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Sana rnenettää ncrkitysiään vähintään
kahdella tavalla. Yhteiskrnnallisesli vä-
häpäiöisen ihmiscn sanomisiin ei kiin
niretä milään huomiola. vaikla hän oli
si kuinkd oikcassa tahansa olennaisen
tärkeässä asiassa. Toisaalta !'hieiskun-
nän hulpulia voi slioliaa miiä merkii\'k-
setLörnyyksiä iahansa ja katsol Niillc sa-

noille a nctaal] nlerkitys.
Monet LLSkovai, että nvkyisin dernok-

ratja on sitä, että iulkisuus on vain naa
nio tai sa\.u\'-.rho todellisen !allan
edessä;jossakin on paikka, jossa sanoil'
1a on rnerkit,vs, jossakin vielä kä,vdåän
merkit,vksellisiä kcskustelu ja.

Risljriitil on kuitenkin viclä paljon
hujInaavampi: \'allan piircjssä prihu'
taar todellisuudesta vain sillå tasolla
kuin se siellä \,oidaan hyväksyä. On ai

että kolmisen vlloita sit'
tel esimerkiksi Suomco meisät eivät
tuhoutuncet vallion€uvoslor) taiunnas
sa. Torjuntaa pidetään yksiiöterapias-
sa kaikcn ier!,ehtvmis{jn csieenii. Kol-
lcktiivista torjuniaa psykoierapeutii ei-
väL kiisitiele ko!inkaan paljon. Harnli,
valiioneuvostossa olisi oit alliren poti
lasyhtcisö sieltälöyläär'aarallisen
paljon ioclcliisrnrdeo kicliämistä ia tor-
jutltaa.

Pi rllisia tässä kuviossa on sc. ctiä
nle tiedämme maailman todellisuudes
la mclkoisesli. mulia siiä miten maatå
johlavat poliitikot scn kulloinkln hah
Illotta!,a1, lllikä {ro milloink]n "poliitti
scsti reaLisLisla" - sitå llle emrnc iicdä.
Jertta Roos, Ydin 3/Bg

Vapaus, vastuu ja anarkia
Linturr:tkillä ei ennen käyty omalla autolla. Pyöräily Mietoisiin tai Pai-
mioon kuului viikonloppurutiiniin, eikä Yyterikään ollut tavoittamatto
missa. Toioen suosittu liikkumlstapa oli liftaaminen. Parin vuosikym-
menen takajnen liftimatkani Siikalahdelle lienee huippusuorituksia: Kuu-
dessa tunnissa Turusta silloiselle lintuasemalle.

Tämän muisteluksen innoituksena on tuon matkan filosofinen anti.
Kaakkoisen Suomen valtalehden Etelä-Saimaan pääkirjoituksesta on mie-
leeni jäänyt kullan arvoinen ajatus: "Vopous, joko rojoifloo toisen vopout-
to, on onorkioo'l Tämä filosofia, tai pikemminkin sen puute, on ollut
totista lotta selviteltäessä Iurmon lintuaseman tulevaisuulta.

Kun \,altio osti merkittävän osan Iurmosta Saaristomeren kansallis-
puistoon. oli \'äistämäitömänä seurauksena yhteisomistuksessa olevan
maan osittaminen. Maarjako valmistui alkuvuodesta ja samalla rauke
si saarelaisten kanssa teht)' sopimus nykyisestä lintuasemasta. Eniten
rakennuspaikkoja saanciden maanomistaji{]n kanssa käydyissä keskus-
teluissa kä\'i ilmi. ettei\,ät he enää halua lintuasemaa kylän yhteyteen.

Päällimmäisenä s\'l nä tähän on sovittujen menettelytapojen jatkuva
rikkominen. Ne lintumiehel. jotka ovat katsoneet vapaudekseen olla piit-
taamatta asemar toimintaohjeisiin kirjatuista, saarelaisten kanssa sovi
tuista menettelJ ta\oista, o\'at nl't rajoittaneet muiden lintumiesten va
pautta tehdä lintuasemat! ötä.

Samanlaista vastuuttomuutta esiintl'] m1'ös luonnonsuojelupiirien asi
antuntemattomissa saaristokannanotoissa. esimerkkeinä kevätmetsästys
ja saariston sähköistäminen. Näissä kaupunkilaiset katsovat vapaudek-
seeD rajoittaa saarelaisten vapautta normaaliin elälrään, vaikka saaris-
ton ympäristöongelmien perimmäinen sy-v on kaupunkilaisten toimin-
ta. Voi vain an'ailla mikä merkitys näillä huiilyönneillä on aseman tr-
lanteeseen, mielletäänhän lintumiehet 

"vleisesti 
ympäristönsuojelijoik-

si. Seurauksia on näkyvissä ympäristönsuojelujärjestöjen iäsenkadon ia
sairristoon svntyneen ympäristönsuo jelun vastaisen ryhtiliikkeen muo-
dossa.

Jurmon lintuaseman osalta pahin eli asenan sulkeminen pariksi vuo-
deksi on n"\rt 1'ältetty. Toiminta jatkuu toisiaiseksi entisissä tiloissa. Vas-

taisen varalia tulisi kaikkien lintumiesten niin furmossa kuin muualla
kin muistaa, ettei vapautta ilman vastuuta ole olemassa. Pieni lilosofi-
ren pohdista aivan arkipäivän askareita Inyöten kohottaisi profiillia tässä
ajassa, jonka tunnusmerkistöön kuuluu tehdä tietämättä, mitä itse asi-
assa on tekemässä.



Huuhkajat pesi-
vät hyvin selvit-
tyään nälkävuo-
desta 1987, jol
loin oli syötävä
jopa siilejä.
Berguvarna
häckade bra ef-
ter hungeråret
1987 då man
fick lov att äta
t.o.m. igelkott.

Petolintujen pesinnästä
Varsinais-Suomessa 19BB

Myyriä, petolintujen tärkeimpiä ravintoeläimiä on keväällä
1988 melko runsaastija lauhkea talvi takana. Tämä näkyi
myös pesintätu loksissa. Useimmilla lajeilla oli tyydyttä-
vän hyvä pesintävuosi: pesintöjä aloitettiin hyvin ja poi-
kasmäärät olivat kohtuullisia.

Kalasääskien ja merikotkien pesintätulos oli poikkeuk-
sellisen hyvä. Tuulihaukka antoi viitteitä mahdollisesta el-
pymisestään. Ruskosuohaukan ja lehtopöllön taantuva
kanta ei elpynyt.

Seppo Pekkala



Aineisto

Vuoden '19u8 pelolintuier pesintä
aineisto on laltaosin kerätty peto-
lintuaktivisteilta rengastustoimis-
ton petolintureDgastajien yhteeD
vetolomakkeella, jota ovat täyttä-
nect myös lengastuslupaa vailla
olevat pctolintutoiminnassa rnuka
[a olevat. Lisähavaintoja on saatu
TLY:n arkistoon helmikuun loP-
puun 19Bg mennessä saapuneisla
havaintoilmoituksista ja Atlaksen
vuoden 1988 lomakkcilta. Ensisi
jaisena tavoitteena on ollut ker'ätå
pesintiiä kuvaavaa aineistoa, nlut
ta sitä on täydennetty pesimäaikai-
silla muilla havainnoilla. Myös ne
gatiiviset havainnot mm. ruskostto-
haukko jen entisiltä pesintäpaikoil-
ta ovat olleet arvokkaita.

Petolinnuille sopivia p6rsimä
paikkoja tarkasteitiin aineiston
mukaan r'ähintään seulaavasti: iso-
ja risupesiä 159, varisljnlujen ia
oravan pesiä 51, tekopesiii isoille
haukoille 11, tekopesiä pikkuhau-
koille 11, viirupöllön pönttöiä 147,
lehtopöllön pönttöjä 465. helmi-
pöllön pönttöjä 3 3'1, varpuspöllön
pönttöjä 32, isoja luonnonkoloja
1OB, tikankoloia 5,+ ia muita Peto-
linnuille sopivia pesäalustoja 2

Katsaukscn aineiston ovat koon-
ncet seuraavat TLYn alueella toi'
mivat harrasiaiatr S. Aspeiund {Rl,
f.&P Erikriir.ren, H. Friman, E. Gus-
tafsson {Rl, J. Grönlund (RJ, J. }ia
kala. M. Haltlunen, H. Heikkilä, R.

Hyvöncn [R] ja \''. Sarola, E. Jout-
samo, J. Karhumäki {Rl, R. Karls
son [R], C. E J. l'on KnotrinS, H.
Laine {Rl, I. Lampolahti, P Lcmpa.
P Loivaranta, R. l,unio [R], 

^Manninen ia M. Potinkara, H.
Minn, T. Nlissonen {Rl, V lvlultala
(Rl, P Mustakallio (Rl, S. Nordqvist
tRl ja P Sandell (Rl, NI Nordström,
'l'. Numminen (Rl, f . K. Nurmi. S

Pekkala (RJ, M. J. Saarinon, J. Saa
rio [R], K. Salo, P Siitonen (RJ, J.

Tittonen IR], I. \VessnaIl, L. Vilhu-
nen. H. VirtaneD, |. Virtancn, T
Vähämiiki sekå Saaristomeren me
rikotkatyöryhmä (Rl ja Atlas ha-
vainnoitsiiat. HelsiIrgin Yliopiston
eläinmuseo on antanut kävttöön P

Saurolan letämään sääksitulki-
nukseen ker?ittyä alueellista ai
neistoa.

Laiikohtaisten tulosten lopussa
on esitntty katsaLrksen laatijan kä
sitys TLYn alueen pesivistä p{io-
lintukannoista. Pohjana on eclel-
leen f. Karhumäen, S- Aspelundin
ja S. Pekkalan vuonna 1985 tekcmij
arvio.

Sää ja ravinto
Petolintujen pesintätulos 1987 oli
heikohko ankaran talven ja huonon
ravintotjlantcen takia. Syksvn 1987
lämpöiila oli tavanomainen, tahri
oli noin 10 u/o keskimääriiistä läm
pimiinpi. Pysyvä, muttir vähäinen
lumipcitc saatiin vasta vuoden
1988 puolella. Kesä oli poikkeuk-
sellisen lämmin, mutia myijs run-
saita sateita saatiin kos:in loppu
puoliskolla.

Myyräkannat olivat kevåiillä
1988 voirnakkaassa nousussil. mut-
ta paikalliset erot olil'at suuria.
Älueen sisäosissa my]'räkannat
olil'at ilmeisesti parhaimnat. Ora-
vien mäårå oli kcskinkertainen. ka
nalintujen ja jänisten lnäärä oli il
mr)isesli liel'ässä nousrrssa. multa
niiden kanDat eivät olleet runsaita.

Kotkia ruokitliin talvella saaris-
tossa yhdcksiillä ja sisärnaassa
kuudella nokintapaikalla.

Haukkolen pesintä
Mehiläishaukalle alkukesä oli il
meisesti otollinen. rnutta keskike
sän jälkeiset sadejaksot olat voi-
no€rt olla tuhoisia. nlihin \ iittaa\ at
satakuntalaisten petoLintuharrasia_
jien haverinnot pesintöjen rllosaista
epäonnistumisista. \hstaavaa ci b-
deitu'l'LY:n alueella. mutta ei \oi
tukaan todeta, kun pesiä ei löldet
ty ainokaistakaan. Etsintöjä tehtiin
'14 reviilillä, joista kolmclta lö) t] i
poikue maastosta ja neljä lLrokitel
tiin asutuiksi rcviireiksi. NJuita p{l-

sinräaikaisia havaintoja saatiin 11

atlasrruclusta. Kanta-arvio on eclel_

leen vuosittain löydettävistä har-
voisia pesistä huolim:rtta 100 paria.

Kanahaukan pesinlrät olivat on-
nisluneet varsin hcikosti
1985 1987. Kesällä 19BB kanahau-
kan mahdollisia pesimäpiirejä tar
kastettiin -120, pääosiltaan sanoia
kuin aiempina vuosina. Pcsiä löy-
d{rttiin 51 ja lisiiksi 7 maastopoi

kuetta. Tämän lisäksi 15 reviiriä
luokiteltiin asutuiksi. vaikka niiltä
ei löyiynytkään pesää. Pesistä kol
me iäi tarkastamatta isojen poikas
len aikana. Kuusi pesintää eli 13 7o

epiionnistui. Vain yhdeltä pesältå
lasketiiin nlunat, niitä oli neljä.
Poikasia valtui rr:ngastusikäisiksi
r'ähintään 116. Poikasluku oli 2-4
ja keskimääräinen poikasluku 3,1

(otos 37 pesää]. Keskimääräinen
poikasluku aloitcttua pesintää koh-
ti oli 2,7 (otos 43 pesää). Varmaan
tai todennäköiser,'n pesintäär f iit
taavia hal,aintoja saatiin 24 atlas
ruudusta. Mahdolliseen pesintään
viittaavia havaintoia saatiin B ruu-
dusta-

Kanahaukan pesintätulos pesi-
villä haukoilla olJ hyvii, rnutta pe-
sinlöjen miiårä ei noussut tasolle.
jot l){itoharrasta jat odottivat men
neet ajat mielessään. Ja kanahauk-
kametsien perikalo iatkuu vielä
ionkin aikaa, kunnes ei ole iuuri
mitään kadotettavaa. Kanahaukan
sopeutumisen kohtalonhetket jat
kuvat. Karla-arvio oD 350 paria.

Varpushaukan mahdollisia pesi-
näpiirejä tarkastetiiin 54. Niiltä
löydcttiirl 20 pesää ja kolme nlaas
topoikuetia. Asultuja reviirejä to
dettiiD lisäksi 7. Kahdella pesäll?i
ei kävty poikasvaiheessa, yhtään
pesiitää ei todettu ePiionnistu-
neeksi- Atlastiedoissa oli varma
pesirtii 12 ruudussa ja todennåköi
nen pesint:i myös l2 rlLuclussa st}
k;i mahdoililien pt)sintä 13 ruudus
sa. Yksittäisiä pesimäaikaisia ha
!aintoja ilmoitcttjin em. lisäksi 6.

Keskimäairiiinen lnunaluku oli 4,5

lotos 2 pesää]. Poikasluku oli:-6
ja keskimäriräinen poikasluku 4.7

{otos 18 pesää1. Poikasia varttui vå-
hinlään 83. Kanta arvio on 500 pa
ria.

Hiirihaukan pesjmäpiirejä tar
kastettiin 57. Pcsiä liiydettiin 21 ja
lisäksi yksi maastopoikue. Koristel-
tuja pesiä löydettiin 4 ia lisäksi 14

reviiriä luokiteltiin asutuiksi, vaik'
ka pesää ei löytynytkään. Pesin-
oölstä epäonnistui,l eli l9 o/.. Yh-
den pesän nunat lask{rttiin, niitä
oli kolme. Poikasia oli 1 4 ja kes-
krTr i arar lren porKdslul(u l.o lartos
17 pesää). Rengastusikäisiä poika
sia vartlui vähintään 44. Atlastie
c.loissa oli varma pesintä kahdessa
mudussa ja todennäköincn pesin-



tä 10 ruudussa sekä atahdollinen
pesintä 19 ruudussa. Yksittäisiä
pesimäaikajsia havaintoja ilmoitet-
tiin B. Hiirihaukkojen pcsinnän
seuranta sisämaan alueilla vaikut
taa esimcrkiksi kanahaukkaan rer-
rattuna vähäiseltä. Kanta,arvio on
250 paria.

Kaksi sinisuohaukan nahdollis-
ta pesimåpiiriä tarkastettiin, pesin,
tään viittaavaa ei kuitenkaan todet-
tu. Atlastiedoissa oli neljässä ruu-
dussa mahdolliseen pesintään viit
taavia havaintoia. Kanta arvio on
1-10 paria ravinnon saannin huo
noudesta tai hyvyydestä riippLren.

Ruskosuohaukan eDtisiä pesi
mäalueita tarkastettiin 18. Pesiä
löytyi yksi, jossa oli ncljä munaa,
mutta se tuhoutui mvöhemnlin. Pe,
sintään viittaavia havaintoja todet
tiin kahdella reviirillä ja iisäksi vii-
si reviiriä todettiin asutuiksi. vaik
ka pesälöytöä ei teht"v Nluita pesi-
mäa jkaisia havaintoia saatiin 12

alueelta. Atlastiedoissa oli varrna
pesintå yhdcssä ruudlrssa, ja to
dennäköinen pesintä kolmessa
ruudussa sekä nrahdollinen pesin
tä viidessä ruudussa. Kanta-arvio
on :10 20 paria.

Nuolihaukan pesiä löydettiin
kolme ja asutuiksi todettiin g revii-
riä, joilta ei lövdettv pesää. Muita
pesintään viittaavia havainto ja oli
kaksi ja muita pesirnäaikaisia ha-
vaint.rja 10. Yhcien pesän munalu-
ku tarkastettiin. se oli kolnre. Kol
mossa poikaspesässä oli jokaises-
sa kolme poikasta. Atlastiedoissa
oli varma pesintä neljässä ruudus-
sa. todennäköinen pesintä s.ritse
mässä ruudussa ja nrahdollint-'n
pt;sintä 20 ruudussa. Lämpimästä
kesästä huolimatta nuolihaukan
pesintätulos ei ollut cdelliselr vuo,
den veroinen, vaikka petoharrasta-
jien toimeliaisuus oli ilmeisesti sa,
maa tasoa. Kanta ar\,io on
100-:l5l-l paria.

Ampuhaukan yksi asuttu revii-
ri todcttiin, mutta pesää ei lövt]'
nyt. Muita pesimäaikaisia havirin-
to;a ilInoitettiin kolme. Atlastie
doissa oli mahdollinen pesintai vii-
dessä r'uudussa. Kanla-arvio on
5 10 paria.

Tuulihaukan asuttuja posiä löy,
tyi yllättävän monta eli neljä, kak-

6

si niistä Loimaan seudulta. Kaksi
reviiriä luokiteltiin asutuiksi. vaik-
ka pesää ei löytynytkään. Muita
tuuiihaLrkan pesimäaikaisia ha
vairtoja saatiin neljä.

Yksi tuulihaukan pesistä o1i'lb
pani Vähämäen pöntössä Loimaan
seudulia. Hiinellä oli ker.iiällä
maastossa muutama tuulihaukan
pijnttö, joista pesintäär kelvannut
oli sijoitettu peilon iaitaan kuuseen
noin 10 metrirt korkeudelle. Vähä,
mricn kokeilujen innoittamana
tuLrlihaukkapönttöjen asettelu
TLYn alueeiie laajentunce. Niiden
avulla voiianeen ainakin aavistuk-
sen verran ch'yttää alueernrne lä
hes kadonnutta tuulihaukkakantaa.
'l ictoja pijrtön rakenteesta ja sijoit-
teiusia saa Tapani Våhänläeltä ia
petolintulvhmän iäseniltii. Ibinen
tuulihaukirn peså oli vanhan ora-
van pesän päå11ä. Iirulihaukan kos
kimääriiinen munaluku oli 5.0
(otos 2 pesääl ja keskirnåäräinen
poikasluku 4.3 (otos't pesää1. 

^t-lastiedoissa varma tuulihaukaIr pe
sintä oli vhdessä r'uudussa, toden-
niiköincn pesintå kuudessa ruu-
dussa ja rnahdollinen pesintä kah-
deksassa ruuclussa. Kanta arvio on
5 20 paIia.
Kalasääsken aieInrniD asuttuja

reviirejä tarkastcttiin BB. Pesintö-

jä löydettiin 40, joista 4 eli 10 %
epäonnistui.'lbdenIlåkijisiä aloitet-
t ja, mutta jo alussa keskevtynei-
tä pe5iotöjä todcttiin 3. T,isåksi iö5
dettiin koristeltuia pesiä l0 ia sääk
si viidellä alueella, vaikka pesää ei
ollut kunnostettukaan. Keskimää-
räinen poikasiuku oli 2.2 {otos 35
pesä:il. Rengastusikäisiä poikasia
v;rrrIUl vaI tntdån /7. Potkasluku
aloitettua pesintää kohii oli vähin,
tään 1,9, Iotos 40 pesää] ja asuttua
reviiriä kohti 1,s (otDs S1 pcsää).
Sääksen pcsiDtätulos oli hvvä: se-
kä muna- että poikaspcsiä oli suu-
Iin nräärä vuoclen 1980 jälkeen.
Poikaspcsiä oli 10 enemmän kuin
keskimäärin on ollut edellisen vii-
den vuoden aikana. Poikastuotto
aloitettua pesintää kohti oli lähes
ennäiyksellinen, vain kerran sääk
situtkimuksen aikana. sen alussa
vuonna 1971 poikastuotto on ollut
suurempi. Ensimmäisen kelran
sääksitutkimuksen aikana Varsi
nais-Suomessa yli puolet {57./.1
sääksistä pesi tekopesissä lai muis-
sa ihmisen luomissa rakennelmis
sa. LuoDnonolosuhteissa pesi-
rnään joutnrninen tietäisi nykyisis-
sä rnetsissä sääksikannan romah-
tamista lai ainakin poikastuoton
m.irkittävriä \'ähenemistä. Kanta
arvio on 60 paria.

Merikotkille vuosi 1gB7 oli ollut
moneen vuOteen menestyksek-
käin, mutta vuodesta 19BB tuli si,
ldkin parempi. Asuttuja reviirejä
todettiir 12, joilta löytyi kuusi pe-
sää. Poikasia valttui B eli 0.67 asui-
tua reviiriä kohti ja 1,33 asuttua pe-
sää kohti. Mcrikotkiel hyvä pesin
tätulos voidaan tulkita kannan el-
pyrnisen merkiksi, josta varmaan
kaikkien nerikotkien puolesta työ,
tä paljonkin ja vaikeissa olosuhteis-
sa tehueiden on syytä iloita. Mut'
ta elintasoilun synnyitämät vaarat,
metsien hakkuut siemenpuupuis
toiksi. lona-asuntoieD määrän kas,
vu ja niiden ker'äisen käytön li-
sääntvmincn sekä huviveneilyn
valhva kasvu, \,oivat estää merikot-
kakannan elpymisen jatkumista.
Halpa energia ja merikotkan hy-
vinvointi eivät taida sopia yhteen.
Sama yhtcensopimattomuus näyt
tää kyllä koskevan laajalti muuta
kin elollista ympäristöä. Kanta-ar-
vio on 15 paria.

Saaristomeren merikotkille vuosi 1988
oli menestys,
Äret 1988 blev en succd för havsörnen
på Skärgårdshavet.



Peto rengaslåja n
totinen paikkal
Pauli Sandell
kiipeämässä vii-
rupöllön pesälle
Raasissa joskus
1970luvulla.
Sanningens
stund tör en
rovfågelring-
märkarei Pauli
Sandell på väg
upp tillslagugg

Pöllöjen pesintä
Lumen päälJä näkyneet myyrien
jäljet sekä nelko runsas kaikkien
TIJ:n alueella tavallisesti tavatta-
vien pöllölajien soidinhuutclu eri
puolilla aluciia paljastivat kevättal
vella, että pöllöjen hyvä pesintä-
vuosi on tulossa. Pesirtöjen aloit
tamisajankohdissa oli tavanomais
ta sulrrenpi hajonia. koska osa
aioitti pesinnän helmikuun lämpi-
män jakson aikana, osa vasta huh-
likuun alussa.

Kolopöilö jen pesintäaktiivisuut-
ta oD kuvattu pesintäosrrudella. jo-
ka kertoo pesintöjen määrän suh-
teen talkastettuihin ko. pöllölle op
timikokoisten pönttöjen ja kolojen
määrään. Huuhkajan pesintäosuus
kertoo pesintöjen nläärän suhteen
tarkastcttuien ilmeislen reviirien
määrään.

Huuhkajan toclennäköisiä revii
reiä tarkastettiin vähintäån 18,1,
joilta löytyi pcsintöjä 62 eli pesin
läoslrus oli 34 o/u. Se on suuri. mut
ta kuitenkin vain 70 o/o vuoden
19BO pesintäosuudesta. Alueelliset
erot olivat suuria, paikoin pesivät
kaikki linnui, paikoin vain pieni
osa, rnikå osoittanee myyräkanto
jon cpätasaisuutta. 80 reviiriä luo-
kiteltiin asutuiksi. vaikka niiltä ei

pesää lö"vtvn"vtkään. Pesinnöistä 15
eli 2,{ o/o epäoDnistui, useissa oli
syynå ihmisen ilmeisesti taharton
häirintä. Keskimääräinen poikas-
luku oli 2,1 {otos 47 pcsäiij. Ncljän
poikasen pesiå löytyi kolne. Poika-
sia varttui l'ähintään 100 eli \.ähin
tään 0,5 poikasta todennåköistii re-
viiriä kohti ja 1,6 poikasta aloitet-
tua pesintää kohti. Viimeksi mai'
nittu luku oli samaa tasoa kuin
edclliserä vuonna, r'aikka epäon
nistumisten osuus oli kohne kertaa
suurempi. Ätlasticdoissa oli varma
huuhkajan pesinti kolmessa ruu-
dussa, todennäköinen 19 ja nlah-
dollinen neljässä. Kantit-arvio on
300 paria.

Hiiripö ön vuonna 1986 käyttä-
miä pesäpaikkoja tarkastettiin.
multa mitään pesintään viittaavaa
ei todettu, vaikka syksyn 1987 ja
talven aikana TIY:n alueella hiiri
pöllöhavaintoja saatiin noin 30.

Varpuspöllön pesiä löydettiin
vksi, jote ei kuitenkaan käyty kat
somassa poikasvaibeessa. Kaksi re
viiriä luokitoltiin asutuiksi. vaikka
niiltä ei pesää löydettykään, Mui-
ta pesimäaikaisia havaintoja oli vii-
deltä alueelta. Atlastiedoissa oli to
dennäköinen pesintä yhdessä ruu-
dussa ja mahdollinen pesintä kah

dessa ruudussa. Kanta-arvio on 30
paria.

Lehtopöllön entisiä pesimäalu-
eita tarkastettiin 22. Pesiä löytyi
vhdeksän ja lisäksi yksi maastopoi
kue. Nriiden lisäksi viisi reviiriä
luokiteltiin asutuiksi, r'aikka pesä
tai poikuelöytöä ei tehtykään. Mui-
ta pesimäaikaisia havaintoja oli
kuusi. Keskirnäär'äinen munaluku
or J,4 lotos ) pesaal la Keskrmaa-
räinen poikasluku 3,1 lotos I pe,
sääJ. Lehtopöllön pesintäosuus oli
2 o/o, joka oli suurempi kuin edel-
lisenä huonona pöliölen pesintä-
vuonna, mutta noin puolet
B0luvun keskimääräisestä pesintä,
osuudesta. Lehtopöllön taantuma
ei jatkunut, mutta elpyrninenkään
ei alkanut. Kanta-arvio on vi{rlä
100 150 paria.

Viirupöllön pesiä löydettiin kah
deksan eli pesintäosuus oli noin
5,5 o/o. Sekä muna että poikasluku
oli 2 5. Keskimääräinen munalu-
ku oli 3,6 (otos s pesääl ja keski
nåäräinen poikasluku 3,3 {otos 10
pesåä). Muita pt)simäaikaisia ha-
vaiDtoja oli kolme. Atlastiedoissa
viilupöllön iodennäköinen pesin
tä oli kolmessa ruudussa ja mah-
dollinen pesintå kahdessa ruudus,
sa. Kanta arvio on ;0 paria.



Lapinpöllö puuttuu edelleen
TLYrn alueen pesimälin nustosta.
Sarvipöllön pesintöjen satunnai-
suus ja aiueelliset erot sekä suppe
alle alueclle kuulur a soiclin vaikut
taner at siihen. että lajin pesiä ei et-
srtä ko\in innokkaasti. raikka hy-
\ inä m\'\rä\uosina etsintä ilmei-
sesti tuottaisi tulosta. Ääntelyha-
\ aintoja ei ke\'äällä 19BB saatu mo
nia. mutta sal\ ipöllöt kuitenkin
pesj\'ät. Sarlipöllön pesiä löydet-
tiin kuusi. rnuita nlaastopoikueita
37. Lisäksi r,iisi reviiriä luokiteltiin
asutuiksi, r'aikka pesä tai poikas-
hd\ aintoja ei tehty. Pesinnöistä yk-
si tuhorLtui. Poikasluku oli 1-5 ja

keskimääräinen poikasluku 3,5

{otos ,1 pesää]. Atlastiedoissa sar-
!ipö11ön !arma pesinlä oli 20 ruu
dussa. todennåköinen pesintä yh-
dessä ruudussa ja mahdollinen pe
sinl:i kolmessa ruudussa. mikä il
meisesti osaltaan myös keltoo, et-
tä sarvipö11öt havaitaan parhaiteI
poikasvaiheessa iiänekkäiden poi
kastensa takia. Kanta-arvio on
5 500 paria.

Suopöllöstä saatiin Srksi pesin-
tään viiitt;rava havainto Aurajoki-
varresta. Allastiedoissa oli kolmes-
sa luudussa mahdollincn pcsiltä.
Kanta-arvio on 1-10 paria.

Helmipöllöien pesiä löyt"vj ag ja

lisäksi yksi maastopoikuc. Asu-
tuiksi lookiieltiin lisäksi u revii
riä. vaikka niiltä ei löytynyt pcsiiä.
Pcsinnöistä epäonnistui 10 eli vä'
hintään 20'l". Näätä, jota aletaan
tavata melko yleisenä Varsirtais-
Suomen sisäosissa. tuhosi kolme
pesää. Yksi tuhoutui kun käpytik
ka hakkasi pöntön seinään nyrkin
kokoisia reikiä. Munaiuku oli 3 €

ja poikasluku 1-8. Kahdeksan poi
kasen poikueita oli yksi. Keskimää
räinen munaluku oli 5,8 (otos 2€

pesää). Rengastusikiisiä poikasia
varttui vähintään 160 eli vähintäär
3,6 poikasia aloitettua pesintä:
kohti. Atlasticdoissa varma helmi
pö11ön Jr.rsintä oli yhdeksässä ruu
dussa, todennäköilren pesintå 11

ruudussa ja mahdollinen pesinti
kahclessa ruudussa. Kanta arvio or
10 1000 paria.

Vuosi 1989
'f LYn petolintutoimikunta on pie
ni, mutta kohtuullisen energinen.

8

\hkiintunutla petolintujen pesin
nän seurantaa on päätett! jatkaa
ainakin entiseen tapaan. l-rusille
harrastajille tai harrastajarj'hmii
iekin löytynee tilaa. Ioka tapåuk'
sessa kaikkien alueen harrastajien
tukea toivotaan havaintoilmoitus-
ten muodossa. Erityisesti ha11'inai
semmista lajeista yksikin pesimä-
aikainen havainto voi antaa mcr
kittävän lisän airrriistoon. Lisiiksi
petolintujen rengastajat ottavat
nielellään tieioja löydet:/istä peto
lintujon pesistä tai pesintääD viii-
taavista ha!,ainnoista. Havainnoit-
si jaluetteloon on petolinturengas-
tajien nimen perään mcrkitt-v (R).

Tl,Yn alueella on 1980 luvulla
vailinnut petolintujen tärkeimmän

ra\ innon. myvrien, kantanl'aihie-
lussa kolrnen vuoden jaksotus: ka-
toluotta seuraa kohtuulliseD h-vvä

mvvrävuosi ja sitä vielä varsinai-
nen m! )'.ähui]lpu. 1970luvulla oli
nelivr.rotisjaksotLLs: silloin kato-
\,uotta seurasi kaksl vähäisen kan
nan \,uotta ja sitten neljäntenä
vuonna selkeä myyr'äkannan huip
pu. fos kolmen vuodcn jaksotus
jatkuu, niin tulevanil kesänä on i.il-
leen paljon pesiviä petolintuja.
Siispä vlös. ulos ia puihin, iollei
rnuuten niin ainakin katsein. lu'
lokset muistiin ja postit petorYh
lnälle. la petoaktivistien ilrneet
muistuttavat Naantalin aurinkoa
enemmän kuin Petolinnun Pcri!

Sammanfattning
Rovfåglarnas häckning i Egentli-
ga Finland år 1988

Vintcrn B7lUg var miltl och det
fanns gotl om sorkar på vårcn. Un
der dessa goda lörutsättningar
gjolde de flesta arterna ett bra
häckningsresultat, spr:r;ir:1lt fiskg
jusen och havsörneo.

Antalet fiskgjusbon (40J \'ar'
störst sedan 1980. Procluktionen av
llygga ungar 1,, j lrar Pnddsl en
t{ri;J,{ [1971] \,arit större. Havsörnen
gjorde år 1987 sitt bästa häcknings-

resultat på länge men året 19BB

blev ännu bättre. Sex bon med
sammanlagt åtla ungar hittades.

Tornfalken visar glädjandc tcc-
ken p;i sin åierkomst. Fyra bon hit-
tädes- en av .lem i en tolnfalksholk.
lläremot har bestånden av brun
kärrhök och kattuggla lbrtfarande
stannat på en låg nivå.

Häckningsuppgifterna är sam-
manställda i föliande tabell. Be
ståndstorleken ges i form av vari-
ationsområde för arter vars häck-
ning är beroende på näringsläget.

antal antal uppskattat
kontrollerade bcbodda hittad p best;ind-
reviren/holkar reviren bon storlek (parl

antal

bivr'åk
duvhök
sparvhök
ormvråk
blti kär'rhök
brun kärrhök
lärkfalk
stenlalk
tornfalk
liskgjuse
havsörn
berguv
sparvuggla
kattuggla
slaguggla
hornuggla
jorduggla
pärluggla

100
350
500
250

1-10
10 20

100 150
510
5-2 0

6u
15

300
30

100 15u
70

5 500
1-10

'1at-1000

14
'120

51
57

2
1B

8B

144
32

465
L47

7

73

30
10

B

L2
1

6
5u
12
80

3
t5

.lB

1

61

3

5B

22

1

3

4
40

6
62

1

10
B

43

50
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.hrmon lintuasema toimi tiissä talos-
sa syksyyn '1978. iollo:n nykyinen pa-
rekki tuotiin saarelle,

iloa lintutieteelle?

esitelmälyhennelmå
tai

paremminkin mukaelma

Iisa Lehikoinen

keräi1yn suuDtaan ovat lnielestäni
pääsyyt sillc, että lintuasematoi
minnan arlostus on ollut laske-
naan päin tällä \'uoslkymncnellä.

Oma osansa lintuascmatutki
IllukseD vähäiseen tuotokseen oD
Ilryös tieteellisen tutkimuksen pai-
nopisteiden ja suuntauksien muu
toksilla, jotka ohjaavat vahvasti
harvo jen ammattiornitologiemmc
aktiviteettia. Nyt ei ole yksinkertai-
sesti nuotia tutkia lintuien nluut-
toa ainakaan niillä tavoilla, jol
ka ovat hclposti ja perirteisesti to
teuteltavissa lintuasernilla. Eroia
on kuiienkin naidenkin r'älillä.
Ruotsissa lirrlutiedeyhteisö on lä-
pi 1970 ja lg80lukujen "sallinut"
muutonkin tutkimukseD, iopa Ia
hoitusta on tullut. Tosin jälkimmäi-
sen perusteina on ollut esim. ien
toturvallisuuden parantaminen,
muita nlyös linnuston seulanta
aseniila, mihin Suomessa on suh-
tauduttu jopa agrcssiivisen nega-

keaa rlonien muiden maiden vas_

taavasta parissa suhteessa: meillä
on varsin monta asenraa ja meillä
asemat ovat lähes kaikki ja lähes
kokonaan harrastajapohialla toimi
via. Monissa "sivist)'sl'ahioissa"
on suhteelliscsti selvästi \'ähem-
män asemia. mutla asenat toimi
vat licteellisten tutkimuslailosten
alaisina ja ohjaamina. Suuri ase'
rnanäärä ja tietecllisten vhteyk-
sien puutc 1930 lul,un jälkeen se'
kä lirrtuharrastuksen taantuminen

Onko lurmon asemasta

Lint asemia alettiin perustaa Eu
roopassa 1800- ja 1900 lukujcn iaii-
teessa. Suomen ensimmäinen ase-
nla perustettiin Signilskäri11e fo-
hannes Sncllmanin toiminnan an-
siosta. 'l ällöin myös lintutieteilijät
tukivat ajatusta voimakkaasti. Var'
sinainen "boomi" alkoi kuiienkin
1960 luvulla, jolloin moncrt muun
asenan ohella myös puuhastelu
furmon kauniilla saarella alkoi.

Aluksi toiminta oli orgalisoima-
tonta ja vaihtelevaa, mutta
harrastaia- ia rengastajamäärien
kasvamisen myötå sekä kevät- että
svvsmuuttokaudet alkoivat tulla
varsin kattavasti ]ravainnoiduiksi.
1970 luvun alkupuolelta alkaen on
tehty nlonia ja nlonet turhauiumi-
sen partaalle saaneita yrityksiä va

kioida ja yhteDiiistää asemien toi-
mjntaa ja asettaa sille rnyös crilai-
sia tavoitteita. Moncssa asiassa to
ki on onnistuttukin.

Suorrlalainen japohjoismaa-
lainen lintuasenatoirrrintapoik



Jurmossa on kuitenkin toimittu
jo 27 \uoclen ajan ja intensiteetti
on ollut kas|amaan päin ainakin
19801u\un alkupuolelle asti lku|a
1). Ha\ ainnointi ja ha\ aintoien kir
jaus suiuu jo vakloidusti. r'erkko
rengastus on standardoitu. \hpaa-
ehtoist]ön luonteen mukaisesti ha-
|aintosarjoihin jää \'äkisin aukko'
ja ja tehon aaltoilusta johtu\,aa li
sä\ aihtelua. Osa näistä aiheutuvis-
ta ongelmista on laskennallisin
menetelmin autettavissa. Jurnlon
havaintosarjojen cdustavuutta voi
daan havainnollistaa esimerkiksi
iaskemalla kuin monelta päivältä
kultakin viisipäiväisjaksolta Ipen-
tadiltaJ on havaintoja koko toimin-
ta-ajalta (ku\.a 2.) Havaitsenme, et
tä Jurmon aineisto on hyvinkin
käyitökelpoinen hLrhtikuun lopun

kesäkuun alun muuttajien osal-
ta toukokuun yhden jakson ai
kana on havainnointia jopa kaikil
ta mahdollisilta 23*5 päivältä. Si,k-
syn pitkä muuttokaLrsi onkin sittcn
ollut hankalammin kaiettavissa.

foka tapauksessa harrastajal'oi
min kertyy vuosittain edustava
näyte muuton fenologiasta. Ase-
nien havaintosaljai ovatkin käy-
tännössä ainoat lähteet, joista saa
daan lintujen vuosikicrron tutki
muksessa tarpeelljset tiedot "kes-
kilinnun" muuton ajoittumisesta ja

koko muuttokannan aikajakaumas-
ta. Pyydystettävissä olevien lajien
osalta voidaan erottaa myös ikä- ja
sukupuolikobtaiset "keskilinnut".
Tämä osa onkin lintuaseman tä
hänastisen perustyön arvokkain
anti. Valitettavasti se vain on visus-
ti arkistoj(.}n kätköiss?i.

Olisi helposti vaikkakin paljor.r
tylsää numerorutiinia vaatien tuo
tettavissa kaikkicn pesinrälintu-
jemme muuton nlediaani- ja aika
jakaumatiedot. Esimerkkinå ol
koon oheinen (kuva 3)\'iherpeipon
muuton dynamiikkaa kuvaava esi-
tys, joka selkeästi kertoo, ettå lajil-
la on kohne muuttokautta nor
maalii kevåt- ja syysmuutot ja pääl-
lc vielä talvimuLrtto. Laa jemlnin
näitä ei kukaan ole vielä jaksanut
tehdä. Kuitenkin korkeatieteelli
nen I jntututkimuskin voisi käyttää
näitä tietoja yhdl]ssä sanlantapai-
seen harrastajien työpanokseen
perustuvien pesåkortti- ja sulkasa

t0

Kuva 1. Jurmon miehityksen kehitys vuodenajoitrain vuosina 1962 1984.
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Kuva 2. Jurmon havainnoinn;n kattavuus pentadeittain 1962-1984.



Kuva 3. Viherpeipon muuttokaudet laskettuna Jurmon aineistosta 1962 1984.

Yksilöä/päivä

ts70 197s 1980

Vuosi

kevätmuuttokanta laskettuna

1985

toaineistoien kanssa eri lajien vuo-
sikiertojen vaihteluien tutkimi
sccn,

Jurmon aineiston ensimmäinen
vakava käsittely yritys alkoi 1970-lu-
vun lopuila, jolloin kaikki asema-
lomakkeiden tiedot talkoovoimin
siirrettiin pentadiiomakkeille.
Myöhempiä havaintoja on koottu
samalla tavoin. Osa aineistosta on
(loppukevään tiedot paristakym
menestä lajistal ollut hyötykäytös-
säkin kun Jouni Saarion kanssa
selvittelimme. mitä kommervenk
kejä tarvitaan havainnointitehon ja
sään vaihtelujen aiheuttaman lisä
vaihtelun poistamiseen aineistos-
ta parantaaksemme sen käyttö'
mahdollisuuksia Suomeen saapu-
vien lintukantojen suuruusindek-
sien tuottamiseen. Kuva 4 kertoo
malliksi metsäkirvisen muuttovo
lwmin vuosina 1s64 :LgB4.

Jotta aineistosta voitaisiin tuot-
laa edellä kaivattuja tietoia on nyt
edessä seuraava ponnistus: tietoien
siirtäminen lomakkeilta tietoko-
neelle. Tätä on tehty vasta vähäi-
sessii määrin. mutta sekin mitä on
tehty on jo osoittanut aineistoihin
kätkeytyvän monia mielenkiintoi-
suuksia. Yksin tai kaksinkaan ei
kukaan enää kykene suoriutumaan
aineiston talletuksesta. Julkisia tai
nluita !aroja työhön ei ole helpos-
ti saatavissa. Siksipä myös tämä
l\ö olisi tehtä\'ä talkoo\''oimin. Kut-
sunkin kaikkia PC:n omistavia tal-
letusurakkaan. Jo sentään lomak-
keille kootut pentaditiedot siirtyvät
talteen sittenkin kohtuullisessa
ajassa kun lain löyt"v-v useampia
tlön tekijöitä. Lintuasema "lomai
lun arvon väheksyjät ovatkin seu-
ranta\'äitteh.jen kuumimpina ai
koina haastaneet asemafanit osoit-
tamaan itse, että tästä touhusta saa
jotain irti. 'l'ehkåämme se.

'lulevaisuutta en ennustele. Tä-
hänastisesta työstä on saatava en
sin seh'ille mihin kaikkeen se riit-
tää. On varmaa, ettei tällä työllä
murtauduta lintutieteen(käänJ etu-
rintamaan eikä ratkaista maailman
ongelmia. Mutta, voiko oikeaa lin-
tuasemamiestä mikään muu vie-
hättää enemnlän kuin harmoninen
nuuton kulkua yksityiskohtaises
ti kuvaava histogrammi? Alka'
kaamme tlrottaa niitä.
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Kuva 4. Metsäkirvisen
1964-1984.
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YOLAULA]ÄT

Useimpien yölaulajien mää-
rät ovat kasvaneet 1980 lu
vulla. Luhtakerttunen on
tu llut niin yleiseksi, ettei
ka ikkia havaintoja viitsitä
enää ilmoittaa.

Kädessäsi on pitkää n
odotettu katsaus yölaula-
jien esiintymisestä Varsi
nais-Suomessa.

Viitakerttunen
sellaisena kuin
sen kesäyön hä-
märässä näkee.
Busksångare i

skymning.

Juhana Piha

Tässä kaisauksessa kiisitellääl
TLY:n toinialueen 1ölaulaja ja vö
huutajahavainnot \,.uosilta 1gU5-BB.
Kertttisten ja sirkkalintujen koh'
dalla tarkastellaan lyhyesti myös
näiden iajien esiiDtymisessä tapah-
luneita nuutoksia viilneisten 2O
vuoden aikana.

Ukulissa on aiemmin julkaistu
vuosikatsauksia yölaula jista {Piha
1978, 1979a, 1980, 1981a, 1982a,
19851 ja lisäksi perusteellisempia
afi ikkeleita kaulushaikalasta IPiha
1979b, 1982bl, lieiukanasta lPiha
1981bl ia luhiakanasta {Piha 19841.

Rastaskerttunen
Ritstaskerttusen keskim ä ä rii i sel
vuosittaisct lukumäärät tuntuvat
pvsyneen samanlaisina 1970luvun

12

puolir,ålistii alkaen: keskimääril l0
yksilriä r'uodcssa (Taulukko 11.

Mvöskin Koskiinies ll986l on ha-
vainnu t. että raslaskerttusen kän
nanvaihteluissa ei ole Suomessa
todettavissa mitään s{lvää tren.li ä.
ainakaan 1980 luvutr ensimtnäist:n
puoliskon aikana. \,hrsinais-Suo
nlessa vuosien 1985-BB paras
vuosi oli 198s []a yksitöäJ ja hei-
koiD 19BB [5 1,ksilöä] (Taulukko 21.

Käsiteltiivinä vuosina rastaskert-
tunen saapui vleensä jo ennen tou
kokuun puoliviiliii, aikaisinrnin
vuonna 1986, joiloin jo l0.5. kuul-
tiin lajin ääntelyä Mietoistcr Aar
lahdella ('läulukko l3l. Lajin varmin
tapaanispaikka oli edrlleenkitr Pa-
raisten makear,esialtaat, jossa tavat.
liin 3 5 eri yksilöä r'uosittain.
Maininnan arvoinen on 1il.6.1987
teht-v havainto. Tållöin Makeavcsi

altailla h0\'aittiin !hteensä !,iisi
rastaskclttusJ/ksilöä, joista S\.dän
peräirikcnillä kolne ia Sunnanber
gissä kaksi.

Viitakerltunen
Viitakerttunen on iatkanrrt runsas
tutnistaan TLYrn aluee1la (Tauluk
ko 11. Ilunsastuminen on ollut kui-
tenkin varsin hirlasta: kun
1970-luvun lopulla tavattiin kcski-
määrin-13 vksilöä r'uodessa. niin
nyt vllosina l9SS-88 \'astaava lu-
ku oli 19. Viitakerttusen lksilömåä-
rilL: ovat tvvpjllisiä mvös voimak'
kaat vuosittaiset vaihtelut. Esimer
kiksi vlonna 1982 löydettiin l'ain
,r yksilöä ja vuoina 1gB4 25 yksi-

Nåinkin srrrrlet vaihtelui voival



Taulukko 1. Kerttusten ja sirkkalintujen keskimääräisetvuosittaisetyksilömäärät
Varsinais-suomessa vuosina 1970-74. 1975-79, 1S80 84 ja1985 88

Det genomsnittliga årsantalet nattsängare i Egentliga Finland under åren

1970-74,1975 79, 1980 84 och 1985 88.

1970-74 1C75 79 1980 84 1985 88

Rastaskerttunen
Viitakerttuncn
Luhiakefitunen
Pensassirkkalintu
Viilasirkkaliniu

Acr pol

Loc flu

4 10 :11 :10

613 16 19
'12 23 56 88
81831 49
'I 2 3 3

Taulukko 2. Kerftusten, sirkkalintuien ja rantakanojen vuosittaiset yksilömää

rät Varsinais'Suomessa 1985_88.
De årliga antalen nattsångare iEgentliga Finland under åren 1985-88

1985 1S86 1987

Raslaskeritunen
\'iiiakerttunen
Luhtakerliunen
Pensassirklialintu
Viitasirklialiniu
Luhtakana
Lieiukana
Luhtahuiiii

Acr dum
Acr pol
Loc noe
Loc 11u

Rol oqu
Coi chl

Cre cre

14
24

'r28

4'l
1

:10

2

17
1n

13
'12

a4
1'l

3

7

ti
7

s
'17

50
62

3

4
1

3
10

5

24
89
53

6

4

8+
19
1:l

pesintä Halikontahdella: luku sisältää havaiiut nuoret linnut
häckning på Haiikonlahti. antalet innehåller ungarna.

selittyå keväisten sääolojen croa
vaisuuksilla. Viitakerttunenhan on
levinncisyydeltään selvästi kaak-
koinen (Hyytiä ym 19B3) ia laji on
Varsinais-Suomessa levinneisyysa-
lueensa äärirajoilla ja kulen tun-
nettua, lintulajien esiintyminen le-
vinneisyysaiueensa äärirajoilla on
suuresti riippuvainen keväisistä
sääoloista. Vuosien 1985 BB Par-
haat vuodet olivat 1gB5 ia:l9BB;
molempina tavattiin 24 Yksilöä
['taulukkr:2).

Viitakerttunen saapuu yölaulajis
ta viimeisenä Varsinais-Suorneen
(Taulukko 3). Vuosina 1s85, 1986 ja

1gB7 ensihavainto laiista tehtiin
vasta kesäkuun puolella. Pieni vii-
takerttuskeskittymä todettiin
24.6.1987 Saion Veitakkalassa; täl'
löin alueclla kuultiin neljän eri koi
raan laulua.

Luhtakerttunen
Luhtakerttusen runsastuminen on
ollut varsin nopeaa Varsinais-Suo-
messa, kuten myös muualla Suo-
messa {Koskimies 1382, 19861.

TLYn alueella lajin vuosittaiset llr-
kumäärät ovat 8-kertaistuneet
1970 luvun alkupuoliskosta ja
4-kertaistuneet 197o-luvun loppu-
puoliskosta vuosien 1985-BB luku-
määriin verrattuna [Taulukko 1].

Kuitenkaan vuosien 1985-BB aika-
na lisääntymistä ei ole enää havait-
tavissa (Taulukko 21.

Tämä voi johtua paitsi todellises-
ta kannankasvun pysähtymisesiä
myös luhtakerttushavaintojen pa-
lautusaktiivisuuden vähenemises-
tä. Tämä ilmiö oli 197o-luvulla to-
dettavissa satakielen kohdalla: kun
laji yleistyi riittävästi, havaintojen
ilmoittaminen väheni, vaikka sata-

kieli jatkoi runsastumistaan. Vuo-
sien 1985 BB huiPPu todettiin
1985, jolloin tavattiin yhteensä 128

luhtakerttusyksilöä (Taulukko 2).

Luhtakerttusen pesintä voitiin var-
mistaa joka vuosi.

Luhtakerttunen saapuu Varsinais-
Suomeen noin viikkoa ennen vii-
takerttusta, kisiteltävän nel jän vuo-
den varhaisin todettiin 21.5.1988

fTaulukko 3J. Luhtakerttusen voi
melkoisella varmuudella tavata lä-
hes kaikilla rehevillä merenlahdilla
ia myös sisämaassa varsinkin jo-
kien rantatiheiköissä. Parhaille
alueille voi syntyä väljiä luhtakerl
tuskolonioita. tästä esimerkkeinä
Salon Veitakkalassa 4.6.1985 tava-
tut 9laulavaa lintua ia Salon Us
kelanjärvellä 13.6.1986 havaitut g
laulavaa lintua. Kesäkuussa 1gB7
havaittiin Turussa Maariassa So-
koksen ja Farmoksen välisellä
joenranta älueella yhden kilomet-
rin matkalla 7 reviiriä.

Pensassirkkalintu
Vuosittaiset pensassirkkalintumää-
rät Varsinais-Suomessa ovat vii-
meisten 20 vuoden aikana olleet
jatkuvasti noususuunnassa. Vuo
sittaiset yksilömäärät ovat
ti-kertaistuneet 1970luvun alku-
puoliskosla, lähes 3-kertaistuneet
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Nykyisin vain
rengastajat kir-
joittavat sata-
kielen ylös. Vii-
meiset tiedot
esiintymisestä

1978. Tässä
haaste turkulai-
sille lintumiehil'
le: Merkitkääm
me kesällä 1990
kaikkipesimäai
kaiset satak;eli-
havainnot ylösl
Tuloksena on
hyödyllinen tie-
to kannan suu-
ruudesta. Sa-
malla poistam-
me valtäkunnal-
listen katsaus
ten häpeäpil-

merkin.
Näktergal.

1970luvun loppupuoliskosta ja
1,5-kertaistuneet 1980-luvun alku-
puoliskosta verrattaessa vuosiin
1gB5 BB {Taulukko 11. Myös Trin-
gan alucella Uudellamaalla lajin
vuosittaisct lukumäärät ovat olleet
io kauan kasvussa ISalmela lSBB].
Vuosina 1985-88 todettiin keski-
määrin 49 yksilöä vuosittain, par-
haan vuoden ollessa 1987, jolloin
tavattiin peräti 62 pensassirkkalin-
tuyksilöä {Taulukko 21. Tämä mää-
rä on samalla kaikkien aikojen
huippu.

Pensassirkkalintu saapuu taval
lisesti muutamia päiviä aikaisem-
min kuin luhtakerttunen, vuosien
1985-BB aikaisir todettiin
16.5.1986 (Taulukko 31. Pensassirk-
kalintuja tavataan varsin paljon
myös sisämaassa, ioskin enin osa
havainnoista tehdään merenlah-
tien rantaniityillä. Mielenkiintoi-
nen on havainto Salon Uskelanjär-
veltä: 13.6.1987 alueella kuultiin pe
r'äti B ääntelevää koirasta. Hyvä
pcnsassirkkalintupaikka on myös
Paimionjokivarsi, etenkin Tarvas-
joen kirkonkylän ja Hämeenlin
nantien välillä, tällä pätkällä kuul-
tiin esimerkiksi 25.ti.1987 kuusi eri
yksilöä.

Viitasirkkalintu
Viitasirkkalintu on pysynyt Varsi
nais Suomessa varsin vähälukuise-
na vierailijana. Vuosittain on tavat
tu yleensä 1-3 yksilöä, poikkeuk
sina vuoden 1982 (B yksilöä) ja
19BB [6 vksilöä1. Selvää runsaslu-
misia ei viimeisten 20 vuoden ai-
kana ole havaittavissa (Taulukot j
ja 2). Myöskään koko maata ajatel-
len viitasirkkalintu ei viime vrrosi-
kymmeninå näytä mainittavan-
min runsastuneen (Koskimies
:LgB2l. Vuosien 1gB5-BB TLYn alu-
een aikaisin yksilö tavattiin
26.5.1988.

Rantakanat
Täulukossa 2 on esitetty rantakano-
jen vuosittaiset yksilömäärät
1985-88 ja taulukossa 3 varhai-
simmat havainnot rantakanoista
kyseisinä r'uosina. Rantakanoja ei
tåssä kirjoituksessa käsitellä tar-
kemmin, mutta voidaan todeta, et-

Taulukko 3. Kerttusten, sirkkalintujen ja rantakanojen saapuminen Varsinais-
Suomeen vuosina 1985-88 sekä kaikkien aikojen varhaisimmat havainnot kert-
tusista ja sirkkalinnuista.
Ankomsten av nattsångare till Egentliga Finland under åren 1985-88 samt alla
tiders ankomstrekorden.

Rastaskerttunen Acroru
Viitakerttunen Acr dum
l,uhtakerttunen Acrpol
Pensassirkkaliniu Locnoe
Viitasirkkalirtu Locflu
Luhtakana Rol oqu
Licjukana Col chl
Luhiahuitti Por por
Kl sr i,r l.ln I:tP .1P

enrätys/rekord r985 198ö 1987 rg88

8.5.1982
'1,7.5.1977

14.5.1981
11.5.:1983
'22 .5.'ltJ7S

11.5. 10.5.
1.6. 1.6.

18.5. 16.5.
15.6. 31.5.
26.4. 9.5.
3.5. 20.4.

13.5. 3.s.
31.5. 28.5.

16.5. 1,+.5.
G.6.28.5.

24.5.21.5.
24.5.2'r.5.
13.6. 26.5.
30.5.25.5.
17.5. 10.4.
5.6. 3.5.

22.5.25.5.
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.r lieiLrkana ja luhtakana ovat tätä
::r'k1ä valsin harvinaisia TIJtn
. rrr:r:ll;:. ,,alsinkin kun muistellaan
: 

-,1 
; i:)'l u !'un huippuvuosia.

Kirjallisuus
H\ \ ti:i K.. KeLlomäki., Koistinerl I. {toi

n1iltajatl 1983: SLLomcn l,intuatlas.
SLYin J,intutieto Oli Hclsinki, 1983.

Koskin]ies P 1982: Yölaulajai Suomes'
sa tulokkaiiä muuttu!'assa "vmpä
ristössä. Orrlis Karclica ll:l0ll L

Koskilnios P 1s86: Yölaulajaprojekti
1985. LintDrnies 21i146-5(1.

I'iha I. 1978: Yölaulaiion ja huutajien
esiinllminen l lY:n alueella
1900 Lu!ulla. Ukulj g3:15 23.

Piha Il. 1979a: Yölaulaiat 1978. Ukuli
I0r2: 12 1ti

Iriha J. 1979b: KaulushaikaraD esiinlr-
rninen TLYn alucella. Ukuli
10:3:44 .17.

lriha l. 1980r Yölauläjat 1!179. LJkuli
l-l::1r50 52.

Pjha I. 1gtl.la: Yölaulaiai 1s80. tjkuli
72:.2:12-17.

Iiha I. 1981b Liejukanan esiintymises
Lii 11,\'rn alueella. ilkLrli 12r1:18 19.

Piha l. 19824: Yölaulajat 1981. Ukuli

Piha l. 1g82Lri \iarsinais-Suol]le kau-
lushaikalat 1979 81. Ukuli
lil:2:25 27.

Piha l. 1s81: Luhiakanan esiinly rinerl
Varsinais Suomessa. L;kuli
15i.1:27 31.

Pjhä l. 1985: Yölauläiat 11lBZ li'l. Ukuli
16i2:68 7.1

SalIn.lå l: 1988: Yölaulaial l!18/. Trin
ga 15;2:02 bii.

Sammanfattning
Förekomsten av nattliga sångare
i Egentliga Finland under åren
1SB 5-1988

Förckomstr:n beskrivs i korthct och

iän[örs rned ltiget i börian av
197i-l tal{rt. För'ekomsten på de flcs-
ta arterna har'ökat, bara trastsån-
garen och flc-rdsångaren hi.Lr varit
stabila. Antal obseLvationer av
gräshoppsångale har blivit sex
gånger större. Förekomslen På
kär'r'sångarcn har ökai mest. N{ed
ålta !jånger större antal observati-
oner rrår arten riskgräl]s€rD där ob-

scrvationerna il-lie nera skrivs
upp. Därför har fi inle kunnal ge

uppgifter om näklergalens ökrting
på 15 år. Närnare uppgilter ges i
tabellen.

\/.
Luhraniirtr.

Rnovikko

suoicruohjern,an rljrus

r.uonnon ojerualuccn.ajaus

Prsäköinrpaikka

Friskalanlahden
rantaniityt

kunnostetaan
Turun kaupungin ympäris-
tönsuojelutoimisto on ryh-
tynyt maassamme uraauur-
tavaan ku nnostustyöhön -

Friskalanlahden pahoin
ruovikoituneet ra nta niityt
palautetaan entiseen laa-
juuteen kulottamalla ja lai-
duntamalla. Linnuston el-
pymisen ja uuden lintutor
nin myötä retkeilymahdol-
lisuudet paranevat.

Kari Laine
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Friskalanlahti Turun Hirvensalos
sa kuuluu valtakunnalliseen lintu-
vesien suoieluohjelmaan, jonka
valtioneuvosto vahvisti vuonna
1982. Lahtea ja vesijättöä rauhoi-
tettiin 12 hehtaarin laaiuudelta lää-
hinhallituksen päätöksellä vuonna
1983. Tämän jälkeen on parin heh-
taarin sirpale liitetty iuonnonsuo-
jelualueeseen, mutta suurin osa
suojeluohjelmassa rajatusta alu-
eesta on vielä rauhoittamatta.

Friskalanlahti on matala ja suo-
jaisa merenlahti, josta niin monen
muun lahden ja järven tavoitr syn-
tyi arvokas lintuvesi maatalouden
hajakuorrnituksen ansiosta vuosi
sadan alkupuolella. Lahden lin
nrrstollinen arvo valtakunnallises-
sa luokituksessa perustuu tällä het-
kellä neljän arvostetun lajin - hei-
nätavin, punasotkan, pensassirk-
kalinnun ja rastaskerttusen
esiirtymiseen sekä neljän muun
silkkiuikun, rytikerttusen, ruoko-
kerttusen ja pajusirkun - suureen
parimäårään. Friskalanlahden lin-
nustoa ovat tarkemmin selvitelleet
Esa l-ehikoinen vuonna 1968.
Markku Saarinen vuonna 1983 ia
Janne Lampolahti vuonna 1987.

Taantuva lintuvesi
Viimeistään veltaillessaan Lampo-
lahden linnustoselvitykscn ('l urun
kaupungin ympäristönsuojelutoi-
miston julkaisu 2/19871 lukusarjo-
ja kertomuksiin turkulaisten lintu-
paikkojcn kulta'ajoilta on myön-
nettä\'ä. ettei Friskalanlahli ole vii-
me vur.:sina ollut kovinkaan hou-
kutteleva retkikohde, joskaan sen
alamäki ei oie ollut yhtä jyrkkä
kuin Rauvolanlahden. Keskinker
taista paremmalle vesilinnustolle
ruovikon ja avovesilampareiden
mosaiikki tarjoaa edelleen erin-
omaiset pesimisolosuhteet, mutta
kahlaaja ja varpuslintulauna ei ole
säilynyt likimainkaan yhtä moni-
puolisena.

Syynå taantumaan on mitä il-
meisimmin 1970-luvulla loppunut
laidunnus ja rantaniittyjen nopea
ruovikoituminen: nykyisin Friska-
lanlahtea ympäröi kymmenien
hehtaarien ruokometsä. Sen laiis-
to on varsin köyhää, ruokokerttu-

l6

sen ja pajusirkun dominoimaa.
Ruovikko haittaa havainnointia
kin: tiheikön läpi ei näe vesilintu-
ja eikä ruokokerttusen rääkymisel-
tä edes kuule parempia laulajia.

Kaikilla vähänkin rariorientoitu
neilla turkulaislintuharrastaiilla on
jo vuosia ollut tapana suunData
retkensä Rihtniemen ja Hangon
suuntaan ia harkita ensimmäistä
pysähdystä aikaisintaan Mietois-
tenlahdella tai Kolkanaukolla ja
Paimionlahdella tai Halikonlah'
della. Eikä heitä voi kovin ankaras-
ti moittia; ovathan kaikki mainitut
rutakot Friskalanlahtea ja Rauvo-
lanlahtea parernpia kohteita käy-
tettiinpä mittarina mitä tahansa
paitsi matkamitlaria.

Kunnostussuunnitelma
Kaupungin ympäristönsuojelutoi
miston on ajateitava paitsi Turun
luontoa sinänsä myös perinteisem-
män linturetkeilijän ja keskiverto-
kaupunkilaisen harrastusmahdol-
lisuuksia. Arvokkaan, oivallisesti
saavutettavissa olevan luontokoh-
teen yksipuolistumista ei voi seu-
rata toimettomana ja siksi olem'
mekin laatineet alustavan Friska-
lanlahden rantaniittyjen kunnosta-
missuunnitelman ja rakennutta-
neet lahdelle lintutornin.

Suunnitelman mukaisesti lah-
den länsi- ja eteläranta pyriiään
vuodessa palauttamaan pääosin
rantaniityksi. Pohjoispuoli jäte-
tään ainakin toistaiseksi koskemat-
tomaksi. Rajana on Kaistarniemen
tienhaarasta Pikku-Vihtilän saaren
lounaispuolelle laskeva vaitaoja ja
Friskalanlahden vesialue. Vesilin
nuille tärkeät lampareet ja vesiruo-
vikot säilyvät ennallaan, samoin
ruokotiheikössä pesiville lajeille
jää yli puolet nykyisestä ruovik-
koalasta ia nelimetrinen ruovikko
kokonaan. Matalakasvuista niitty-
alaa raivaamalla saataneen luotua
kahlaajille ja monille varpuslinnui
löie sopivaa habitaattia. Loraus
karjan eritteitä iisännee myös ran
takanojen kiinnostusta aluetta
kohtaan.

Ruovikko voidaan muutlaa nii-
tyksi monella tavalla. Parhaaksi
mcnetelmäksi on Ruotsissa osoit-
tautunut vanhan ruovikon leikkaa-
minen ja polttaminen sekä nauta-
karjan päästäminen laitumelle. Ke-
vättalvella rrroko on kuivimmil-
laan ja routa mahdollistaa sen leik-
kaamisen traktorilla. Poltettu olki
on oiva lannoite ja musta maa läm
penee nopeasti. Näin laidunnus-
kausi voidaan alkaa aikaisernmin
ja mullikat pääsevät tallaamaan
nousevaa kortta riittävän a joissa.

Kunnostuksen ensimmäisenä
vaiheena kulotettiin 6,5 hehtaaria
Kakskerran tien varresta 21,4. 198g
kaupungin, kolmen vapaapalokun-
nan ja TLYrn vaan ei Esterin yh-
teistyönä. (Kiitos taikoisiin osailis-
tuneille!l Toukokuun loppuun
mennessä on piikkilangat viritet-
ty ja Limousinet päästetty töihin.
Kunnon niitty ei vuodessa eikä
kahdessakaan kehity, mutta jo nyt

Friskalanlahden pesimälinnuston pa-
rimäärät vuonna 1987. Antal häckan-
de fåqelpar på Friskalaviken år 1987.
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HaapaDå Äno pen
Lapasorsa Spo cb,
Tukkasotka Ayt ful
Punasotka Ayt ter
Telkkä Buc clo
Isokoskelo Mer mer
Kyhmyjoutsen Cyg olo
Nokikana Ful otr
Töyhiöhyyppä Vdn vdn
Taivaånvuohi Cop gol
Isokuovi Num orq
Rantasipi Trj hyp
Punajalkavjklo Tri toi
Naurulokki Lor ricl
Kivitasku Oen oen
Pensastasku Sox rub
Satakieli Lus lus
Pensassirkkalintu Loc noe
Luhtakertiunen Acr pol
Rastaskerttunen Acr oru
Rytikerttunen Acr sci
Ruokokertlunen Acr sch
Niitiykirvinen Ant pro
Västäräkki Mot oib
Keltaväsiäräkki Mot Jrlo
Punavalpunen Cor ery
Pajusirkku Flmb sch

Yhteensä/Summa



Hyvä renki työssään Friskalanlahdellå, jos kohta palokunnan ja lintumiesten tarkassa vartioinnissa.
6.5 ha strandängar bränndes på Friskalaviken iapril. Som bäst betar boskap på området.

näyttävät krllavästär'äkit iil pensas
taskut odottelevan aitatoipilla pa-
rempia aikoja.

Kunnallinen Iintutorni
Kaupunki rakensi lahdon eteläran
nalle luontoharlastuksen kar-ravoi
miseksi lintutornin, iolle kertyy
ma lkaa Kakskerrau tielt:i Vihtilrin-
tielä pitkin noin l kilometri. Aivan
Vihliläntien rislevksessä on linja-
autopysäkki, jonka ohi kulkeval
linjat 14, 15 ja 15 A. Toivomne
mahdollisimman monen käyttä'
vän bussia tai fillaria. Patantumat-
tomasti autoistuneet voivat ajaa lä-
tres tornille saakka nuistaen kui
tenkin. ettå tie ja crityisesLi nler-
kityt autopaikat ovat mökkiläisten
rakentamia. Kunhan tieD pohia
kantaa k,ymppipyörän. kaupunki
kunnostaa pitkospujden pä:ihän
parin auton parkktaluecn ia paran_
taa tietäkin.

Kaupunki ci lähtr:nyt mukaan tä
nä kevåänii uskonattomiin mittoi-
hin yltaineescen lintutornir:n kor-

keuskilpaan, vaan rakensi 5 met-
riä korkean mutta Suomen luke-
vimman tornin, jonka havainnoin
til.rvalla näkee ioka suuntaan. sa-
toi teri paistoi. Lavalle mahtuu ker-
rallaan parikymmentä kiikaroitsi
jaa eli yleisöretkien keskiveltoryh-
mä. Torniin tulee paikantamista ja
dokurnentointia helpottava pano
raanakuva alueesta. sckä rrraalli-
koidcn iloksi potrctit näkyvimnis-
tai linnuista.

llavainto\'lhkoon toivotaan
kaikkien kiivijöiclen kirjoitlavan
havaiDtonsa, jotta ne saadaan ym-
pairistönsuojclutoilnislon seuran
lakävtiöiin ja jolta toisaaha saa'
daan rurneerista n:iyttöä käYttäjä
kunnasta uusien lintrrtornihank
keiden rueksi.

Sammanfattning
Friskalaviken får sina strandän-
gar tillbaka

Friskalaviken i Åbo är med i riks-
proglammet till skydd för fågelsjö-
ar och fågelrika havsvikar. Totirly-

Boskapets betande upphörde på
1970 talet och slnåningom har vas'
sen ö\€flagil största delen av stmnd
ängalna. Som resultat har fågelfau
nalr blivit ensidigare och fattigare
[se tabellen).

Miljövårdsbyrån i Åbo har nu
gjort upp en sexårsplan för att åter
uppliva strandängarna på de frid-
lysta 12 hektarerna. Vassen skall
1örst slåttas och brännas och sedan
skall boskapet släppas ut på onrå
det. lvletoden har gett goda Iesul-
tat i Sverige. I)e försla 6.5 ha
bränndes i april.

Föt ati |tteriipare för'bättIa Äbo
bornas mö jligheter för fågelskå
dandet har staden rest upp ett bus
sigt toln med 20 personers lavr].
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|arrno l,aine

vuosi/år vksi löä/ex

lo neljän luoden ajan r,alkcrposkia
on niihll lirrun \,esill;i läpi kesiil
ja iiirhdullavirsti lintujcn hrkrr rlää
rä on ollut tatkLr\,asti kasvamassa.
'lulevaisuus nävltää onko liin]ii
!ain nopeasti ohilncne\:ä \ ailie \,iri
tuliko valkoposkihanhi Suomen
linnustoon jääi:1äkseen.

Kannan suuruus
\hlkoposkihanhet {rvat jakirlLtLtneei
ncljään crillisct:n pt;simäpopulaa-
iioon: ltäiDen Grönlanti. Huiplh-
vLroret, Novili Zerrrlja sokå lliinre
ri. Novaja Zelrrljan karrla on selväs
li sulrrin k;jsittäen nlkviiiin jo v1i
tio 000 lintua. CliiDlannirl kannall
sLlLlruLls lionc{r lroin :]0 000 lintLril
ja Huippu!,uorlen r.alkoposkctkin
o\,at vlittäneet jo 10 000 l'ksilön la
jan. ltärnelen kanla on \li 2o{lil lin
tu a.

\hosisadan alkupuolella valko
poskjil rn{)ts;istcttiin \Joirrallisesli
sekä pesimii ettli tal\'ehlimisallrcil
1a ja !uouna 1ilil0 njiiä oli cnriri
30 0u0 fksilöii. I Ialhi lauhoitettiin
60 lrrvLrlla rrseirrrrrrissa rtraissa ntis
sä se esiintv! ja silLä liihti0n kan
Dan kasvu on ollul crittiiin nopeil
ia {taulukko.1.1. Nvkliiiin koko
rrraailrrran valko poskih a n hiul lu
krLruåårä orr rurrsas 10(l (100 lintua.

Taulukko 1 | Hollannissa talveht;van val
koposkihanhikannan kehittyminen.

Utvecklingen av det i Holland övervint
rande beståndet av vitkindad qås.

Valkoposkihanhi on viimeis-
ten kymmenen vuoden ai-
kana vållannut itselleen uu-
den pesimäalueen - ltä-
nieren ympäristön. Tämä
pienikokoinen ja kaunis
hanhi on tuonut mief l\,ttä-
vän lisän turkulaislen har-
rastajien oman retkeilyalu-
eeh linnustoon. Valkopos-
ki näyttää nimittäin
neen Ruissalon
vakituiseksi uksi.

:r959
1972.

19 7ti
I{){10
1982
t!]l]3

r97rJ0
,+ 10{10

50000 60000
:10 000
50000 60000
5 500u-00000
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Talvehti minen
Elilliscl pesi rrriipopLrläatiot tal!.rlr
li|at kukin omilla alueillaarr Gr.iitr-
lannin kii otit rilitää talveL lrlannis
sa ja Skr)tlanititi luotcis{ )sissit.
HlrilrILr\'Ltorlt)1r linnul l,otrnäis
Skotlannissa jd LLrotois Enqlitunis
sa ja No\,irja Zr:nrljar lilrlrl Hol-
lannissa kLrt{)n nrliis Ilårletelr lin
nut.

Muutto
'läl\,ia lrLciltirirn \o|a ja ZerrLljan
vaLkrposket lähteldt liikl<rxllr: n raa
liskuurr loppuprrolella ja kclririntt
!iit If;imererL Iriiriin maalis hultli
kLllrn !aihLeessir. nlisintmiiinen \ii
lietappi on Ruotsin kaakkoisranni
kolla sijailscvir (lotlanIiIl saäri,
jossa surrrinrnral kcrtYnt:il o\ al lii-
hfrs 2l) 000lintn.r. Liotlannissa hirrr-

het \ iilr\ \'äl railrlelevarr pil isia
irjanjaksojir. osa linnuistir ailra sii
hcn saakkit ktrnn{ts stnrlldavaI l)a]
s ir l;r a luetillt rcn.

'lirife]l suuli kokoontLrntisalu e
nrLllltto reititr varrr:lla on Lcstin
Saatcrrnaa ja IIiirlerrrnirir lähi1,nr
piirislö ioerjn. Sir:11ä on parlrairn-
nrillir n laskcltu Yhlco1lsil ltoin .+tl

00(l ljirluir. LJsa CotlarDissn Iilnl(
kaa! ista hanhisiir pysähii 1' n1i)s
E{)stissij, jr)sta kokrr hanhitokka
liihtec loppumatkalle liilrt:s sanra
lraikaisesti hdi loul,.okrrurr puo1i,.'r!
lilr ililkeen

Srrrrrrrerr rannikollil l)iihaliiiitl
vl,:)cns;i !airr pierri osa BaIentsin
ln0relie lnatkaa!isla r,a1k0|0ski-
lrirnhista sLrLrlinrpir:n joukkojerr
kulkjessa Ecstin pohjois.a r r) ikkoir
lnvijtäillel jd llilinuesso sisiint a:t
han a i',,irrr Suornr:nlahclen pcr.l
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Kuvio 1: ltämeren alueen vaikoposkihanhen pesimäkantojen
kasvu. Parimäärät on esitety togaritmiselta asteikolla.
Utvecklingen av den vitkindade gåsens häckningsbestånd
på Öst€rsjöområdet. Antalet par ses ilosaritmisk skala.
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Pesiminen
Arlitilen kania saapuLr pesirräpili
koillccn toukokurrn loppr r prrolcllir
ja se akriltair llesinniin k(rsiikuun
alrrssa. fiiii rrreren parlaan ankeat
olosu h leef (ii\,iil anna mahtLrlli-
suult;r irikilisempaitn al{riLtalrri

[]ollannin kanrran pesiminen al
kad rlr'kr,iiiin jo LrLltlilLrun lopprr-
puolel1a. Äloitus lapahtulL ruLrsi
luodella vhii aikaiscnmir. Esi
rrcrkiksi Iuonnir 1!l7g rriunitiiin
e sinrrnäisct munat lastil 20, toLI

kokrrulir ja vuonna 1985 ensirtlmäi
s{)rl rlLlnarr ke.5kiIrl ä äräinen nllr
nintap;iiv:i oli 10. Iorrkokrnrta. llr
ler,aisurLciessa p€rsinDiit illkall0\'at
airriL vain aikaisr:mnrin, koska kan-
t{rien kasviLrissa kilpailu lavinnos-
ta ja parhaista l)csitraik{iista kilis
tvv ia dicrnnlilr aloiltavilla on Irar

haat lähiökohdal kas\'atlaa suurirn-
nrat jiilkikäsvtrt.

NI],ös rnLLlallLvuissa on croja
Arktisen ja Itämeren kintojcn \'ä
l il lii. Cotlannissa keskinääräinen
rtrunalukrr orl ,1.5 kuu se Grönlan-
Dissa on 3.5. S:/-v slrllem]raan I1ru-
nalukLlun lläln{jreo piirissii licnoe
vksinkerlaisesti Ilarenunissa olo-
suhteissa llrhyernpimuuttornal-
ka. lämpitnänpi ia tasaisempi il-
masto sekä paremmat lar,innon
saantinahclcrllisurLdet.

Varlkoposkihanhct pcsi\'ät alkti-
silla alucilla vhd5'skunnittain pää
asiassa jvlkillä kalliorinlei llä, toi'
sinaan n\ijs maassa pienillä saa
lilla merilillukolooioissa. Ruotsis
sa pesimäaluccna olat pienet Luo-
hikkoisr:t ja alavat Laus-saalel Got-
lannin itärannikolla.

-llinrssa hanhet ovat vnlinrrcl
pesimiipaikoikseen pir:net kallicr

saaret. joissa oD tariolla jonkin 
'.,er'

ran laiclunluohikkoa. Niiillä saaril
la pesii runsas melilintukanta; lok-
kiFrn, tiirojen ja haahkrrjcn lisäksi
uscimmit{rn myös kanadanirallhi
sekä k"virrnv joutscn.

Itämeren kannan
syntyvaiheet
\ialkoposkihanhilla tunnetaan
rnuutanra pesimishilvainto varsi-
naisten pr)sirnisalueitten ulkopuo
lclla io ennen Itämcren kannan
s-"-ntyri. Lofooteilla tapahtui valko
posken spontaari pcsintä
luu0iuvulla ja sc jatkLri såiinnölli-
senii aina \,uoteen:lBB2 saakka.
Ruotsir Hiirledirlenissa tavattiin
pesivä pari YLLOnna 1952. Kysees-
sä olivat ilnreisesti Skotlannista ka-
ranneet larhalinnut.

t9
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Myöhäisempi
poikue Ruissa-
lon sillalla
'15.7.88.

Den senare kul
len vid Runsala
bro den 15.7.88

Varsinaisen uuclen populaation
kehittyminen alkoi vuonna 19 71

Gotlannissa, jolloin siellä tavattiin
yksi pesivä pari. Kanta pysyi siel
lä neljä \'uotta 1 2 parin suurui-
sena. \riidentenä vuonna alkoi kau-
ta selvästi voimistua ja kymrnenen
vuoden kulultua kanta saavutti rä
jähdvsmäisen kasvunopcudcn.
Vuoteen 1986 mennessä oli Gol-
lannissa yli 600 pesivää paria val
koposkia ja pesimättörnät nukaan-
lukien vuonna 1981 ia vuoteen
:1986 mcnness:i kanta oli k svanut
g pariin. öölannissa tavattiin en-
simmäinen pesivä pari vuonDa
1982 ja vu0nra 1987 alueella pesi
jo noin 35 paria.

Suomen valkoposket
Suomen ensimmäinen tunnettu
pesintå tapahtui aivan 1980 luvun
aiussa Inkoossa eräällä ulkosaarel-
la. Seuraava vaihe oli kahdel
Skanssenin tarhakarkurin saaprr
mincn Iurun Ruissaloon svksyllä
1984. Samat linnut saapuivat Ruis-
saloon seuraavana ker'äänä ja pe-
sivät huomaamatta eräällä Ruissa
lon ulkoluodolla. Pesintå valmistui
vasta elokuun B. päivänä, jolloin
emot toivat kaksi poikasta Ruissa-
lon sillan pieleen kaiken kansan ih-
meteltäväksi. Syksyn kuluessa toi
nen kantavanhemrnista (koiras) ka-
tosi ja poikaset oleskelivat emon
kanssa Rrrissalossa rrarraskrrrn lrr-
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pulle saakkar, jolloin hanhet lähti-
vät rnuutolle.

Ke\'äällä 198ti ilmestvivät samat
kolmc hanhea toukokuun G. päivä-
nä Ruissaioon. lbukokuun prLoli
viilissä havaittiin vanhan kanlae-
rnon hautovan jälleen cräällä liuis-
salon luodoila. Toinr:n edellisen
vuoden poikasista siis yritti pesiä
oman åitinsä kanssal fälkikasvua ei
s,vntlrnyl, koiraslintu oli liian nuo-
ri. Ruotsaiaisen tutkimuksen mu
kaan valkoposket ei\':it aloita pesin-
lää enncnkuin De ovat 2 3-vuo
tiaila.
Syksyllä kolmen porukka oli jäl-
leen koossa ja viimeinen havaiDto
saatiin 5. jouiukuuta Kansanpuis
tosta.

Vuonna 1gB7 ilmestyi ensimmäi-
nen lintu 2. toukokuuta Ruissalon
Kcrlkkaan. Yksi pari (ilmeisesti sa
rna, joka yritti pesintää edcllisenä
vuonnal pesi jälleen Ruissalossa.
Tarkallccn sarrlalla päivämäärällä
(8. elokuutal kuin kaksi vuotta
aiemmin iln]estyi Ruissalon sillan
pieleen kaksi vanhaa lintua neljäD
poikasen kanssa. Samaan poruk-
kaan oli ltöttäytynyt myös kaksi
uutia yksilöä ja myöhemmin syk-
syllä hdnhia oli yhteensä g lintua.
Ilmeisesti hukassa ollut toinen
vuoden 85 poikasista palasi lut
tuun porukkaan. Kahden "ylimää
r'äisen" linnun alkuperää voi vain
veikkailla, lieneekö nuoripati Got-
Iannista-

Parvi viihtyi RrLissalossa marras-
kuun loppuun. Yksinäinen lintu
vietti kånådånhanhien sell rasså
koko talven Kartanon pelJoilla.
Lokakuun puolivälissä liittyi pai
kalliscen yhdeksän Iinnun poruk
kaan seitsemän läpimuutlavaa \ral-
koposkea. Ne viipyivät runsaat
kaksi ,.'iikkoa Ruissalossa ja kato-
sival lnarraskuun alussa. Villit
harnhet olivat aiuksi mclko alkoja,
rlutla nuutamassa päi\'ässä ne
muuttuivat lähes yhtä pököiksi
kuin Ruissalon omat hanhet. Val-
koposkien suhtautumisesta ihmi-
seen ei kovin helposti pysty pääl
telemään onko kyse0ssä lalhakar
kuri vai ,,'illi lintu.

Vuonna lgBB havaittiin Jrksinäi-
nen lintu kiertelmiissä huhtikuun
lopulla Kolkanniemen ympäristös
sä. Toukokuun 6. päivänä ilmestyi
Kansanpuistoon kaksi lintua ja
toukokuun puolivälissä lövtvi en
simmäinen pesä. Toinen pari aloit-
ti pesinnän aivan toukokuun vii
meisinä päivinä. Pesinnät tapah-
tuivat eri luodoilla Ruissalon iähi
vesillii.

Heinäkuun 15. päivänä tavattiin
molempien parien poikueet Ruis
salon sillalia.'lbisen pesueen poi-
kaset (s kpll olivat jo lentokykyisiä
ja toinen vanhemmista oli alkupe
räincn kantaemo. Toisessa pesu,
eessa oli kolme noin kahden viikon
ikäistä untuvapoikasta.



Aikaisempipoi
kue Buissalon
sillalla 15.7.88.
NaaGs on alku-
peräinen kan-
taemo.
Den tidigare
kullen med Iem
ungar vid Run
sala b.on den
15.7.88. Honan
är den ur
sprungliga

Loppukcsällä poikueparviin I jit-
tyi vielå kolme ulkopuolista lintua,
mahdollisesti edellisen kesän poi
kasia. Tämä viidenloista linoun
tokka oleskeli pääasiassa Kartanon
ja Kansanpuiston tietåmillä aira
marraskuun alkuun saakka. Tä
män jälkeen yksinäinen lintLr sin
nitteli viclä kanadanhanhien seu-
rassa malraskuun loppuun.

Vuonna lg8g illlrestyi yksinäi
nen lintu lälleer Kolkanniemelle,
nyt huhtikuun 20. päi\,änä. Touko-
kuun:10. päivänä oli saapLrnut kak-
si lintua lisri;i ja 15. päi\'änä ltavait
tiin pesinnän alkancen, kaikkiaan
nähtiin T lintua.

Selväsfi on havaittavissa. että en
simmäincn liritu saapui pesinä-
paikoilleen vuosi vuodelta aikai-
semmin ja pesintä alkaa myös r,'n'
tistä aienmin, sanla suuntaus kuin
Cotlannissir. Lähivuosina näem-
me. seuraako kannankehitvs myös
Gotlannin mallia.

Pidä silmällä
merkittyjä lintuja!
Korkeasaarcssa pesii valkoposki
hanhia tarhalintuina. Vuonna 1987
ilmestyi saareen villi pari. Se pesi
sicllä ja sai kolme poikasta. Van
hemmat sckå poikaset rnerkittiin
värilcnkain. Samaila merkittiin I
tarhalintujcn jälkeläistä ja kaikki
merkityt päästrittiin vapariteen.
LinDut on merkitty mctallircnkaal

la ja vhdellä värilenkaalla (punai-
ncn. valkoinen, vihreä, keltainen
tai sininenl. Kurnrnatkin renkaat
ovat vasemmassa jalassa (nietalli
alapuolellal.

N{ikäli ha\,aitset näin tai iollakin
muulla talalla IGot]annin lintujal
merkittyjä hanhia. ota ] hte:s Kor
keasaareen tai Turur ) mpäristön-
suojelutoimistoon (p. 623,1521.
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Sammanfattning
Vilkindad gås - nyinkommling
i vår häckfågelfauna

Dcn vitkindade gåsen har under
det senaste decenniet etablerat sig
som häckfåge1 på Ostersjön. Den
första häckningcn konstilterades
på Cotland redan iir 1971 och år
:l9B{:i var bristiindet ti00 par. Förut-
om på Gotland häckar arten på
Olund, i Estland och nu ocksii i
Åbo.

Vär'ldsbeståndet på 100000
r:xomplar är fördelat ifyra häck-
ningsp{rpulationer: Gotiand 30000,
Spitsbergen 10000, Nova ja Zemlja
60000 och östr:rsjön 2000 fåglar.

På hösten 1gB4 kom två Skansen
rymlingar tjll Runsala i Äbo ot:h
häckade d;ir följande sornmar. Det
var början till Åbobeståndet, \'ars
utveckling beskrivs närmare i upp-
satsen. Ile hittade bona r.ar beläg-
na på ftigelskiiren utanför Runsa-
la. Två kullar med 3 5 ungar har
anträffats årligen sedan :1986.
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Muuttolintujen

Hårkiil nlu Potl gtl
M!slåk!rklr! urkkr Po.i rrr

i8
21

17

22

'ta

r8

Cyg c'tg 283 2i
Ans lab a4 2A
,4rs ä,s 26 3 21
ata let 254 20
Btä brt 18 5
fad tad 1A 4 t8
Ana pen 34 21
An.acu 44 23
naa ..e 30 3 22
Ana q)e 1i 4 1A
Aha cly 12 4 22
Ayl let 31 3 22
Ayt lul 24.3 21
Ayt nar 22 n 2A
Son nal 2A3 rg
Cia hye 25.3 20
Mel ntg 17 4 t9
Mel lus l,r 4 20
Buc cia 123 1l
lviet atb 2.4 18

Met set 4.4 18

P.t.pr ll5 16
t), aet ll ,1 20
Lr.F 24 21
But brt 13 3 21
Bu! laa 14 22
AqD .ht 24.3 9
Par h.] E4 2N
tai ltn 173 2A
Fi/ c.l 18 3 10
F.l stb 26 4 1{l

R.] .qt 26 4 14
Par pa. I1.5 r0
Cre .te 23 5 19
Gat .ht 26 4 14
lul atr 41 1f
Gnt gnt 3.1 17

Tämä artikkeli on ensim-
mäinen alueeltamme kos-
kaan julkaistu pitkän aika-
välin kevätm u uttokatsa us.
Pitkällä aikavälillä tarkoite-
taan tässä yli 20 vuoden ha-
vaintojaksoa.

Varsinais Suomcssa on ker.åtty ke-
vätmuutl ohar,aintoja syst{rmaatti-
sesli ru nsaatr IJarin rruosikvntme
non ajan. 196tt-luvurr havainDot
ovat myös sangen kattavia, palaut
tihan havaintonsa tällöil lähes yh
tä suuri joukko lintuhalrastajia
kuin nykvisin, vaikka yhdistvksel
jäsenmäärä oli iähes kolmr: kertaa
pi{incmpi. Ylipäänsä ainakin kr:-
viiån ensimrnäiset havainnot lir:-
ne0 \ruositiain saalu lalteen verra-
ten hyvin-

Katsaukscssa ci crilellä saarislon
ja sisärnaan havaintoja. Penrstelu-
na tiille on se, että suurin osa ai
kaisimmista havainnoista oD kui-
tcnkin manlereella teht"v. Tämä
johtuu mm. lurrnon miehityskat-
koista parhaimpina tnuuttoaikoi-
na. NIvös aiemrrin julkaisenani
luetlelo alueemme kaikkien aiko
jon aikaisenunista havainnoista to-
dislää tritä. Vain kahlaajien ja joi
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dr:nkin varpuslintLrjen kohdalla
Jur rrron ha!ainnot oval hallitscvia_

Katsauksessa on käytettv lähl.ri-
nä kaikkia mahdollisia lalioja, jois
[a ticto ja a]u{ic)nlme kct ätmuu[os-
ta voi 1iJ5,tyli. rr-äitä ovat: tlkrrlirr
nuu ttokatsaukso t. LiDfll]ni{]s leh-
den kev;if nuutto!hl cen\,edot [jot
ka jostain ihrneen s-vystä o!at häi
pyneet Irykj isen Lintumieherr si
vuilta], C)r'nis Fennican fcnologiir-
katsauksct lähionå 1960 luvulta se
kii muut sckalaiset lähteet.

Kiitokset Olli Kaner.,,.alle ja Pek-
ka Tuomolalle lisäticiojen to jluit
talnisesla katsausta varteIr.

Kc\,äLrltuutosta tietoia otl lisrik-
si kcriinn\t tiettävåsti fouko Haka-
la 1960 luvun alussa. N;imä tiedot
eiviit olleet trit;i artikkelia koottaes
siL näkyvissä. Nc julkaistaan mah,
rlollisesti clikseen nlyijhelnrrr:issä
yhteyclessii.

'loi!on tlvös, eitä tau]ukko in-
noslaa tule! ia k{i\,ätnuuttoka t
sauksen trrkijöi1ä suorittanlaan
verlailuja aikaiscmpiiJi vLlt]siin,
silloir €ritänläkään tyij ole melnyt
hukkaan. Kevätmuuttokal sa us ei
missiiän nimesså saa olia vain
pclkkä lucttclo lajeista ia päivistä,
vaan siinä on huomioiiava mviis
sääLilat sekä aikaisetrrrrat kevåät.
Siirrä suhteessa taulukkoni voi toi
mia hvviirrä lähdemiitcriaalirra.

nen
uo 84

l8 4
234

T!ili

Hae ast 1A 4 2l
Cha .lDb 16 4 21
Ch.hra 34 22
Plu aV 31 3 2A
Piu squ 16 5 2l
Van van 13.3 22
Cal can 23a 17
cal atb 23.5 I1
C.t nrn 215 2A
cal te 95 22
Cal let 23 5 t4
Cal ap rJ4 19
Lin lat 25 5 20
Phi pDg 2aA r!
Lyh ntin 19 4 18
Cap 9ål 30 3 22
Sco (s 30 3 21
Lin lin 214 21

Ltn tap l5 21
Nun pha 26 4 19
NLnatg 64 23
fti .ty 344 23
fti lat 11.4 21

Iri neb 234 22
In och 8.4 23
f, gla 27 4 21
lti hyp 26.4 21
Atc int 26 4 17
Pha lob 2Aa 21

Ste p!. 23 4 21
l.tntn t5 17
Lat td 22 3 22
Lat.a. 17.3 l9
tat lus 31 3



iabe I år ga ankomslliderTa! !kko 1. vuosiltaiset saapumjsalai
r965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

274 85 35 95 23.4 54 224 1.5 17.4 244 254. 25 23.4 1a 284 75214 274 29.4 3.5 294 154 19.4 2A.4 1A4 224 A.4 204 114 134 5.4 14.4 21 4 25.4 25.4
31.3 124 44 164 1A4 A.4 124 1.4 16.4 104 11.4 13.4 11.4 14.4 7 4 94 1.4 6.4 17.4 16.4 15.42.5 2?.4 19.4 164 22.4 1A.4 184 114 16.4 11.4 10.4 5.A 2Q4 24.4 21.4 24.425 16.4 234 34.4 4.5 17 4 22.4 2t.4 19.4 19.4 2a.4 27.4 22.4 294 21.4 17.4 20.4 17.4 194 2a.4 254 254
254 30.1 244 2A.4 313 194 2A 4 224 13 4 17 4 17 4 184 17 4 274

214 274 263 26.4 5,1 30.3 134 184 164 8.4 17.4 2A3 24.4 1.4 14 84 2t3 44
3.4 273 31.3 4.4 12.4 10.4 25.3 133 114 163 16.3 83 9.3 243 7.4 113 28.3 193 293 31.3 2S.33.4 1.4 64 15.4 10.4 i5.4 313 124 104 7.4 303 16.3 5.4 31.3 28.3 1.4 9.4 ti.4 13.4't24 273 AA 7.4 34 263 2a3 1A.4 21.3 2.4 243 243 123 26.3 233 14 23.3 14 30.3 133

16 ,l

12.4 205 23.4 10.4 244 29.4 1A4 17.5 2A.5 12.4
295 22.5 215 265

15 5 20.5 31.5 14 5
23.5 14.5 295

19.5 14.5 8 5 26 s

15.4
124

14.4 14.4 7,4 114 244 12.4 12.4
3.4 23.3 24.3 5.4 9.4 2.4 223

23.3 6.4

30 3 11 4 30.3 5 4 2.4 19.3 14 4

124 194 144 34 7 4 10.4 8.4 2.4
2.4 33 22.3 243 123 20.3 25.3

65
19.5 30.5 15.5 25.5 24.5 27.5 235 20.5

21.5 22.5 20.5 2A.5
18 5

15.5 2.6 21.5 19.5 30.5 31.5 22 5

225 264 21 4 20 4 A.4 6.4 1A.4 20.5 3.5 20,4
1.5 25 1.5 17 5 225 21.5 21.5 2A.5 21.5 195

17 3 2 4 233 4.4 6 4 24 2A3 9.4 243 14 144 24
113 243 273 11A63 2..1 253 3! r73

263 31 3 94 9.4 114 11,4 54 8.4 64 64 5.4 84 13.4 12.4
22.2 13 223 21 3 103 12.3 133 23 163 2A3 22.3 1.4 2.1

9.5 15.5 22.5 21.5 A.5 29.4 .11.5 11.5 13.5
16.5 28.5 2e.5 13.5 27 5 1.6 24.5 21.5 17 5 21.5 225

18.4
233 313 134

16.4 7.4 1.4 14.4 104 13.3 3.4 9.4 8.4 11.A 6.4 44 2A.3 31.3 5.4 a4 30384 8.4 28.3 30.3 30,3 24 3.4 24 54 24 54 25.3 263 31.3 8.4 174 30.3

124 16.4 1A.4 12.4 224 19.4 13 4 fi 4 17 4 14 4 214 25.4 24.4
8.4 54 9.4 13.4 18.4 14.4 12.4 2.4 1A.4 94 84 74 17.4 18.4 17.4

23.3 14.3 273 23.3 29.3 11.4 6.4 233 27.3 273 44 5.4 64 64

44 21.3 263 74 154 24 30.3 28.3 253 223 1.4 22.3 94 15.3 6.4 14 4,4 263 44 13.4 224 14
12.4 12.4 24.3 30.3 144 144 8.4 8.4 28.3 3.4 283 10.4 20.3 27.3 4.4 4.4 22.3 273 273 2.4 313 293 3A3164 244 i8.4 13.4 r4.4

44 27.3 34.3 3.4 94 25.3 233 4.4 30,3 273 27.3 24.3 93 29.3 263 243 1A3 243 2.4 2.3 21.3 22.3244 15 25 20.4 26 4 214 214 13.4 1a.4 1-t 4 17.4 21.4 16.4 20.4 29 4 44 9.4 5.5 22.4 30.49.4 30.3 243 31.3 23.3 2.4 19.3 273 253 3.4 223 27.3 25.3 21.3 31.3 293 5.416.4 54 1.4 144 10.4 133 15.3 123 183 73 4.4 A3 27.3 25.3 6.3 12.3 283 30.319.4 124 2? 4 17.4 4.4 2A.4 17.4 27.4 1A4 224 17 4 19.4 17.4 1,t.4 3.4 134 224 ftA 23.417.4 9.4 24.4 21.4 23.4 17 4 19.4 17.4 17.4 224 17 4 .1.14 27.4 21.3 12.4 26.3 24.3 8.4 ft.4 27.4
23.3 27.3 263 21.3 19.3 i7 3 25.2 8.3 10.3 7.3 1 3 7.3 23 T 3 29.2 2.3 23.3194 3.4 54 84 24.3 153 29.3 213 12.4 293 6.4 3.4 20.3 273 14 7.4 12.4 12.4

12.4 243 8.4 2a 4 16.4 1T 4 17 4 15.4 30.3 2! 3 5.4 31 3 223 20.3 263 253 29.3 14.4

10.4 31.3 7.4 12.4 114 7 A AA
85 5.5 95 14.5 205 274 155 264 105 175 135 10.5 18.5 14.5

31.3 11.4 104 114 114 84 34 94 54 94 A.4 17.A 7484 31 3 54 7.4 2.4 34 A4 16.3 22.3 ,14 26.3 303 31 3 64 253 1.4 54 5.4 8.4 134 293253 193 253 28.3 26.3 283 193 r03 123 23.3 9.3 73 233 263 15.3 10.3 19.3 4.3 18.3 133 123

303 26.3 23.3 23.3 13 93 5.3 213 14.3 163 t33 163 21.3 25.3 13.3 343.5 124 21.4 15.4 35 7.5 18.4 304 22.4 1.5 204 4a 15 234 194 65 174 1.5
7.5 24.4 8a 6.5 23.3 15.4 4.5 26.4 9.5 27.4 264 22.4 2Q4 26.4

14.5 4.5 1.5 10.4 |.4 1.5 22.4 154 264 23.4 65 20.4 29.4 5s 3 5 21.4
23.3 23.3 29.3 28.3 27.3 17 3 2 4 29.3 7.3 20 3 18.3 3.3 29.3 30.3 21.3 21.3 26.3 31.3 16.3 22.3 30 3

94 34 3j.3 94 74 4.4 74 A4 3A3 3,1 44 34 263 34 313 253 273 31.3 64 74 54
12.4 2.4 134 94 21.4 20.4 17.4 12.4 144 5.4 27.3 2.4 17 4 94 11.4 134 4.4 9.4 5.4 2.4 12.4 13.4 154

16.4 194 15.,1 8.4 r2.4 19.4 19.4 94 184 194 14.4 144 2A.4 20.4 1A4 5.4 1?.4 224 164124 26.3 8.4 14.4 84 1.4 29.3 6.4 30.3 23.3 2.4 14.4 1.4 104 5.4 223 27.3 1.4 30,3 7.4 2A3 4.429.3 23.3 10.4 124 4.4 3i.3
225 255 175 205 20.5 17.5 14.5

12.3 3A,3 2.4 7.4 2.4 44 1 4 23.3 25.3 27 3 3.4 24.3 29,3 5.4
22.5 15.5 11.a 14.5 22.5 7 5 17 5 17.5 13 5 8.5 16.5 3.5 18.5 15.55.3 6.3 i8.3 26.3 15.3 183 13.3 22.3 16.3 3.3 2A.2 2.3 11.3 73 16.3 9.3 2.3 13.3 293 16.3 173 123

10.5 i4 5 i0 5 10.5 7 5 12.5 11.5 6 5 13.5 10.5 10.5
235 215 245 16 205 11.5 2f 5

14.4 34 14.4 27.3 5.1
21.5 2b\ ltt 29t 24t 22.5 20a

3i.5 19.5 15.5 185 2A.5 21.5 16.5 25.5 2i 5
6.5 55 125 115 9.5 65 12.5 5.5 11.5 9.5 45

23.5 20.5 26 5 19 5 2A.5 24.5 22.5
30.3 27.3 6.4 84 11.4 13.4 i9.4 6 4 3 4
285 31 5 285 285 29.5 3.6 255 15.5 31.5

29 5 25 5 46 1.5 145
255 46 135 145

285 20.5 16 31.5
23 5 25.5 30.5

5.4 8.-4 19.4 18.4 16.4
24.5 24.5 345 23s

35 244 21.4 3.5 22.4 1.5 30.4 2.5 29.4 304 3.5 304 18.4 55 27.4 26.4 29.4 23.4 1.5 30.4 27.4 24.4
2A.A 194 27 4 144 24 4 16.4 26.4 12.4 18.4 24 4. 223 15.A 21.4 2A.4 2.5

3.4 243 253 54 9.4 263 31.3 31.3 24.3 273 2.4 25.3 303 30.3 29.3 293 273 1.4 30.3 1.4 29.3 27.3
283 31 3 94 114 29.3 7.4 29.3 30.3 20.3 34 223 273 4.4 3.4 243 273 1.4 29.3 25.3 23.3 30.326.4 3.5 16.4 154 17.4 15.4 10.4 9.4 9.4 18.4 114 24.4 254 22.4 294 27.4 26.4 2A.4 2Q.4 1.5 264

12.4 11.5 115 155 12.5 1.5 19.4 10.5 11.5 174 125 224 12.a 1.5 17.4 21.4 65 2A.4 26.4 2.5 2.5
3.5 29.4 24.4 21 4 27.4 25.4 294 344 244 284 23.4 27.4 27 4 2A.4 35 224 24.4 26.4 23.4

14 293 7.4 10.4 7.4 31,3 7.4 5.4 27.3 9.4 8,1 54 4.4 44 28.3 2.4 54 9.4 7.4 11.4 12.4
3.5 5.5 25.4 244 244 1.4 5.5 2.5 27.4 1.5 2S4 55 28.4 27.4 29.4 29.4 234 35 55 3.5 29.4

9.4 12.4 15.4 9 4 8.4 16.4 13.4 11.4 10.4 13 4 10.4 9.4 7.4 a.4 a.4 5.4 13.4 14.4 1A.4 13.A
194 284 26.4 21.4 27.4 26.4 22_4 20.4 21.4 2A.4 26.4 16.4 24.4 2A4 21.4 21.4 2A.4 23.4 234 21.4 23,4 24.4
16.4 22.4 15.4 31.3 134 9.4 2.4 7 4 14.4 11.4 1A.4 4.4 144 94 34 5.4 223 6.4 7.4 303 7.4 8.4 r1.4
5.4 22.4 1.5 24.4 25.4 a 5 24 4

12.4 3.4
5.5 1.5

13.4

25.4 35 2Q4 274 19.4 29.4 224
27.4 244 25 15 14.4

264 26.5 21.5 2J.5 tl5 t7 a 225 2la

1 5 34.4 22 4 23.4 29.4 28.4 25 4 28.4 1.5 23 4 23.4 30.4 23.4 1.a
21.4 23.4 25.4 21.4 224 25.4 25.4 19.4 24.4 ?A.4 1A4 19.4 24.4 12.4

14.4 274 4.5 23.4 30.4 294 15 234 2A4 264 294 24A
265 225 22.5 255 25.5 20.5 20.5 15a 2A5 15.5 18.5 17.5 17 5

1.5 24.4 15 294 254 2A.4 4.5 13.4 234 234 13.4 214 12.4 1A4 16.4 124 26.4 26.4 25.4
304 15 12.5 4.5 |.5 4.5 8.5 1.5 174 15 194 274 25 224 2a 264 29A

24.3 16.3 21.3 283 24 27.3 20.3 183 23.3 133 273 173 113 263 293 9.3 16.3 153 303 21.3 28.3 28.3243 18.3 283 243 243 1.3 2A.3 29.3 193 273 43 ,13 7.3 133 22.3 30.3 22.3 16.3 29.3124 24 30.3 243 4.4 A4 14 303 243 30.3 29.3 30.3 2A.3 273 233 34 253 28.3 1.4 31.3 3i.3 44 3.4

23



Latae l3 17

Lat nat 13 14
Sle cas 16 4 16

Ste hn 22 4 21

Sle pa' 29 4 16

Chl nig 1a 5 17

Atc tot 12 4 17

Cep qry 31.3 14

Sr.lrr 15.5

19
22
22

23

21

20

21

2

Taulukko 2.
Lintujen saapuminen vuosina
1965 1987 verrattuna p;tkän ajan kes-

Fågelarternas genomsnittliga an
komst under åren 1965 1987 jämfört
med långtidsmedelvärde.

Käenpi ka Jln tat
Kanqaski!ru Lul a.b
Ki!r! Al. arv
Tormapäåsky Rtp tip
Haarapåäsky Hn tus
Råysråspaasky Det Ltb
Me1s.lkL0inen Ant t
N lrykirv nen Ant pta
Låp nk tui.en anl cet
Llotokiru nen Ant spj
Ke tavasla.äkk Mot tta
väslårakki Llat alb
Pelka o nen Tta tta
Plnarinra Eti tub
Sarak el Lls /rs
Snrnl:
M usla eppälinl! Pho och
Leppa nlu Pha pha
Pe.saslask! Sa, t1b
K v lasku Aen aen
Sepelrasias lut lar
l,lustaraslas fut met
Rakått raslås Tut Pil
La! lraslås fut pht
Pu.aky k rastas llr t/i
Kuloråslas Iut vts
Pensassirkkå nlu Lo. ,de
V tasirkka nt! Lac llu
F!okokenl!nen Äcr s.l
V tåkerllu.e. Act d'n
Luhlakerlt!ncn Act Pal
Ryt kerttune. Act scl
Råslaskerllune.,4.ral,
K! tarinla Htp icl
K riökerttu sy/ rrs
Herneke.lr! Syl cDt
Pensaskerllu Syl can
Lehtokenl! Syl bot

^4ustaFäåke.ll! 
Sy/älr

ldänuunilinru Phy ttes
S 11årå Phy sib
TiLlaltt Phl cö!
Palu nl! PhY ltus
Harmaas eppo MLs stt
P kklsieppo Fic pat
Klrlos eppo Fic hrq
Kuhånke rläje an on
P kk!lep nkåinen lan col
Musravaris Cot lru
Kollårå ne. Slu v!/
Pcippo Fti cae
Jä.r peippo Fn han
T kli Cat cat
Viheruarpunen Cat spi
Hemopo Cat can
Plnåvårpunen Car ery
LaF nsi.kku Cal lap
PL munef Ple nrr
Pellos rkku Enb hot
Pöhlå.sirkku tmb tus
Palusi.kku Enb sch
F: 'liåi.Fn Pnt n.).1

254 23

303 21

33 22
5 5 19

264 2!
304 22
l9 4 23
27.3 21

13 5 16

214 22

44 21

243 20
95 22
7.5 22

10.,1 15
294 23
304 23
10.,1 23
214 21

153 1T

16.3 22
2A3 2a

54 19
244 2A
275 6'ta 21

285 t:
265 16
125 20
19 5 13
18.5 21

5.5 23
95 23

r4 5 23
304 20
24 5 19

4 5 19
174 22
304 23
i0.5 22
175 22
30.4 23

TörmäpääskY

määrin 5.5. En-

nätys on 27.4.

Keväät vertailussa
Taulukossa 2. on laskettu miten
paljon lintulaiit eri keväinä ovat
keskimäärin olleet edellå tai jäljes-
sä keskimääräisiä pitkän aikar'älin
saapumisaikojaan.
Esiin. +,1 = Linnut ovat keskimää-
rin neljä päivää edellä pitkän aika
\'älin saapumisaikojaan. Lur,ut
ovat noin arvoja.

Keväät voidaan saapumisarvon
mukaan jaotella seuraavasti:
+4-+3 huippuaikainen
+3 +2 erittäin aikainen
+2-+l aikainen
+ 1- 1 normaali

1--2 myöhäinon
2--4 hyvin myöhäinen

< -4 huippumyöhäinen

Tän-rän mukaan aikaisia keväitä
ovat olleet mm. keväät 1975, 1981,
1sB3 ja 1s84. Myöhäisiä taas ke-
väät 1969 ja 1970.

21

Är Ankomstvärdc(dagarl
Vuosi SaapumisarvoIpäiviä]

196 5

1966
1S67
1968
1969
1970
L97 L

1972
'197 3
L97 4
1.97 5
1976
1977
19 7B
1979
1980
1981
1982
1983
1984
19 B5
1SiB6

LgB7

3,8
3,4

-0,5
4,8
,1,3

-0,5
2,6

+ 0,1
+ 3,5

1,3
+ 1,9
+ 0,9
+ 0,4

0,4
+ 3,9
+ 1,9
+ 3,5
+ 3,8

1,3
0,4

-1,3

22.5 1T
8.5 22
4 3 13
7.3 22

243 22
293 2A
223 13
123 19
233 22
i5 5 22
1.4 21

10 3 22
30d 21

85 12

34 16



' ,od dr .ors der rJosi o ip ..åfua ojå.
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1g7A fi79 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1937

i33 33 28.2 13 22.2 262 A3 53 252 153 13 13.3 20.2 62 2A.2 A3 7.3242 272 26.2 123 5.3 5.3 252 27.2 242 33 202 143 144 7.220.4 154 124 194 124 174 2A.4 pA 23.4 124 17.4 16.4 54 94 23.4 .1g4264 234 214 26.4 22.4 244 214 2s4 224 25.4 20.4 27.4 2i4 1sa 1s.4 244 2a4 töa z6.q 2ii )s.t274 1.s 3.5 35 1.5 i.5 15 294 3a4 15 zs ti.a na aö; ,;; ;ö"27.5 1'1s 1ja 1aa 2a)5 255 rJ.5 r8.s r7.5 28.5 195 ii 5 15.5 17.5 is.s iå.s -:."16.4 244 224 r94 64 s4 8.4 144 17.4 6.4 54 64 eot .,to iii ti.Å zaq164 94 r 4 64 104 54 19.3 re: s.,1 o.s 273 3A3 243 7.414.3 24.3 21.3 13.3 133 2.3 7.2 27.2 5.3 fi3 2.3 2g.2 11.3 21 2 27 2 26.2 15.3 14.3 1.39.3 12.3 22.3 30.3 30.3 27.3 1C 3 24.3 30.3 14 3 31.3 10 3 26 3 14.3 15.3 22.3 133 2A3 iO.i Ä.i ZZ.A Ze.S245 23.5 28.5 14.5 145 21.5 195 20.5 11.5 165 22.5 T5 8.5 22.5 5.5 8.5 55 65 rt.S rS.S ZS 19.S95 85 4.5 5.5 7.5 3.5 5.5 25 65 35 75 9.5 45 7.5 25 7.5 5.5 75 45 1.5 7.5 2.5 6.565 18.5 85 15.5 9.5 175 25.5 22.5 9.5 125 14.5 26.3 194 24 31.3 9.4 23.3 21.3 17.4 23.3 16.4'34 263 17.4 283 94 7t 154 12.4 25.3 4.4 A.4 215 55 285 175 8.5 115 23.5 275 26.5
10.5 10.5 75 15.5 125 125 145 14.5 tO.5 12.5 205 7.5 65 12.5 9.5 8.5 9.5 115 105 9.5 13.5

8.5 5.5 15 24.4 2AA 1a 135 27.4 27.4 11a 264 114 22.4 94 244 2a.4
194 29.4 26.4 234 264 26.4 23.4 15.4 21.4 26.4 1.a 1.5 2a4 2.5 25.4 264 12.4 244 ft4 ft.A 27 4 2g.4 30.4

24.3 134 6.4 7.4 24 193 243 .12.4 12.4 30.3 18.3 283 4.A 5.4 2A3 20.3 19.3 303 293 283 30.3252 27 2 143 23 13.3 17.2 5.3 11.3 242 22.2 262 5.3 112 7 3 29.2 9.3 13.2 r3.3 62 14.3 22.3 20.3115 105 95 5.5 65 3.5 15 tO.5 25 6.5 45 10.5 8.5 6.5 27.4 4.5 A.5 294 254.5 25.4 29.4 19.4 10.4 284 6.5 30.4 3.5 2A4 1.5 2A.4 30.4 214 234 174 25 1a 234 154 214 24.4 22428.4 7.5 3A.4 1.5 3A4 244 224 25 15 29.4 85 294 45 264 264 3a 65 234 aO.a Z.S iS.A Z'.q154 17.4 23.4 9.4 24.4 164 t74 la4 194 214 2A4 244 234 22.4 254 19.4 18.4 204 224 44 13.4 22.4 1s.424 263 26.3 3.4 24 14 30.3 2,1.3 143 313 183 283 23.3 24 223 21.3 2a3 3A3 2g3 ,;3 2s.3i75 13.5 15.5 25.5 195 105 17a 21.5 21.4 85 25 9.5 165 17.5 175 16.5164 34 23.3 243 15.4 84 4.4 31.3 10.4 12.3 11.4 84 1.4 54 24.3 27.3 ZSS O.a Sl OO3 lrr55 284 154 244 3.5 1.5 2.5 1.5 35 1.5 30.4 6.5 2A4 214 214 144 35 r8.4 1A.4 224 24.4 2s434 8.4 3.4 104 54 153 74 14 30.3 54 3.4 84 313 14 5.4 303 34 i4 24 44 2A3 29314.4 26.3 4.4 10.4 5.4 303 14.4 ll.4 18.3 184 54 293 30.3 2.4 283 84 14 54 t:.+ SOå ig.:263 303 7.4 B4 31.3 313 30.3 183 10.4 223 313 23.3 24 113 20.3 27.3 2.4 2.4 223 2531S5 19.5 135 145 145 9.5 9s i25 15.s 105 20.4 4.5 65 105 r45 75 85 75 125 95 45 2ar9.4 10.5 11.5 i75 4.s 7a 95 r25 i 5 e.5 io5 294 155 15 25 9s s5 7.a as is l.i gs16.4 22.4 194 a4 3a4 204 r74 27i 2i.i 2g.3 184 34 4.i - )q zp.t5.5 28,4 i.s 21.4 65 26.4 25 7.5 2.s 4s 124 4a 284 55 274 30.4 4.5 15 2a4 2a.4 23.4 25.4 ;25a
5.5 294 3.5 24.4 294 26.4 25 2s 3a 2.5 30. 55 2s4 2s 45 2a 27.4 4.s ts+ tA.a eit.q ii.a ),r.qr3.4 i94 164 6.4 r0.4 84 5! a4 18,4 3.4 B4 144 114 44 124 s4 44 g4 e.4 za o,r i9r io.j134 244 284 45 284 164 204 23.4 21.4 23.4 55 2a.4 25.4 224 A4 11.4 174 Al Zi.t ti.Å )sl23.3 84 3C3 233 283 103 25.3 83 4.3 8.3 153 123 133 292 11.3 53 ]4.334 263 r9.3 213 6.4 10.3 i43 31 3 163 222 2.4 6.3 4.3 223 8.3 183 2.3 173 ll.: s.: rÄ.i rss263 31.3 7.4 34 27.3 313 30.3 s4 34 193 283 9.3 30.3 22.3 r7.3 34 30a ii zit.ä zsa74 243 23.3 11.4 24 2A3 223 243 2A3 173 3.4 1a3 263 233 293 22.3 17.a 27.3 SOI it Zå.i itt263 94 64 31 3 !4 114 263 lO.4 17.3 24 303 54 243 34 Lr Sa ro.s io.i ig.:24.5 255 165 1ia 215 22s a15 21.s 225 1a.s 235 21.s 2a5 14s 2b5 11b i5.5 ie.å :is i.l.s245 2s.5 225 2s.s 24.5 3i.a3.5 85 28.4 8.5 75 75 105 6.5 115 95 25 3b to.5 10.5 95 85 4.5 45 to5 -3a 

5.516 30.5 2.6 255 66 225 255 225 23.5 5.6 31.5 225 275305 36 265 za5 2aa 16.5 16 265 195 2ob r4.5 za.s gs zt.i lzs ars95 235 17.5 235 155 175 125 5.5 r1.5 105 195 165 105 85 125 7.a rOS iZS iS5 SS15.5 23.5 26.5 295 2aa 27.5 s5 22.s 205 225 24s 19.5 12.5 16.5 e.s rOs tj5 ib.5265 22.5 165 2a5 175 235 215 215 24.5 145 13a 13.5 20.5 265 155 165 115 75 16.5 195 i05245 225 245 26s 
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Tapani Veistola

Sammanfattning

Fåglarnas ankomst i Egentliga den år sammanställda i tabell 1.
Finland under åren 1965-1987 Den är ännu pleliminär och ytter

ligare förbättringar efterlyses.
De årliga ankomsttiderna av 157 iämförelsen mellan r,åren görs i ta
fågelarter samt långtidsmedeh,är- bellen z och 3.

Taulukko 3.
Saapuneiden lintulajien määrä kuukausittsin vuosina 1966 1987. Suluissa ku'
mulatiivinen prosenttiosuus.
Antal ankomna fågelafter ivårmånaderna under åren 1966 l9ST.Denkumula'
tiva prosentandelen inom parentes.

Voimme lisäksi laskea sen kuin-
ka monta prosenttia lintulajeista
saapuu eri kuukausina, taulukko 3.

Mitä opimme tästä. Ainakin sen,
että kevät yleensä tasaa itsensä jos-
sain vaiheessa. Myöhäisenä kevää-
nä 1969 saapui helmi-maaliskuus-
sa vain vajaat 10 o/o muuttolintu-
lajeista. Huhtikuun loppuun men-
nessä jo runsaat 50 prosenttia oli
saapunut. Aikainen maaliskuu
1975 ei merkinnyt aikaista huhti-
kuuta ine. Huhtikuun loppuun
mennessä saapuneiden muuttolin-
tulaiien määrä prosentteina on
melkoisen vakio kuten myös tou-
kokuulle jäävä saapumisosuus.

Vetoomus: Tarkoitukseni on aika-
naan julkaista tämä taulukko sekä
aikaisempi saapumisennätystau-
lukkoni ajan tasalle saatettuna
Varsinais-Suomen Linnut kirjassa.
Tämänä vuoksi otan lämpimästi
vastaan kaikki parannukset kysei-
siin taulukoihin. Jos sinulla on jol
takin keväältä yksikin aikaisempi
havainto kuin tässä artikkelissa on
mainittu, toimita se allekirjoitta-
neelle. Tämä koskee myös saapu-
misennätystaulukkoani Ukulissa.

Kirjoittajan osoite:
Rauno Laine
RauhankatugBb43
2O1OO TURKU

Turun Yliopiston Kirjasto {TYKI
on yksi maamme kuudesta vapaa-
kappalekirjastosta. Lain mukaan
kustantajan on lähctcttävä sinne
yksi kappale jokaisesta pairotuot-
teestaan, olipa se kirja, lehti tai
vain vaatimaton mainosmoniste.
Tämän ansiosta kirjastosta löytyy

- muutamia omakustaDieita lu-
kuun ottarnatta kaikki Suomes-
sa painettu kirjallisuus vuodesta
1s23 lähtien, jolloin tämä vuotta ai-
kaisemmin perustettu kirjasto sai
vapaakappaleoikeuden. Kirjasto
pyrkii hankkimaan mahdoilisim-
mal täydellisen kokoelman myös
tätä vanhemmista suomalaisista
julkaisuista. Ulkomaisista kirjois-
ta yritetään saada tärkeimmät.

Yliopistonmäkeä maisemallises-
tikin hallitsevan pääkirjaston lisäk-
si hankintoja tekevät eri tiedekun-
takirjastot, joista lintumiehille tu-
tuin on matemaattis luonnontie
tecllinen tiedekunnan kirjasto
Luonnontieteiden talo I:ssä.

Kilastovirkailija Valtosen löytää
varmimrrin pääkirjaston kolma-
nesta kerroksesta, jossa hän tekee
Suomen kalsallisbibliograliaa. Tä-
tä kaiken kattavaa, jatkuvasti täy-
dentyvää nlikrokorttinuoloista
kirjaluetteloa tehdään'luIun lisäk-
si Helsingin ja Jyväskylän yiiopis-
tojcn kirjastoissa. Työ on valtava ja
loputon - kirjoja tulee koko ajan
kiihtyvällä vauhdilla. Bibliografiaa
tarvitaan, jotta tästä julkaisuvirras-
ta voitaisiin Iöytää iise kuiakin
kiinDostavat kiriat.

I-intukirjallisuuden Iöytämi
ncn ci Suomessa ole kovin help-
poa, koska meillä ei oie suomalais
ta lintutieteellistä orikoisbibliogra-
fiaa, Pablo huomauttaa, mutta mi-
nä en kyllä sitä rupea vapaa aika-
nani tekemään!

Suomalaisten lintujulkaisujen
luetteloiminen ei olisikaan mikään
pikkujuttu. Varsinaisia suomalai-
sia lintuja käsitteleviä kirjoja on
neliscnsataa, mutta muita lintuja
sivuavia julkaisuja - lehtiä ja ar-
tikkcleita - on tuhansia.

Innokkaana lintumiehenä Pablo
kokosi kuitenkin pääkirjaston toi-
seen kerrokseen lintukirjanäytie

År
Vuosi

Februari-mars
Helmi-maalis

April
Huhti

Mai
Touko

1966
7567
1968
1969
1970
197 7

1973
L97 4
797 5
L976
1977
1974
'r979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1947

46,3 (57 ,3
22,7 (63,2
43,S (71,S
44,5 (54.3
59,7 (69.8
43,3 (60,3
38,s (68,9
41,5 (53,7

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

11 (11)
40,5 (40,51

28 (28)
s,B (s,Bl

10,1110,1
17
30,4
12.2
32,6
3 8,9
17 ,6
31,8
31,3
2a,3
't7 ,5

37,4
33,1
29,6
23,5
31,7

17)
30,4

32,6
3 B,S

17 ,6
31,8
31,3
24,3
1,7,5)
37,2)
31,41
33,11
2S,61
23,5)
31,7)

36,8
28,3
45,7
30,2
39,7
31,1
46,3
3 3,3
32,9
36,5
25,4
33,4
34,2
3 0,5
30,7
37 ,2
24,6
28,9

34,1 {66,7)
28,2 (67 ,1.)

45,9 [63,5)
42,8 (7 4,6)
35,3 (66,61

37,5 (65,8J
52,0 (69,5)
32, r (69.3J
31,4 (62,81

42,3 (75,4)
41,5 (71,1,)

44,3 (67,81

44,7 (75,8)
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Vanhaa ja uu rjallisuutta

Turun
Yliopiston
Kirjastossa

Turun lintupaikoilla on jo
vuosia herättänyt huomio-
ta pieni polkupyörällä liikku
va viiksekäs mies, joka kan-
taa Leizin kiikareita, mutta
ei ole TLY:n jäsenl Hän on
kirjastovirka ilija Pek ka
" Pablo" Valtonen, joka lu
kee U ku lit ja Jäsentiedot-
teet työssään Turun Yliopis
ton Kirjastossa.

lyn. Tässä huhtikuun puolivälistä
toukokuun puoiiväliin auki ollccs
sa näyttelvssä oli csillä \'iitisen-
kvnrnrentä suonalaista lintukirjaa
ja k1'mmenkunta lehteä, mm.
U kuli.

Suomalaisen lintututkirnuksen''-..-ll:::.inr

-.- :, i:.raF tiDs-
- - -: -i,tluin nlu

::. O. Hild6n
-.;:itiLtolteeseen

::,i-1{133. Enilen
.: -inieslå kuitenkin s\käh-
: : :rinin suojissa olevat Ei
.::.:!lion upeat kirjat "fää

,. :: lintukLlvia ja -ku-
I ..=on Fleinåsaarilta ja
, .--iuilta ' 11924lja "i\
, : ,i ionrcn linturikkain
,- \ ii.ien ILrskea patina
- .::i:nneestämaailnas

. . -,ste1] stii kansalliso-

Yksi silmiinpistävei piirrc on kir-
japainoiokniikan nopea kehitys \.ii-
vapiirroksista nykyisiin,.'ärikuva-
kiljoihin. - Ei parano tuomita en-
tisaikojcn liniumiehiä siitä, etteivät
he löl'täneel nit;iän. Pablo pohtii,
kuvilt olivat lintukilioissa enneD
1930lulua hvvin åarvinaisia. Var
sinainen rnåärityskirjailisuudcn
esiiDrnarssi fapahtur vasfa viime
vuosrkymmeneliä.

KirjanåI'ttelystä puuttui kuiten,
kin vanha. suotastaan loisteliaas-
ti kuvitettu lintukirja "Svenska 1åg-

Iar", joka lirytw kirjaston kortistos-
ta. Pablolla on kuitenkin hyvä ja
yksinkcrtainen selitys: - Tämär
Wrightin veljesten kirjan arr.o on
n. :12 000 mk. eikä sitä saanrrt lail-
taa varkaiilc alttiiksi.

Kiriavalkaudet ovat kaikkien kir
jastojen Iiesa. Lintukirjojakin on
vohkittu. Mikäii lukijoiden jou-
kossa oD tyyppi, joka vci uutuus
hyllystä kirjat "Rirds ol Isratl",

Palauta varastamasi määritysoppaat,
murisee Pablo Valtonen kokoamansa
lintukirjanäyttelyn äärellä-

"Biirds of Panama" ja 'Birds of Ne-
pal , niin hän \,oisi palauttaa kir-
jaf takaisjD kirjastoor. r'Dloaa PaL)

lo, ioka l'ritlåä kerätä kail<ki maa
iiman pa laat näärit:tsoppaat
TIK:n suo;iin. Tääitä oiisi löv-
tvni,t kuvia Uragukseslakin, jos oli-
si osattu etsiä, hynlaihtåiä kirjaston-
hoitajanlne lopuksi.

'fYK on vastoin _vleistä Iuuioa
kaikille avoin kiriasto. Kaikkia kir
joja ei kuitenkaan lainata.'I ällaisia
ovat esim. kurssikirjilt sekä vanhat,
kuluneet ja arvokkaal kirjat. Peh,
meäkantisia kotimaisia kirjoja saa
vain lukusaiiiainaksi. J,ainaami,
nen käy ta\,allisesti niin, että tila-
tun kiljan saa seuraa\,ana päivänä.

Ukuli suosittelee Turun Yliopis-
ton Kirjastoal
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Lintutorni on lintu jeD katsomist;i
helpottamaan teht), torni tai lava.
Havaintotolni helpottaa lintujen
tutkinlista. mutta sillä on usein
myös luonnonsuo jelullincn tehtä
vä. Torni kcriiä tchokkaasti paikan
kaikki retkeili jät yhteer pisteeseeD.
Esinr. kun tornista näkee [relposti
lintulahdcn kaikki linnut, on kais-
likossa rämpirninerl sckii tl'hrnää
että turhaa. Torniii ansiosta säilyt
lintujen ruokailu ja pesimärauha
sekä kasvillisuus. l\,1ikäli tornin lii-
kennc järjcstcl_vt ovat krmnolliset,
ej suurikaan retkeiliiäjoukko \,ält-
tämättä haittaa cdcs paikallisia
asukkaita.

Torneillc voi lisiiksi oila laajem-
paakin sosiaaiista nrerkitvstä. Yh
teiskunnan kannattaa siioittaa ior.
neihin, koska niitä voi olla hyijt-vii
esim. työllisyydcnhoidossa {raken-
taminenJ. kouluopetuksessa {luon
toretketl ia rnaanpuolustrLksessa
{valvonta ja tulenjohiol.

Maamme ensirnmäincn lintutor
ni rakennettiilr Porvoon Ruskiksel-
le v 1959 ruotsalaisten esikurrien
mukaan. Iiuotsalaiset eivät luolr-
nollisestikaan ole lintutornia kek
sir{lct, vaan niitä on käytetty EnB
lalnissa jo viirle vuosisadalla. lbr
nien rakentaminen on ollut
1gti0-lul,ulla kiivasta, ja jo kolme
vuotta sitten [30..1.19UG) niitä oli
maassamme kaikkiaao kuusikyrn-
ment;i. Naapurimaassamme Ruot
sisså niilä oli silloin sriakrrnta
Varsinais-Suomessa on tällä het-
kellä klir tössä !h.icksän lintutor
nia

TLYn havaintolaatikot
Havaintolaatikko on tar.alliscsti lin
tupaikalla oleva muovinen llosti
laatikko, jonka sis;illii on ha\,ainlo
jelkeruuvihkrr ja kynä. Siitä r'oi
katsoa aikaisempien retkeilijöiden
paikalla tekemät havainnot: "On-
ko mitään paikallisr:na?" Siihen voi
kirjoittaa nvös omat havainnot
myöhemmin tuleYien auttarniseksi.

Kaonattaa Inuislaa, cttä l l,Y ke
rää havä inlolaatikoiclen vihkot ar
kistoonsa. Havaintolaatikotr vih-
koo1r kirjoitetiuja havaintoia ei siis
tarvilsfr mlrlrlcn vhdistvkselle il-

Lintutornit ja havaintolaati-
kot helpottavat retkeilyä.
Mutta montako niitä on
TLY: n alueella ja missä ne
sijaitsevat?

Veistola

tnoittaa. Siksi on suositeitavaa
merkitii jo paikan pääI1ä omiin
mu isl i iDpanoihinsir nritkii havain-
not on kirjoiLLanut vihkoon ja rrrit-
kä ei hsin. Haiikonl;rhrllla r,.oi ha
vaiia lisiiii kahlaajia paluunatkal-
la havaintolaatikolta autollel.

llavaintolaatikon vihkoon ha
vaintoja kirjoitetlaessa oLr sy"rtä
nrcrkitii ainakin selrraavat liedoti
1l piiivriIn;irjr;i
2l oma tulo- ja liihtöaika
:l] har,aitrnoilsijoiden nimcl
.11 lintujen nimet suoneksi. r'uot
srksiiaitieteellisinnirrin l5,hen
teitii saa kävttää jos osaa



Lintutorneja on
monen mallis;a.
kuvassa Hali
konlahden sa-
dekatoksellinen
"Timali'1
Fågeltornet
med regns
kydd, "Timali"
på Halinkonlah-
ti i Salo.

Havaintovihko
kannattaa täyt-
tää tornissa

Havaintovihkoå
voidaan mytis
väärinkäyttää
jälkeentulevien
taistelumielia
lån rikkom;'

5) määrät ja suunnat (esin. Som
mol ioop 15oN 1B5S = haahkoja
oli 100 paikallista. 150 muutti poh-
joiseen ja 185 eteläänJ.
6J pikkuharvinaisuuksista ohitLrsa
jat {Ard cin 1NW klo 8.051.

7) muita kommentteja, ioista on
huvia ja hyötyä: sää (sadc, nåky-
\.yys, sumu, tuuli] havaintoteho,
rnuut erikoiset luonnonilmiöt
(h)önteismuutto, ukkospilven alai'
nen vesillatsas, harvinaiset haloil-
miöt tDrs.).
Havaintovihkojen historia on vic-
lä kirioittamatta. Useimmiten ne
nävf tävät liittvvän lintutorneihinl

lintumiehet eivät ole tyJrtyneet
pelkkään vieraskirjasigneerauk
seen. vaan ovat kehittäneel LLudeD
tavaD kerätä havaintosarjoja. TLYn
alucclla on täliä hctkcllä kä-vtössä
yksitoista havaintolaatikkoa.

Lintutornit ia
havaintolaatikot
30.4.1989
TLY:n alueella on käyiössä yhdek-
sän lintutornja ja yksitoista havain
tolaatikkoa. Iv{oni hyvii lintupaik-
ka on vielä ilmar-r. Lintutornin pvs-

tyttäminen on rakennuslupineen
kaikkineen pitkä ja vaativa proses-
si. Ilrrdesta tornisfa on alustavasti
keskusteltu vasta Katariinartlaak-
son'Rauvolanlahden iuontopolun
yhteydesså. Havaintolaatikon pys-
tyttämiseen riittää sitä vastoin
maanomistajan lupa ja TIJ:n hal-
lituksen päätös kulujen flaatikko,
vihko yms.J korvaamisesta. Uusia
ideoita otetaan mieluusti vastaan.
parhaassa tapauksessa soitto pu
beenjohtajalle riittää.

Varsirais-Suonen lintutornit ja
havaintolaatikot csiteilään seuraa-
,.'assa aakkojärjestyksessä pitäjit-
täin. Mainittakoon kuitenkin heti
aluksi. että moni havaintolaatikois-
ta sijaitsee lintutornissa {kartta 1).

Kaarina Kuusiston kirkko
TLYn uusin havaintolaatikko sijait-
see Kuusiston Kirkon luona. Sii-
hen toi\''otaan Kuusistonlahden ha-
vaintoja.

Kalanti Hiunjärvi
Tärnä ri 1985 rakennettu, pienen
lirlujärveIr rannalla sijaitseva tor-
ni löytyy kartasta 2.

Kodisioki Otaiärvi
Otajärven pohjoisosan havainnoin-
tilava on kuluvan \ruoden satoa.
'lbrnillc toivotaan kä\'eltävän, kos-
ka maanomistajan piharauhan ja
peltotieD säästäminen turvaa sen
tulel,aisuuden.

Mietoistenlahti
Mietoistenlahden havaintolaatikko
on Silakkarin puolella lahtea. Ruo
vikon kasvettua peittämään näky-
vyyden pohjoisen Aarlahden pen
kereeltä on Silakkarin kallio ainoa
kch'ollincn havaintopaikka. Maa-
kuntamme Iintukohteista Mietois
tenlahti vaatii kipeimmin lintutor
nia ja kunnostrLssuunnitelmaa.

Naantali Ukko-Pekka
Naantalissa talvehtivat vesilinnut
kannattaa merkiiä Ukko-Pekan sil
ian saaressa olevaan vihkoon.
Naantalin talvilinnusto on perin
teisesti hyvin dokumentoitu. TLY
julkaisee talvella MMT Lennart

)9



Saaren kaupungin talviliotulasken-
toja käsittelevän kirian.

Paimio Hevonpään Shell
Hevonpään Shellin seinään kiinni-
tetty havaintolaatikko sisältää alu-
eemme ainoan huoltoasemalle si-
ioitetun viestivihkon (vrt. Kirkko
nummen Tolsan risteysl. Siihen voi
"tankatessa" tai kahvitauolia kir,
joittaa havainto ja joka suunnasta:
Kirkkonummen- ja Hangon suun-
nalta, Kemiönsaarelta sokä tietys
ti myös Paimionlahden ja Paimion
Puhdistamon parhaimmat. Tällai-
nen vihko säil]-ttänee merkityksen-
sä pikkuhan'inaisuuksien pinna-
listana, koska "vuodenpinnatasoi-
silla" laieilla ei aina voi rasittaa
kaukohakulaitteisiin perustuvia
soittokaavioita.

Paimionlahti
Paimionlahden Viksbergin kallion
havaintovihko kuuluu eniten käy,
tettyihin ja lahden lintutorni vä
hiten käytettyihin. Se on tuomittu
jo vuoDna :1986 käyttökeivottomak-
si (Karlin & Niinivirta 19Btil, eikä
sitä ole nytkään Iaskettu rnukaan.
Uuden tornin Iakcntaminen olisi
varmasti paikallaan tällä tuhoamis-
yrityksistä huolimatta vieläkin hy-
vällä lintulahdella.

Pyhäranta Rihtniemi
Rihtniemen havaintovihko si jaitsee
lintutornin juurella. Tämä upouu-
si lintutorni on TLYn ja raumalais
ten luonnonharrastaiien yhteinen
voimannä,,te. Mereen pistävän nie
men nokassa siiaitsevana se on
maakuntamme leimallisin muu-
tontarkkailutorni. Aamun merilin-
tumuuttoa on nyt mahdollista kat-
sella yläviistosta, ja nyt myös man-
tereen puolella muuttavat peto' ja
varpuslinnut näkyvät metsän yii.

Raisionlahti
Raisionlahden v 1985 valmistunut
lintutorni on muuten hyvä, mutta
kaksi asiaa käy lintumiehen sydå-
meile: Ensinnäkin tikapuuportaat
ovat hankalat - etenkin kaukoput-
ken kanssa kiipeäville. Toisaalta
torni ei ole ollut kuitenkaan riittä
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Kartta 1. Varsinais-Suomen lintutornit ja havaintotaatikot 30.4.1989.
Fågeltornen och observationslådorna i Egentliga Finland.

vän vaikeapääsyinen "Suomen
suurimman risteyksen" rappio-
nuorille, joiden taidetta löytyy niin
tornista kuin paikan vanhoista ha-
vaintovihkoistakin. Koska raisio-
Iaislasten taiteellinen ilmaisu on
ollut aiheiden vanhuuteen ja kan-
sainvälisyyteen verrattuna vaati-
matonta. ei Raisionlahdelle ole
enää viitsitty viedä havaintovihkoa
lainkaan.

Salo Halikonlahti
Viurilanlahden havainlotorni val-
mistui v. lgBG saaden heti nimek-
seen "Timali" paikallisen partati
aisen eli "viiksitimalin" kunniak
si. Tornista hallitsee hvvin mvös
ennen vaikeasti havaittavan lah-
denpohjukan. I Iavaintovihko siiait-
sec kuitenkin yhä vanhalla paikai
laan altaiden risteyksessä.

Turku Friskalanlahti
Aikoinaan Rauvolaan suunniteltu
torni rakennettiinkin lopulta lah-
den toiseile puolelle, Hirvensalon
Friskalaan. Tämä vanha legendaa-
rinen lintulahti tulee toivottavasti
nousemaan uuteen kukoistukseen-
sa Thrun kaupungin Ympäristötoi-
miston kunnostusprojektin ansi-
osta.

Ttrrku Ruissalo
Ruissalossa on kaksi vuonna 19B4
rakennettua iiDtutornia: toinen
Krottilanlahdella ja toinen Marja-
niemcssä. Molemmat on yhdistet
ty saaren läpi kulkevaan lur.:ntopol
kuun. Marjaniemen linlutorni kor-
vaa myös vanhaa näköalatornia.
Ruissalon havaintovihko sijaitsee
saaren itäpååssä Veneveistämöliä.
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Tirrku Åvik
lvfaarian uudesta tekoaltaasta on
kahlaajalietteineen tullul kipeästi
kaivattu lisä'Ilrrun luontokohtei-
siin. HavaiIrtovihko sijaitsee käte-
västi koliaamon rannassa.

T[rrku Rauvolanlahti
Rauvola on ehkii Turun kaupungin
suosituin muutonhavainnointi
paikka, ja sen havaintovihko on pii
lotettu kallion keskiosiin. Lin lrrtor
Dia tarvittaisiiD eritvisesti lahdel-

la piileksivien kahlaa jien löyrtämi
seksi kaislikosta. Rauvolanlahtea
samoin kuir toista puhdistamoa-
luetta, Salon Flaiikonlahtea. haitlaa
nl'kyään liika hygieenisyys. Mui-
naisen lintupal jouden takaisin saa-
nliseksi rämri paikat pitäisi €fidot
tomasti palautlaa entiseen saastai-
s{rcn tilaarsa.

Uusikaupunki Kasarninlahti
Kasarninlahden torni on alueen-
me vanhin toimiva linhrtorni. se
on p!stltctiy jo \a 1981.

Tarkemmat kulkuohjeet
Linlutornien ja rnuiden maakun-
tamme parhaiden retkikohteiden
tarkemmat kulkuoh jeet julkaistaan
'l'lJ:n svksyksi ilmestyvässä kirjas,
sa "Varsinais Suomen lintupaik
kaopas".

Kirjan päätoimittajana toimii
Iyrki Normaja, ja sen kirjoiltami-
seen ovat osallistuneel kytnmenet
jäsenet. Kartat on piirtänt't Soili
Leveeiahti. Kirja oli vappuna 1989
loppusilausta vaiile valmis painet-
tavaksi. Kun kirja on painossa, lä'
hetetään iäseniilt) kcsätiedotteen
mukana edullinen ennakkotilaus-
tarjous.

lVIalliksi kirian raaka-aineista
esitetärin tässä Kiukaisten Hiurl;är-
ven käsikirjoitus ja karltaluonnos.
Teksti on Antti Karlinin käsialaa.

Mainittakoon. että Karlin oli ai
koinaan toimittamassa koko Suo-
men lintLrtorniopasta {Karlin & Nii-
nivirta 19B6J. Kirjasen suosiota ku-
vastancc se, että se on loppuun
mylrtv Lin tutorn ioppa a D uusirni-
sesta on puhuttlr Lintutietcellisteo
Yhclistysten Lijtossa. Mahdollises
ti tuloksena oD valtakunnallinen
linlupaikkaopas.

Sammanfattning
Fågeltornen och observationslå-
dorna i Egentliga Finland

Fågeltornet underlättar lågelskå
daDdet nlen rlet har också sin upp-
gifi i natrrrvårcien. TorneI samlar
alla fågelskådare i stället för att de
skulle vandra omkring på hela få-
gellokal och stör'a rastande eller
häckande fåg1ar.

I Finland lälns det redan år
'1986 sammanlagt 60 torn. Egcnt-
liga Finlands nio i bruk varande
toln presenteras. ÅOF har place
ral eD observationslåda vid alla
tornen och dessuton på vissa ol
ta besökta fågellokaler. Meningen
äf att alla skali skriva upp sina ob-
servationer i häftet som finns i lå
dan. Observationerna kommer den
här r'ägen med i årstidsrapportcr-
na sorn publiceras i Ukuli.

Tili sist presenieras rned text-
prov boken "FågellokaJel i Egenl
liga Finland ', som utkommcr inom
kort.

Kalanti Hiuniärvi
Hiunjärvelle pääsee helpoimmin fuolukkatier päästä, iossa on au-

toille pysäköintiiilaa. Täältä iohtaa polku Hiurjärven etelärannaJla
olevalle niemclle, jossa on lintLrtorni. Kävelymatkaa on noin 700 m.

Lintutornista on hyvä näkyväisyys koko iärrelle. färven kcskiosat ovat

avovesialueiia ia rannat ovat soistuneet ia kaisloiitureet.
Linnuston erikoisimmat lajit ovat muslakurkku-uikku {2 4 pe-

siväå paria)ja kurki (pesinee vuosittainJ. Tyyppjlajistoa ovat telkkä,
tavi, sinisorsa, tukka- ja punasotka, nokikana, metsäviklo, rantasipi.
punajalkaviklo, taivaanvur-rhi, naurulokki Inoin 20 palia], ruokoke-rl
inrren, p.,n,tuu.p.,nen, våståräkki ia pajusirkku. |ärvcn itäpuolella
olevasså hiekkakuopassa on pieni törmäpäåskyyhdyskunta.

färvi on rauhr:itianatorr. Scn piDtaa on laskettu tälllän vuosisa

dan aikana 1.75 nleiriä ia ilmeisesti låhivuosina pintaa tultanee ko-

rottamaan 0.5-1.0 mctriå. RaI]noilta ei näe järveile muualta kuin
Iintutornista. Järven itä- ja pohioispuolisia teitä pitkin ei pääse jär-

velle.
Uudessakar.rpungissa on kolme hotcllia ja yksi leirintäaluc Lähin

puhelin on Santtiossa oleva ylejsöpuheiin.

Kiriallisuus
Hinneri S. & A. Laakso (:19821: Uudenkalpungin Juonlo ja sen suoiclu.
Uudenkaupungin kaupunki. 46 s

Karlin A. & A. Laakso {1988)i HiuniäNiproiekti. Uudenkaupungin vmpä-
rjstöyhcljstys. Raporili I s. + 5liitcttä.
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Toimintakertomus 19BB

Hallinto ia yhteydet
'lurun Lintutieteellincn Yhdistys
ry:n (l'LYJ 2,1. toimintavuonna hy-
r'äksyttiin 33 uutta jäsentä, erotet-
tiin 39 ja erosi 2. Jäseniä oli 31.12.

400. joista l'arsinaisia jäseniä 372.
perhejäseniä 20, kunniajåseniä 5 ja
ainaisiäseniä 3.

Hallitus kokoontui :10 kertaa. Scn
tukena oli 29 toirnihenkilöå (liite 1l

ia 19 toimikuntaa (liite 21. Toimi
kunnat kokoontuivat yhteensä J7
kertaa ja niissä oli 60 eri jäsentä.

Yhdistyksen toimintaa haittasi
omicD toimitilo jen puuttuminen,
minkä takia eIi toinlinnot on ollut
pakko hajauttan )ksityiskoteihin.
Kaikki toiminta on ollut palkaton-
ta vapaaehtoistyötä.

Yhteistyö Lintutieteellisten Yh
distysten Liitto ry:n (LYL) kanssa
oli vilkasta. Yhdistyksellä oli liiton
edustajistossa 5 paikkaa ja 3 halli-
tuksessa.

Tiedotus
Yhdistyksen jäsentiedote ilrnestf i
6 kertaa yhteissivumäärän ollessa
2,1. Yhdistykseen liittyr,iik: lähetet-
tiin Uuden jäsenen info.

LYLrn lintubussi pysähtyi Tirrus-
sa (5.5.J ja Salossa (6.5J. TLY:n op
paat esittelivät lintublrssia mm.
kymmenille koululuokille. Yhdis-
tys osallistui Drl.ds PuutarhaD Ke
vät BB -messuille Turussa 21. 2,1.4.

Lisäksi yhdistyksen jäsenet kir-
joittivat lehtiin ja pitivät esitelmiä
[mm. sotaveteraaneille Ruissalon ja

Naantalin kvlpylöissä n. 20 kertaal
ja esiintyivät paikallisladiossa ia
rIV:ssä [esim. Turun Kaapeli]IV:n
luonto ohjelmat ja viikoittainen
"Lintumies"-ohjelma Aulan aal-
loillal.
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Iulkaisutoiminta
Jäscnlehti LJkulin ls. vtLosikerta si-
sälsi 4 nlLmeroa [yhteensä 14,1 si
vual, aikatarrlua oikaistiin kakso js-

numerolla. Tydn alla oli lisäksi 5
kirjaa (Jurmo 1985-86, iurrncJ
1987 BB, Naantalin talvilinnut,
\hrsinais Suomen linnut. Varsi
nais Suonlen liotupaikkaopasl.

Koulutus
Yhdistvs järjesti yhdessä OK opin-
tokeskuksen kanssa 0 oh jtlrlallis-
ta yleiskokousta ja yhden esitelmii-
tilaisuuden. Niissä oli yhteensä
,+02 osallistujaa ln. 4O/tilaisuus, lii
te 31.

Retket
Yhdistys järjesti 6 omaa retke;i,
irrista 1 suuntautui ulkomailie.
Osaanottajia näillä matkoilla oli
vhteensä 1B5 {n. 31hetki, liite 41. Li-
säksi vhdistyksen oppaita oli nm.
TtLrun kaupungin I L:isörotkillä.

Tutkimukset ia
luonnonsuoielu
Yhdistvs jatkoi omia suo- ja järvi
lintututkinuksiaan sekå osallistui
valtakunnallisiin pro jekteihin, jois-
ta tärkeimrnät olivat Euroatlas
19{lti BB ja kurkivuosi. Yhdistyk
sen havaintoarkiston taliettaminen
tietokonenluistiin aloiiettiin.

jurmon lintuaseman toiminta
jatkui Lrusittujen toimintaohjeiderr
pohjalta. Uuden linluaseman
suunnittelua jatkettiin [liitc 5].

Yhdistys toini lisäksi yhteistl'ös
sä'lurun kaupungin ympäristötoi
miston kanssa crilaisissa talkoissa
ja tutkinuksissa iesin.
kaupunkilintu ja varislaskennatl.
Iäsenet jatkoivat llllrös onlia tutki

muksiaan, liDtujen talviruokintaa
{mn. 15 kotkahaaskaal sekä met-
sien pöntötystä {esim. pö11önpönt-
tiijä on jo 1300 kpll.

TLY osallistui valtakunnalliseen
kolopuukampanjaan.

Muu toiminta
TIiarn joLrkkue osallistui keväällä
Ylcisraclion linnunäänituntcmus-
kilpailuun ja kcsällä Kuusamon
kansainr'äliseen pinnaralliin.

Yhdistys osallistui Tupin A-jalka-
pallosarjaan ja järjesti jäsenilleen
palloiluilto ja {talvella lcntopalloa,
kesä11äjalkapalloal. ..

Lis?iksi järjcstettiin Aänitie
tokilpailu i4..1.1, Talvilintukisa
(1.1. 28.2.J, Ätlaspinnaralli [18.6.),
v-uoden määrittäjä kilpailu {26.10.1
ja lhlvipinnaralli {3.12.1.

Talous
Yhdistyksen tärkeimmät tuloläh
teet olivat jäsenmaksui, myyntitu
lot ja lirmn kaupungin avustuksFrt.

Suurimmat menoerät olival jä
senlehden painatus, hallinio ja Jur-
mon lintuaserna.

f ilinpäätös osoitti 18.03s,06
markkatr yli jäämää.

Vakuudeksi
Hy!åksylty yhclisiyksen kevätko
kouksessa 27.4.1989.

TURL]N L I NTUTI ET E1]LLI NE N
YHI]ISTYS RY

Ilouno Loine
puheenjohtaja

Toponi Vcisiolo
sihteeri



TIyn horisontti
Ruissalon tor-
nista länteen
katsottuna.

TLtn toimikunnat 19BB
Liite 2. - Oh jelmatoimikunta huolehti

yhdistyksen tilaisuuksicn järjestä
misestå. Jäseniä 4, kokouksia 0, pj.
Jvrki Normaia.

- Petolintutoimikunta tutki ia
suo jel i Varsinais Suomen petolin
tuja. Jäseniä 20, kokouksia 2, pj.
Seppo Pekkala.

- Retkitoimikunta järjesti yhdis
tyksen retket. iäseniä 6, kokouksia
2, pj. Rauno Laine.

- Taloustoimikunta huolehti yh
distyksen taloudesta. Jäseniä 6, ko-
kouksia 3, pj. Juha-Pekka Penttilä.

- Tlrtkimustoirnikunta ryhtyi suur-
nittelemaan Jurmon lintuaseman
havaintoaiDeiston hyödyntämistä.
Jäseniå 6, kokouksia 1, pj. Esa Le-
hikoinen.

- T!övaliokunta järjesti yhdistyk-
sen hallintoa. Jäseniä B, kokouksia
2, pj. Rauno Laine.

- Ukulin toimituskunta vastasi
vhdistyksen jäsenlehdestä. Jäseniä
7, kokouksia 0, pj. Veijo Vänskä.

- Urheilutoimikunta edusti TLYIä
urheilukilpailuissa. Jäseniä 20, ko-
koontumisia 30, pj. Leo Karlson.

- Vaihtoyhteystoimikunta huo-
lehti TI)a:n julkaisuvaihdosta. Jäse-
niä 4, kokouksia 2, pj. fyrki Nor
maja.

- Varsinais-Suomen linnut -kir-
jan toimituskunta teki kirjaa
TLYn alueen linnustosta. Jäseniä
12, kokouksia 0, pj. Antti Karlin.

Liite 1.
TLY:n hallituksen jäsenet ia
muut toimihenkilöt
Yhdisryksen hallitukseen kuului
vat {suluissa asema ja kokousläsnä
olotl:
Rauno Laine {puheenjohtaja, 10h01,
Tapani Veistola {sihleeri, 91,

fyrki Norma ja [varapuh.ioht.,7),
fuha Pekka Penttilä lrah.hoit., B],
Pckka Alho [6].
Annika Forslen {71,
Tapio I-ineri [4].
lyrki Matikainen [2J,
Pekka Rautsaia [2] ja
Simo Veistola [5].
Arkistonhoitaiat:

- järvilintuarkisto: Asko Suoranta
lintuhavaintoarkisto: Pekka
Rautsala ja Juhana Piha
lintulehdet IF€innica]t T.rpani
Veistola
lintulehdet {UlkonaisetJ: Jvrki
Norlla ja

- suoarkisto: Antti Karlin

Jurmon lintuasemanhoitajat:
asemanhoitajar Veijo Vänskä
vara-as.hoit.: Jyrki Matikainen
rengasiusvastaava: Vesa Multala

f äsensihteeri: Simo \,'eislola

Kirjamyyjä: Annika Folsten
LYlaluevastaava: lbpaDi Veistola

LYL-edustatat:
edustajisto ja hallitus: Rauno
Laine ja Simo Veistola
eclustajistor Tapio Lineri, Jyrki
Norma ja ja Juha Vuorinen

- hailitus: Arto Kalliola
Tiedotevastaava: h/rki Norma ja

Tutkimusvastaavati
kurkjtutk jmusr Jyrki Matikainen
lintuatlasi Pekka Alho {1urun

seutul, Esko Custafsson (saaristol,
Heikki Heikkilä [sisämaa], Raun{r
Laine (\rakka-SuomiJ, Jyrki lt4ati
kainen {'l'urun seutul ja Seppo Säl
lylä {Salon sr)utul.

Ukulin toimitus:

- Iräätoimittaja: Vcijo Vä[skä
lapolltitoimitt.: Tapani Veistola
irbrurnrllornvy jät Tapio LineIi

- Åluerarileettikomitea {ARKI
tarkisti TLtn alueen harvinaisuus
havaintojd. Jäseniä 7, kokouksia 4,
pj. Tom Lindroos.

- Äntikviteettikollegio (AVKJ et-
si ja talletti vanhoja lintuhavaintoja
'l'LY:n havaintoarkistoon. Jäseniä 9,
kokouksia 0, pj. Tapani Veistola
(v.t.).

- Atlastoimikunla huolehtii Suo,
men lintuatlas 19B6-88 -hankkeen
järjcstelyistä TLY:n alueella. - fä-
seniii 8, kokouksia 3, pj. Esko Gus-
tafsson.

- Harraslajatutkintolaulakunta
järjesti TLY:n harrasta jatutkinnot
[2 kpl]. fäseniä 3, kokouksia 1, pj.
J;rrmo Komi.

- Havaintotoimikunla järjesteli
Varsinais SrLomen lintuhavainto,
jon keruuta. fäseniä 16, kokouksia
1, pj. Tapani Veisiola.

- Julkaisutoimikunta huolehti
TIil:n crikoisjulkaisuista. Iäseniä fi,
kokouksia 4, pj. h,rki Norinaja.

- Jurmon lintuasematoimikunta
huolehti'1'l,Ytn iintuasemasta
Korppoon lurmossa. Jäseniä 7, ko-
kouksia 0, pj. \'eijo Vänskä.

- Linnuslonsuojelutoimikunta
vastasi vhdistvksrln luonnonsuo je-
lutt'östä. Jäseniä.1. kokouksia 0, pj.
Tapani Veistola.

- LYL-toimikunta hoiti I'hdist1.k
scn suhteita Lintutieteellister yh-
distysten Liitto rv:hyn. Jäseniä B,
kokouksia 2, pj. Rauno Laine.

Hallitusta pikkujouluissa: Juhana Piha,
Tapio Lineri, Annika Forsten, Tapani
Veistola ja Rauno tåine.
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Liite 3. 

-

TLY:n yleiskokoukset ym.
vleisötilaisuudet 19BB
i.t. Ru,,no Laine: Äänitietokilpai-
lu [35).
2.2. Henry Lehto: Kuvia Israelin
linnustosta {55J.
14.3. Simo Veistola ym: Lintukuvia
[14).
13.4. Simo Vcistola: Utsioen Kevon
linnustosta (371.

:17.5. Iyrki Matikainen & Iyrki Nor
majar Rauno Epsanjassa ('15J.

19.9. Herry Lehto: Lintukuvia Yh-
dysvalloista [51).
26.10. Rauno Laine: Matkakuvia
Espanjasta, Markku FILrhtå-Koivis-
to & Tapani Numminen: \"uoden
19BB määrittäiä kilpailLr (40).

28.11. N{arkku Lappalainenr Lintu-
retkellä [3s].
7.:12. Paul Segersviird: Matkakoke
muksia Intiasta ja Nepalista (241

Iesiteimätilaisuus).
'14.12. Jyrki Normaja, Annika Fors
ten, Matti Eloranta, Tapani Num-
minen, Malkku Huhta-Koivisto ia
Henry Lehtor Lomakohdr: V;ilimeri
liDturetkikohteena [32).

Jurmon satakunta talvi
sorsaa saivat ravistella
huurretta yltään vain
muutamåna päivänä.

Jurmon lintuaseman
toimintakertomus 1988
Asema oli miehitettynä 237 päivä
nä. 77 p:iivänä paikalla oli myös
rengastajar vakioverkkopäiviii ker-
tyi keväällä 37 ja syksyllä 17. Kaik-
kiaan asemalla kävi ltjg lintuhar
rastajaa, joisto turkl aisia oli 86.
Miehityspäivät kuukausittain Jsu
luissa rengastajapäivätl:
r 23 ( I, rr 1,r [ ], III 11 i1l, IV 2rl
(1sJ, v 26 (161, vr 24 (r]), vll 24 (el,
v I 11 ( L IX B t4l, X 2,1 [14], XI
1s (31, XII 24 {31. - Miehitystavoil
teet saavutettiin ke\'äällä mclko hy-
vin, mutta svksvll;i tulos oli tyydyt
tävä vain loppusyksyn osalta. Va-
kiohavainLoreitit kierrettiin ty,vdlt
tävästi.

Vuoden aikana rengastettiin 70
lajin yksilöitä yhteens:i 3648, jois-
ta 100 pesäpoikasina. Uusia reD
gastuslajeja olival tulipäähippiäi
nerr ja harakka- Rengastuslajien
määrä oli vuodel lopussa 167.

Renllastustilasion kärjessä ],li sa
dan yksilön lajcina olivat vanhat
"massalajit": hippiäinen (9001, pLr-
narinta (8561, pajulintu [2gU], lau

Talvi,

lurastas (1761, leppälintu [13r]1, ta
litiainen (136J, kirjosi{)ppo {1171 ja
harmaasieppo (11'11. Ascmalla
koIltrolloitiin 15 ulkonailla ren
gastettua lintua ja Jurmossa ren-
gastetuista linnuista kertyi vuoden
aikana 3.1 löytöä tai kontrollia.
Rengastustyö hoidcttiin edelleer-r
puhtaasti turkulaisvoimin.

Asemalle hankittiin uudet kah-
laajakatiskat ja näärit1'skirjalli-
suutta. Nostovcrkkokeppien han
kintaa siirrettiin, koska Jurmon
olosuhteisiin sopivaa tyyppiä ei
vrityksistä huolinlatta löydel1y.

Neste O:/ lahjoitti asenan liim-
mityspolitoaineen ja mm. Kesko
O-v tuki uuden lintuasernan raken
rlustiliä.

Liite 4.
rl,t n yleG6iöi[öE-is ae-
[suluissa osallistujamäärät]
29.3.-12.4. lispan ja (381.

7.s. Hanko {351.
27. 29.5. Iiaisuomi l,l0l.
26. 28.8. JLrrmon siivousleiri {121.
2,1.9. Hanko [30).
22.10. Hanko [30].

Liite 5.

Iyrki Matikainen
Asena oli miehitettvnä hJrvin ko
ko lopputalven. 1hmmikuussa ha-
vainnointipäiviä oli 12, hclmikuus-
sa 11 ja lnaaliskuussa 1.+.

Lopputalven säätä voj luonneh-
tia erittäin leudoksi. Ivleri oli tam-
mikuun alkua lukuunottamatta su
lana sisäsaaristoa myöten {lik;i lu-
nlesta ollut tietoakaan. fäätön me
ri hajoitti vcsilinnut pitkin saalis
to, eikä Jurlnossa lavattLl suurcm_
pia vesilintuketymiä. Man askuun
kylmät säät eivät houkutelleet var
puslintu ja edellisvuotisiin tah'ch-
timisyrityksiin.

Vuoden avauslaji oli naaraskyh
myhaahka. Mcrisirrejä saarella ta-
vattiin lähes päivittäin tammikuun
ajan. huippuna 13.1. havaitlLt 2B vk,
silöä. Kiikaleihin sairtiin 12.:1. nuo
ri isolokki ja 21.1. saarella tavattiin

SSA

kuusi naaraspukuista allihaahkaa
sekä tirlven ainoa kaakkuri. Koko
talven viihtyi saarelaisten vieraa-
Da paikallisittain eksoottinen ha
rakka.

Ensimnäisten nluuttolintujen
toteaminen oli lcudon tah,en takia
vaikeaa. Lokkien ja pulnusten
määrät lisääntyi\'ät seivästi jo hel
rlikuun arlkupuollskolla. Kiuru
ehiitti saarelle 25.2. Samana päivä-
Dä havaittiin kaksi tunturikiurua.
Maaliskuun alkupäivinä havirittlin
cnsimmäiset mustavarikset ja ku
lorasiaat. Kaar,akkeelle kiriattiin
11.:1. valkoposkihanhi ja saarella
irarvinainen närhi. :18.3. noteerat-
tiin kaksi tundrahanhea. Ensim-
mäinen mulcli ruokaili lakkolcr ä-

valleilla 24.3.
Tässä oli makupaloja lopputai

ven ja alkukevään havainnoista, li
sää tulevissa katsauksissa.

F
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Tapani Veistola
JyYÄskylä 2.5.Historian

slrpren
havinaa
Koonnut
Risto Lemmelyinen

Ruisrääkästä, Tuo edellisinä
vuosina tavallinen ruisrääkkä
{Crex crexl jäi tänä vuonna tu-
lematta Ruissaloon. Samaa olen
kuullut muistakin paikoista tällä
seudulla. Ei kukaan muistele
kiinnittäneensä huomiota tä-
män iirrnun ääneen. Toukok 30
p. kuulin erään Huittisten Laut-
ta kvlässä. Sarnan kuun keski-
vaiileilla tavattiin muudan yksi-
lö kuolleena Kärsämäellä. Olisi
mielenkiinioista saada lietoia,
onko muualla huomattu vähen-
tymistä ruisrääkän lukuisuu-
dessa?

'lirrrrssa 15.X.1919.
C. E. Nordforss

Ehkä on edellä olevan iohdos-
ta syytä huomauttaa. että Ruot-
sissa on ruisrääkän pdikoittai-
rren här.iäIninen myöhernPinä
aikoina heriittänyt huomiota.
Eräs havarionortekiiä siellä ar-
velee ilmiön syyksi tämän lin
Dun pesiä tuhoavien niittoko
neider joutumista Yhä Yleisem-
piiiin käytäntöön [ks. .,Fauna
och Flora", 1918, n:o 5 ja 1919,

n:o 4),
'Ibinr 

'

Luonnon Ystiivä 23. N:o 5:135

Ruisrääkkä Turun seudussa.
i. Y:n !,iimc numetossa oleltan
::Litisen ir]li.losta, joka koskee
:-:isrääkän {Clex crex] luvun r'ä-
-nc]nislä lir rn seudu11a, P-vY
,r ilrnoittaa. r)ttä viime kcsä-

' :n puolivällssä kuulin tiimiin
::lurt äänctt useana Yönä Tu-
:: eteläisellii takanaalla.
riussa 10.XI1.1919.

\. Srl arn.

Mikkeli 16.5.

Lappeenrrnta 15.5

KouYola 1

o r2.5.
Turku

Lintubussi Turussa
Perjantaina 5. toukokuuta oli Tu-
run Kauppatorilla jännittävä kevät
vieras: Lintutieteellisten Yhdistys-
ten Liiton Lintubussi.

Lintubussin ulkopuolella oli pa-
rik-vmmentä posteria, joissa oli :ie
toa Suomclr liDrustosta, tutkimuk-
sesta, soojelusta ja hal.Iastuksesta.
TaLrluista löytyivät vastaukset lin
hrtietokilpailuun, jonka pääpalkin-
toina arvotaan lintukirjoja.

Bussin sisällä oli mm. renkaita.
rengaslöytökartto ja sekä myytäviå
kirjoja, kortteja, tarroja yms. haus
kaa ja hyödyllistä. Kävijöille jaettiin
ilmaiseksi mm. Lyllerölehteä, TLY
19Bg -esitettä ja Luonnonsuojelu
liiton metsäadressia.

LYL:n järiestösihteeri Osmo
Ruottista avusti kaksi turkulaista
esitielijää, Soili Leveelahti ja pu
heenjohtaja Tapani !'eistola. He
saivat vastailla toriyleisön, nuuta
nan koululuokan ia tiedotusväli-
ni:iden kysymyksiiD. Vastineeksi
saatiin hyviä ideoita ja havaintoja:
mrn. kalasääksen pesimäpaikka ja
liejukanapari.

Lintubussin sisällä kävi arviolta
luhaf ihmistä. nutta ulkona olevaa
näyttelyä kuIIlmasteli rnonituhat
päinen toriyleisö. Viime vuonna
arvioitiin koko kiertueen aikaiseksi
Lintubussiu kävijämääräksi 15 000
hcnkcii. Tiimänvuotinen Lintubr.rs
sikiertue oli lurussa vasta alussa:
r-.dclliscnä päir'änä se oli ollut \ral-
kcakrrskclla srxr'ååvana oli vrtolos'

Päivän erikoisuuksista mainitta-
koon ensinnäkin päivän ensim-
mäinen vieras, ioka oli britti Ork-
ney saarelta. Hän kertoi Skotlan,
nin havainnoista. mm. mrrstakrrl-
ma-albatrossista, viime syksyn
kahdesta flamingosta ja myrskylin-
tujen rengastuksesta.

Myös päivän viimeinen vieras
oii myös ulkomaalainen, nimittäin
lapsuulensa Virossa viettänyt her
rasmies. Hänelle kerrottiin suun-
nitteilla olevasta suomaiais'virolai-
sesta lintukonferenssisfa 199-1. Hån
toivoi sen toteutuvan ja peiestroi-
kan jatkuvan.

Päivän jännittävimmät hetket
koettiin iltapäiväIlä Soilin "piippa-
rin" soittaessa "kahdeksan pitkää'1
Ykköspllppi - elishälytysl Yleisö
pääsi läheltä seuraarnaan moder,
nia Iintuhauastusta reipasta
bongaritoimintaa. Pinnahålytys ei
kuitenkaan johtanut Lintubussin
ohjelman uusimiseen, koska hel-
sinkiläiset olivat jälleen kerran se-
koilleet tiedottamisessa: Koikan
alppiteI\'apääskystä kertonui viesti
koskikin jo tuntikausia aikaiscm
min poismuuttanutta lintua!

Kokonaisuutena LintubrLssipäivä
oli järjesteliiöiden miolcstä onnis-
tunut tapahtuma. TLY ja LYL sai-
vat suoran kontaktin tuhaDsiin sel
laisiin ihmisiin, joita olisi muuten
näin pienellä kustannuksilla oilut
vaikeata lavoittaa. Lintubussikier-
tue on LYL:n ehkä näkyvil tapa
palvella yhdistl,ksiä jakamalla lin-
tutietoutta suurelle 5,leisölle.

':,rn Yslävä 23. {i:lti:l
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