Jurmoon jår

jestetäån 25 27.8. Hangossa
käydäån syksyllä 16.9 ja lit<a
kuussa. Vuoden ulkomaanmatka
sruntauiuLr (löteborgiin. I-urun
ruoisalais€en ysiävyyskaupu.kiin
i7.10. 23. r0 )

All€ 18 vuotiaille jäsenille ån.e
taan kotinlaan retkistå alennusta

Tutkimukset ja
luonnonsuojelu
TLY osallistuu valtakunnallisrin lin
nusion scuraniaprojekle jh jn. jois
ta v. l9ll9 valmistuu Suomen hn
tuatlas TLY jatkåa myös omja
petolintu , yölau1aja. suo ta järvi
lintuiutkimuksiaån

Yhdistyksen laaja havajntoarkis
to slir€tään ATK:1le mikä helpot
taa tulevien maakunnallisien yh
taenv€lojen tckemistä ratkaisevasti.
Samalla pyritään kerååmåån mah
dollisimman paljon uusja ja lanho
ja tietoja.

Jurmon liniuaseman ioiminia
jatl{uu oman iojmintasuunniielman

Suojeluasioissa toimitaan iarvit

iaessa yhieistyössä l-YL n ja Suo
men luonnonsuojeluiiitto ry:n se
kä niiden paikallisyhdisiysierl

Muu toiminta
TLY:llä on lentopallo ja jalkapal
lojoukkue. Jalkapallojoukkue pe
laa Tupin B sarjassa Lisäksijärjes-
t€tään ystävyysoitelLrita mLrid€n lin
tuyhdisiyst€n kanssa.

TalvjliniLrjon havainnoinnin te
hostamiseksi v 1990 alhavaa val
takunnallisla talvilintuatlasta vaden
lärjesietään kaksi havajntokilpailua:
Talvilintukisa (1 I 28 2 ) ja Tal
vjpinnaralli (2 I2.).

Talous
Yhdjslyksen päätulolåhieet ovat jä
s€nmaksut avusiuksei sekä lnrirun-
pöntöistä ja kirjojsta saaiavai my!rn
rliulot

Jurmon asanarakennuksen ra-
hoittamjseksi julkaistaan Junno

Suurj)rrmat lnenot koitLrvai jä
senl€h.lestå retkisiä, lintuascmasta

Velkoja ja lainoja cj ot€ta, vaan
toiminta suhleuteiaan kåytetiävis
sä.lpv..n råhåmäär;Än

Turun Lintutieteellinen
Yhdisrvs ry

Rauno Laine
puhe€njohtaja

Tapani Veistola
sihteeri



Havcrintoien ilmoittcrminen
Juhana Piha

Liniuyhclistgsten ghtenä iärl{ejmmistä toimintamLlod()ista on ha
vainiojen keruu toim jalueeltaan. Ainoastadrr qrnrstuneen havain
tojen keruun l{autla VhdistVS voj iarjota jäsenilleen luoteltavaa tietoa
alueensa linnustosta. Lisäksj keråttyä tietoa käytetään hyväksival
takunrallisella tasolla laadittaessa katsauksia Lintumieheen

TLrrun Lintutieteellisen Yh.LsLyksc. sen suhteen Ojdsvv.ä 1ähän on
havanrtotenk€ruu on .,llut pcrLrler olLui mahdollisesri yhdistylsen af
scni tehokasta. Ositialn Länraln tama puutteellncn lnl.,rmaaiio
!uoksi TLY saikin aikanaan Lintu l LVn liniuhavaintodrkislon siir
tjet€elljsten YhLlisl!rs1en Liiion lamjnentietokoneelL.ronäloit€liu
rnlrönläJn:in vuodc. lutuyhdistyk {PIHA. I LV n arl<lsto tlctokon€ai
scn tilLeLin Viim(: vuoslra .jr kui kaan.lässä leh.lesså) T:imä nlah
k'nkir ollut hdlajft-!lssa j;senistön dollistaa erjliäin jnonjpuolisLen iie
!äs!minä havaintojen llnroLltami t.rjefl saanljsen arkistm uumenis

la Onkrn loLvortavaa. että jäse.is
tä aktivoituisi nvt läheil;måån en
tlnä åhkeramJnin havdi.n)ja. nr!ös
vanhoja. arkinoor jotta tlrtoko
feen suonlat nlah.loLlisLLudct raa
taisiin mah.lollisrnrrJlan 1€hokkaasti
l{ä!'ttöö.

Havainloja voi p.rlauttaa mjllä la
valla haLuaa nruLta olisi suotavaa
ellä jåse.istij nou.ldltaisi tåsså klr
jojtuksessa a.nettLrla ohjeira Täs
s; 9hi€enved.,ssa sclosrct.r.r. m j

tä havajntoja JnisläkLn lal€rsLa kcrå
tään TLYn lintuhavainloar kisld)n
Lisåksi annaiaan suosrtukset sjitä
miien hav.rif n()l lullsi nrieiuitef pn

TLYn Havaintojenkeruualue
S€uraavicir kurilr. alueella teht!
tä lintuhå!airlotd k€r.itåän ILYn
llnruhavaif ioarkisk,or:

l\agsljård
Halikko
Houtskari

Kaarina
Kalarti

Kemiö
KiikaLa
Kisko
Kodisjoki

Koski 'lL
KuslavL
Kuusloki
I.itll.

ja miten

Li€Lo

l,4aftiLa

N4cllilä

Mi€toinc.
Muurla
Myna'naki
Naafiali

Oripåå

Piikkio

Pyhäranta
Pö!tyä

Rymäftvlä
Sålo

Suonlusjär!i
SärkLsdlo

Trrku
Llusikaupunkj

Mitä havaintoja kerätään

1. Pikkuharvinaisuudet

S{:!raavista ai(,lsta ke r:il.i air i

kaikki havainnot koko vuodella
koko Tl-Y N alur:clta

Havajnnot .äistå lajeisia jlmoile
taan mieluite. käyttäen 9l!5!q\9r!:
!j? (ks kL,va sivulla 43)

ne ilmoitetaan

Lajilista l

Kaakkuri

K.rra.la,,hanhi {1)
Valkoposklhnfhi

Allihd.rhk. (jpk)
Merik.,tkd
14aakolka
lliekko
I,lelso
t'ellopyy

1-uhl.hui1ti
Ruisr;äkkä
i-ielukana

.J;nkäkurppn

MLrsralryrnilkuii i

Ir llul.,kki
l.lustatlira {ltr)
Turhlnkyy-hky
-lunturikyyhky

Turki I Tunturik!!hk_!'
'lunlur itJi)llit
Ililnpöllö
Varpuspöllö
I apinpöllö

HarjaLintu
PohJantikka

MuslaieppålintLr

Viitasirkka lntu

Kirl.t(.,riiu
Idänuufilinlu
Pikkusl€ppl)

Pälrkin;n.Lk.li
Kuha.kejttäjä
Pähk,.;hakki

KirJosiipikäpylirrtLl
Tav(,kuurnå

'Ii;k slrkkr

S€lit!-ks€t: (1) ci Ruissälon ha
larn1ojn. Jrri luhlapukrrmcr. kr

LLsäksi k€räiään kail{ki havai.not
koko vu.,delta sisänlaasta seuraa

Havainnot myös nåistä ilmoite'
taan mieluiien arkisiokortilla

Lajilista l.S

Merihan hi
Ilaahka
Meriharakka
Karikukko
Merikihu

Räyskä
Lapintrira
Ruokki
Riskilå



2. K€säkauden havainnot

Seuraavista lajeista keråiään
kaikki pesimäaikaisei havainnoi
koko TLYn ölueelia:

Lisäksi kerätään tietenkin kaikki
p€simäaikaiset havainnot sellar
sisia lajeista joika eivät Suom€n
Lintuatlaksen mukaan pesi sään

nöllisesii TLYn alueella, esimer
kiksi joutsen, alll, valkoviklo ja

Pesimäaikaisei havainnot ilmoite-
tåän loko arkisiokorteilla tai ke-
såhav;intolomäEEe€lE. 

-
Seuraavista lajeista k€rätåän
kaikki pesimåaikaiset havainnoi

3. Syysmuuttohavainnot
Syysmuuton ajalta keräiään f€
nologisia havaintoia kaikista
muuttolinnuista, esinerl{iksi ha
vaintoja ensimuuttajista, Päå
muutoista. keräylYmistä ja vii-
meisisiä muultajisia.

Slrysmuuton ajalta kerätään
kåikki havamnot kuljesta. han
hista ja petolinnuista.

Syysmuutiohavainiojen ilmoit
tamisessa käyteiåån ioko bllqln
tokoritia iai s!vsmuuttolomaketta.

6. ARKlajit
Alueellinen rariteettikomitea tar
kasiaa havainnot seuraavista la
jeista €nnen niiden julkaisemjsta:

ARK lajlen ilmoittamisessa käy
tetään RK-lomakeiia.

Selitvs: jpi juhlapukuinen, ki

Kuikka
Hårkälintu
Mustakurkku uikku
Kyhmyjoutsen
Merihanhi

H€inätavi
Lapasoika

Ruskosuohaukka

Tuulihaukka

Nuolihaukka
Kapustarinta
Suosiri (schinzii)

Suokukko
Liro
Lokkien ja tiirojen

Råyskä
Ruokki
Sarvjpöllö
Suopöllö

Kehrääjä
Harmaapäätjkka
Pikkutikka
Törmäpääskykoloniat
Peukaloin€n
Saiakieli
Kultarinia
Lapinharakka
Korpin pesimälravainnot
Jälripeippo
Isokäpyiintu

Lajilista 2.

Lajilista 2.S
Punajalkaviklo
Merilokki
Ryiik€ritunen
Trkli

4. Kevätmuuttohavainnot
Vrt syysmuutto Kevätmuuion
ajalta keräiåån kajkkj havarnnot
kurjesta, hanhista. petolinnuista.
pikkusirristå jå lapinkirvisestä.

Kevätmuuttohavai.tojen il
moittarnisessa kå!tetään joko ha
vaintokorttia tai kevätmuuttolo

5. Talvihavainnot
Seuraavisia lateisia kerätåån iirl
viajalla (n 112 n 15.3.) vain

suurimmat parvet, suurimmat
päiväsummat lai muuten mielen
kiint()isel havainnot: sinisorsa- fa

sååri. k€sykythky. käpytikka.
hippiäin€n. iiais€t. puuklrpllä.
harakka. naakka. varis. korppi.
varpunen. viherpeippo. puna
iulkku ja keltasirkku. Kaiklsta
muista lajeista kerälåån kaikki
havainnor talviajalta koko TLY n

Havainnot ihnoilet.ran A4 kokoi
sjlla paperejlla iiri havaintokor

La.iilista ARK

Jääkuikka
Jääkujkkalali
Pikku uikklr
Musiahaikara

Tundrahanhi
Kiljuhanhi

Kyhmyhaahka
Allihaahka (ei jpk)
Haarahaukka

Niiity/Arosuohaukka
Kilju,/Pikkuki! jukoika
Muuttohaukka

Heinäkurppa

l€veäpyrstökihu
'tunturikihu

Isolokki
Pikkukajava

PikkLrtiira
Mustaiiira (ei jp)

Sininärhi
Valkoselkätlkka
Sepehastas (syksy)

Lapinuunilj.tu
Lapintiajn€n
Kuukkeli

Keltahomppo
Pikkusirkku
Krltasirkku

7. RKJajit
Lintumiehessä 2,/1986 on jul
kaistu lueit€lo niistä läjeista la
alaläjeista. joista tehdyt havai.-
not joutuvat valtakunnallisen ra
riteeitikomitean tarkastettavaksi
ennen niiden julkaisemista.
RK-lajien ilmoittamisessa käyie
tåän RKlomaketta.

Tästä kuvasta löytyy ilmoitet-
tavaa sekä keväl että syys-
muuttohavairtoihin [havainto-
kortti) ja aluerariteettikomite-
alle IRKJomake). Kaikki jout-
senhavainnot ilmoitetaan li
säksi kesäkaudelta {arkisto-
kortti) ja talvikaudelta {havain-
tokortti).

Yhteenveto havaintojen palauttamistavasta

Havainio Lajjlisia

1. Pikkuharvinaisuudei
2. Kesåhavainnot

3. Syysmuutto

4- Kevätmuutto

5. Talvihavainnot

6. ARK-lajit
7 RK tajit

1ja 1.S
2 ja 2.5

Arkistokortti
Arkistokortti lai
kesähavaintolomake
Havainiokortti tai
sgvsmuuttolomake
Havainiokortti tai
kevätmuuttolomake
Havaintokordi tai A4
kokoinen paperi
RK-lomake
RK-1omäke

ARK
ks. Liniumies
2/86

Kenelle havainnot toimitetaan?
Havainnot voi lähettåå arkiston
hoitajall€ tai !rhdrstyksen posiilo
keroon. Havainnot voj palautiaa
myös yhdistyksen kokouksissa.
Arkistokodieja, havainiokoriteja,
ja lomakk€ita saa yhclisiyksen
kokouksissa tai pyytämållä niitå

Arkisionhoitaja Juhana Piha.
Kellonsoitiajankatu 2 as 12.
20500 lurku 50, puhelin
s15993
Postilokero: TLY r!. PL 67.
201(11 Turku
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ORNIS FINLNDICA
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Meiltä saat kaikki suosituimmat
kiikarit, kaukoputket ja jalustat

tosi edullisesti

Ryhmäostoista neuvottelemme lisäalennuksen.

Zeiss
ULrsi vaihekorjattu 10!40 B/GAT Dialyt
B piirtää uskomattoman loistavasli.
Leitz
B x 40 aina tyylikäs ja toimiva.
Nikon
Haastaja kautta malliston.
Optolyth
\!4 uudet rouring kalloprismak ikar.I losi
edullispsti. Alä unohda Alpin rarid^ nvvåä
hinta /laatusu hdelta.
Optolyth B S80GA kaukoputki
Testivoittaja. Suoraan meiltä maahantuo
jalta.

Slick Video 67 jalusta
Uusi suosikki.
Manfrotto
Ko me tuttua perusjalustaa joka lähtöön.
Cullman
Tositoimiva matkajalusta - kevyt nopea
ja kompakti.
Angenieux
Ranskalainen superuLrtuus 8 x 24 porro
prismakiikari. Lähin tarkennusetäisyys
2.75 m. Vain meiltä.
Tasco
Hyvät kiikarit pienellä rahalla.
Kowa
Aina kova.

Kaikista merkeistä saatavana kaikki maahantuotavat mallit. Meiltä saat myös
monia muitakin kiika rimerkkejä. Myös Celestron peilikaukopulki niin tähti- kuin
maakäyttöön.
PS. Haluatko myydä jotain, kerro siitä meille. HWäkuntoisia käytettyjä kiika-
reita, kaukoputkia, jalustoja, kameroita ja optiikkaa kysytään jatkuvasti.

Soita ja kysy Vesa Pallasvesaa, puh.90-6945785
Jos en ole paikalla, olen katsomassa lintuja. Jätä soittopyyntö, soitan heti takaisin

Turun Lintutieteellinen Yhdistys

921,445 188

l.,revantie 15 A 22, 235AA UuslkaupLrnk
Iintuhrrri orrkisto Jlhana Pha 921-515 9S3
.:i ha tls
(olin. lirlulDhdot Tapani Veislola 921-333 081

lis hall t!s
Ulk0n. llnlrlehdct Jyrki Normaja 921'515 311
ks hal tls

Julmon lintrasema
Äsenanioitni, Vello Vänskä 926,54 258
21650 Li andet
vara-rsenanhollrla Jyrki l,4alika nen 921-302 763

ks haLlitus

Relgaslrsyastaaua Vesa I\,4! la a 921-433 697
Hoviherankatu 5 A 3. 20780 Kaarina

llaYainloien ilmoiltaninen
L YL-a uevaslaava J!hana Piha 921-515 993
(e lonso ttalafkatu 2 as. 12, 20500 Turku

Jäsentiodote
lrcdolsvastaava simo veistola 921-330 224

Plkåkat! 1B D 73. 20520 Turk!

Osoitemuistio t989
Hallitus
I'uhoeijohtaia fapani veist0la 92T-333 081

ll,rm€enkal! 14 B 26, 20500 Turku
slhteeri Bauno Laine 921 304 562
lt;rLrhånkatu I b B 43. 20100 Turku
n0hastont0it0li Jyrki Normaja 921'515 371

Ferikinkåtu 27 B 24. 20100 T!rkrl
Jiisu Annika Forsten 921-318 404

Alrakatu 20 A 5, 20100 T!rk!
Jiison Arr laine
Punalulk!nkatu 4 K 126, 20600 Turku
Jåsei Jyrki lMatikainen 921 302 763
llåIh2nkalu 23 25 D 43. 20140 lurku
Jisen Ves2 Pådånen 921'442 397
lieflo antie. 20750 Turk!

Jäser Juha-Pekka P€nttilå 921-357 381

Ilrlie 22. 20810 Turk!
Jäsen Juhana Piha 921-515 993
1.0lonsoittajankatu 2 as 12, 20500 Turku
Jrsen Slmo Veislola 921'330 224

Pirkåkat! 1B 0 73. 20520 Turku

Arkistot
Järvllhlnarklsl0 Asko Suoranta 921-446 619
l.r)ukkarinkal! 4 C 33, 20610 Turku
suoar*lsto Antti Karlin 922,24 040

Tff un ÄherarileettikonllGa
Puheenloilaia Tom Lindroos

lYl 'lolmikrnla Rarno laine

921-501 324
Lloslarinkalu 12 a 17. 20700Irtktt
sihloorl Tapani Nlmminen 921-732 783
Sähköyhi ö 7 A, 21530 Paimio

[intuallasvaslaavat
Esko Gustalsson 921'328 123
(erttrlinkat! 12 A 5, 20500 Turku
Pekka Aiho 921-514 696
Aninkaistenkålu 16 A 36, 20110 Turku

Toimikunlien puheeniohlaiat

Alrrerarlleetlikomit€aTomLndroos 921'501 324
Antikviteettik0ll€gio Tapani Veisto a 921-333 081

Allasloimikunla Esko Gustaisson 921 328 123
Harrastajatutkintolaulakunta Jarmo Komi

Eerikiirkat! 2 E 114, 20110 T!rku, 921-319 716

Havaintoloimikunta Juhana Piha S21'515 993

Julkaisutoimikunla Jyrki Normaia 921 515 371

Jurmof asemaloimikLrnla Veiio Vänskä 926 54 258
Li.nustonsuojeluloimikurta Tapani Veistola

921 304 562

0hi€lmatoim kunta Jyrk N0rmala 921'515 371
P€tolintut0imikunta Seppo Pekkaa 1921-333 505
Vaskitorvenkalu 11 as 3. 20840 Turku
Relkiloimikunia Rauno Laine 921 304 562
Tal0!stoimikunta Juha'Pekka Penlliå 921 357 381

Työvaliokunta Rauno Laine 921-304 562

Llku in to millsklinta Veljo Vänskå 926-54 258

!rhelluloimlkunla Jyrki Normaia 921 515 371

Vaihloyhteyslo m k!nta Jyrki Normaia
Varsinais'Sromef linnut k rlan loinT l!skunla
A.tl Kar ln 922'24 A4A

LYL-edustaiat

Hallilukser iås€n Tapan Ve stola
Halliluks€n ja eduslajislof läsen Rauno Laine

Edustajislof jasen Tapio Liner!
Eduslajiston jåsef Jyrki Nornaja
!drslajiston jäsen Juha Vuorinen

0soilleonmnlllokset
Jäsensihteeri Simo Ve s10la S2l-330 224
I P lhdrdl- 8 D /3 "05)0 -. I-

Eläinsuoieluasiat ta
lol|llaanluneel eläimcl
Elåiasuoi€l!valvoiaAnlal€rikäinen 921-484062


