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t\Jitö niiki sillalla. hrinka musLaa

vesi oli a llraaila jossakin...
åiti kysyi: nliksi tLro rlrnoiå rustaa?
lapsi or kai Itiäsl;insä sekri!in.

l\ ltil itki helkcn iä katsoi lllakseeni
villin:i s{ri huokaus k.rrIungin..
k',inka tän,:in lLrnlisi onraksi Inaak

|csi oli lrstaa kuin aikakin.

Heclor: l,L1mi toki crlkclin eteiseen
l9 73

ELokuuIr \,iimeiscnä \'iikon]opplrna arktinen ilmamasSa otti \,hrsinais-
Suomcn kesän kuolonsvlojll'\jnsii. Klrt{in lintuicn, luli nvös llkka Oksa
lan aika Lihteå. IlLr pääsi palclonasta tåssä maiilmassa.

Ilu kLrrrlui ns. suuriin ikäluokkiin, ioille oli ominaist;r sLLutisosiaali
llen \rastulr ja !h te iskunilallin en akiiviteetti. Nuo ikäluokal saivat cläii
histoliallisen. sLrLrrten Llncirnien aikakaudel), mikä iätti jtilkcnsii jokai
seen. TuLun I-i rrl u t ieleellinen Vhclislvs sai nauttia Ilul1 työpanoks0sla \'.

1972 halliluliserL jäsenenä ja 1,\r 11173 74 puhocnjohtaiana.
'nrtrrslrrin Ihrun häncn hallitLLs\,uosinailn. Koskaan en ole tiLvaDoLrt ih-

nlislä. jolla olisi ollut niirl h!\'ä muisti kuin llulla. KerlalukentiDcn Iiitti
asian pvsvvään tallenLamiseen. :lLo muisli vhclistettyIlä lieclon haluun
ja Joogisccn ajatteluur muoclostivat nlnhtavan henkison voiinavalan.

Li[lutieteel]isler YLdistvsten Liiion alku!aihcot sattuir.at Ilun halli
tusvLrosiln. Hiin oli e(luslajistoIl jäsen \.\r '1973 78. Silloiset eduslajis
ton jäseDel llrLlista\,ai IhlD illaDisttLitistcn iloisenal seLrlaltlieheDä mutta
enncnkaikkea hän{)n \,.}rbaalisesta ilotulituksesla n kokouksissa TLY:n
loinrinta oli jo trLolloin h)"vin tehokasl eiviitkii tLrIktrlaisct !oineet !aie-
len katsrlla Liiton nuhlailua.

\hnhcrrnran pol\'0n lurkulaisecn liDtuharlastul(saell kuuluivat o]eel
lisesti kiinieät retkiporukat. Ilu rctkeili Loo ja Rolf Kar'lsolin. I(ai Criinq-
r,istin, Nlartli Dahlrlr'istirt, Reijo Salosen ja Patlli Sarrllellin kanssa tLrki-
kohtanaan Karlsonin \tLiesten kesäinökki Nljr:toistertlahden IanDalla
'l-uossa ponrkassa lintuharlaslus rrruodosti sosiaalisen kanssakiiymisen
laamin. Bonliaustakaan ei niihl\' itst:larkoilukseksi, \raan hnrlastuksen
rikasteeksi- Vaikka harIirstuksen inicnsiieeili vanhcmmiten laski säilti
kiinnostus lintLrihiD silti elär'rinri, llrrllakin oli aina kiikali mukana.

13iologilla Ilun tutkinrusl<olicle olilal hiirniihåkit. T1J:n hallituskaudcn
j?ilkeerl ne iäytii\';it hiiD{rn eliitliäDsä lähes täysin. Viclä iltarr}'öhään hii-
net 1ö1'si 1iläinnrust-'{llta rnikroskoopin äär'esiä. la tLrlosta svnl}i: Ilrr val-
niistui kan.li.lnatiksi \,. 1975 ja liserrsio lilisi v. -1982. Sarllallil syntvi pi
no niin mclkittä\'iä tieterellisiii iulkirisuia, ettå Ilrr kurrlui alaknologien
etuliliin jopa nraailman rrittapuun mukaan.

11åmähäkii \eiviit IILLn nrvös ulliomaillc, milloil Cevlonille, Neuvosto
liiitoon tai Kiinaan. Näillä natkoilla l.rär'rellä oli halua katsella paikallis'
ta elii nrää a\,oiniD silmir.

\iuoclcsta l{lB5 lähtien Ilu tutki lvö' ja asuinympär'istössä esiintYviii,
allergiaa aihcrLttavia pLrnkkeja. joista hän myös ryhtyi kirioittamaarl väi
ti)skiriaarlsa. '1älläkin irlalla liänestä pienessä aiassa k(fiittvi Pohjoisnrai-
(loll otulivin tulkiid.

Valnristuttuaan lisensiaatiksi llu koki hyvin ht'nkilökohtaisesti eräärr
sivistt"svaltiorr)me häpc;ipi1ltuisla, korkt-'akoulu jen ja tieleellisen tutki-
nuksen kr'ooniscn lcsurssipLrlan. HäD oli tvöllömäl1ä toisla vuotta.'lLona
aikana h:in lör'si jtsestäär laitoclliscsti lLrovan ihrlrisen. Hiin alkoi kutoa
itsr) sLrunnittelemiaan villapaitoja. kit ioittaa runoa ja proosaa l)ijytålaa
tikkool) ja opottrjli piaDon ja kaniclccn lisäksi soittamaan uLrtta inslnl
mentlia. kilalaa.

Ilu alkoi mvös osallistua hlrmanitäiiriseen toimintiran SPR:n lurun
osaston cnsiapulyhmissii ja l-llicefin Turun ioi mintar)'h nrässä. Pian sekä

SPR:n {rttä Lasarus-pallelun huuncambulanssipii it"vstyksc t tävtti\'ät hri-
nerr vapaa ailiarsa. l\uttaess ar kaclu11 ihrnisiä, ioillo tiillä vhtr:iskurrnalla
ei ole mitåiin anntitavaa. Ilu löi'si scllaista mikii nävttää ll"vsLin kadon
nor)n Di,'kyäiin: solidaalistrl)dcn.

Ilumaanillc lilosofiallccn uskollisena I1u oli alusta liihticn nllkaua lirr-
kLrun l)clLLSletun Kansailvälisen \'stä\'vvsseuran hallitrrkscssa työsken
telerniissri a\,aramlDilrl henkisen ilmasl{rD puolesta.

llu oli siinä mielessä poikkeuksellirre11 ihnrinen, eit{ri hän saanut erin-
omais€rsla Lieteellisostii t-vöstään sitä tvvd:/1!stä, rrinkä ihminen vleen-
sä saa. \,'iilDe vuosinn hrin kärsi usein luo\,an ihmisen arlgstista ja koln
pasteli maailrran vaikeitrtnassa asiassa, ihmissuhteissa. Aultaessaan
mllit:r llll teki seu rnilii hån ehkä toi\,oi muid(-'l-r tekevän UUu",t". 

a.,r,



Ensimmä:set
mustavarikset
tulevat lumiki
nosten keskelle,

vatäan vielä tou-

Råkor anträlfas
under hela våF
säsonOen.

'I ämä on l l,Y:n krruclestoista ker iil
katsaus. Ki[joittajia (r]i lrillii kertaa
\.ai1r koirne: N{ikko Ylilalo lopetti
krrrkcr:n. Rauno Lain{j jalkoi kalr
la jista ja'l'apirni \'t)istolall.i jiii!tiI
\rarpusiinnul sekä johdonDot.

Lähteet
Havainloia saatiin suunnilleer yh
tä paljon kuin aikaisempirakin
vuosina. Nirnikirjainrcnsa kunni
afalllllun ovat sirancrrt nc.l5 linhr
rniestii, jotka palautti\'at havainton-
sa itse.

'l LY:n Korppoon Jurmon linlua
serrran tiedol käsittcli Rallno Lai
ne. Asemal niehil"vs oli erinomili-
ncn: maaliskuussä rniehitvspäivii
oli :11, huhtikuussa 29 ja touko
kuussa 26.

Havaintcrsarjoja kerätliil lisiiksi
nlaakLrnnan parhaillt: lintupaikoil
lc sijoitetuista havaintovihkoista

I

Rauno Lairre.

Tapani Vcistola
ja Mikko Ylitalo

lks. Veistola 19891: Kiiytilssii olivat
Nlietoister \4y o iila hti, I'jajirion
H{,'\'onpään Shell, Paimionlahti,
I'-,-härrraan Rihtnicrni, Salon Hali
konlahiisek;i Tunrn Råuvola. Ru is
salo ja Ävik (viincksinraiuitLrD lie
dot keräsi Jukka Kivelä1.

Hajahavaintoja saatiin m-vris en-
lren trlLrutil Turul Yliopistc-rn pin
nalistalta.

Tavalla tai loisella havainlojaan
antoi kaikkiaan "vli 200 halTastajila.
Niiistii palasista on koottu kevät
mutrlon l9BB Iralapeli. Kiitos kai-
kille mrkana olieillr;!

. råjt. rt

,4."-.. . i :.4!. i"

)ct :

Kevään sää

l,intuker,åt oli otiaa valaslähdön
helnrikuun alun liinpimällä vir'
taLlksella. nruLta se nreni pian ohi.
'Ibclellinen talvi tuli v{rrralen myö
häiin naaliskurrksi. mrrllå se ehli
kuilenkin tvhjcntiiii maisemat
Lrsoinrrista riskitalvehtiioista.

\{onillr: mrr rrtolinnr rille oli
maaiis ja huhtikuun taitteeseen
osunut piiiisiiiinen kaakkoisvir'
tauksineen lrruriion laukaisiia.
N'luuLen hulrtikuu oli siiältiiiin ty1-
pilliscn sekava takatalvineen kaik
ki n een.

\hpun edellä tuli lärnrnin länsi
virlaus, ja toukokuu oli keskirniiii-
riiistii liimpimämpi. Suoluisa sää
vaikut ti esim. monien hlrönteiss],ij-
jien aikaiseen luloon. KesäkuLr lo-
potti kevään sirteeseen, kylmään ja

viileäiin. lbd{ilin{rn kesä saapui
\,asla hein;ikrussa.



Vesilinnut

KÄAKKURl lcaviLI slellotol
Fjnsimmåincn 16..1. Rihtnieini I (J. Ko
mi j/m.1. liihiniemessä nählii]l 37 kaak
kuria 16.:1.-2s.5. Parhaai päivät 4.s g

(VN4 ym.l ja l,l.5. l0m (TVe ym.l. Jur-
mossa erlsimnäiset 29..1. 2 ja luunon
ia samalla koko alueen \,iineisei 10.6.

4m. Loput havajnnol: 30.,1. Suo Ancri
onjärvi ap (lEl, 1.5. Kus LåLLprLnen 1rn
(AS), 17.5. Kaa Kuusisto lp illN),23 5.

Kus Laupunen 15 {ASl.

KUIKKA IA GAVIÄT {G. orciico & spl
Ensimmåinen gavia nähtiin ltihtnjc-
messä 2..1. (VM). Ensimmäiset kuikat
17..1. Uus l.iesluoto 2p (N,lNl. Mukava
surnrna huhtikuun puolelta: i']0..1. Riht
niemi 107m (JNo). Parhaat muutot vaa
timattomia, :1,1.5. Liesluoto 250 m (ECJ.

25.s. Rihtnjemi 236m (VMl ja 1.1.5. lur
mc'ssa 320m IKR, MY]. Vijmeincn ga-

via: 14.6. Paimiol]lahti 1 NE (NfY).

SILKKIUIKKU f Podil-.eps .::ristulusl
Talvibavanrtuierr iiilkeen seuraavat 31.3.

Nau Pårnäs 1ja Jurmo 1('lve, JPvl.
Mantereella 11.4. Halikonlahti 1p {S.
Sällylä1. Parhaat määrät tulevai Mje-
toistenlahdeltai 30.4.60p (S. Kalliol la
2.s.5sp (R. Karlsonl. lLrrmossa vielä 7.6.

2 N\,V

HÄRKÄLIN IU lP griseisenol
Ensimmäjsel 17.4. Uus LiesluLrto 1p
(MNl ja 18.1. IurIno l. Paras m;iärä
Rihtnjemessä 4.5. 7 [P 

^]ho 
yrn.). N'fuu

to loppua: Rihhiemi 2a 5 2m {T.
Lindbom. H. Klemolal.

NIUS tAKIIRKKU'tJIKKU [P ourilus)
22.4. Dra Slusnäs 2 {NlNl ja Kus Lau
punen 2 (ASl. Suurimrnat mååråt 26.4.

lurmo 11 ja 1,1.s. Ura Kasnäsiniär!'i 8p
(DB].

IvIERIMtrTSO f Phulucrocorox colboJ
Ensimmäiset 1.4. Rihinjemi 23m {J Sil
lanpää)ja Utö 6p [TVe vIrt.] Eniten ne
rimetsoja nähtiin Rihiniemessä: hLrh-

tikuussa neljänätoista päivänå 198 
"vks.

ia toukokuussa viitenä päivänä 22 vks
Parhaat påiväsummiLt 7.a 33rn [KH] ja
30.4.30n1 (lNo ym.l. Irrrmossa ensim-
mäisel 6.4.6. viiIneisei !.6. 7m.

Havainnot muualia: 10.4. Painlion
lahii 2 SE 0lNlym.l. 16.a. tlus Liesluoto
4m (JLa),28.1. {lus Lciio 9m [Ht"],30.4.
Dra Vänö 1p tlHl, Par Våno B NW (PT,

MYl, Ruissalon Kolkka 3 (ILal ia vielä
Raisionlahti ,1N- (JLa)sekä 19.s. Laupu
nen-lW IÄSJ. Vii]ncinen jLr kesån puo
leliä: Kem IVIåsa lSE, kääntyi takaisin
N\4r (SAl.

KÄULUSHAIK^RA lljolourus stellorisl
Ainoa iLnoitettu: 1.{.5. lai Kolkanauk
ko Ä (T\ic yml.

IIARMAAHAIK^RA lA eo ciner-"dl
Havaintoia ilmoitcttijn oikejn nukavas
li 20 yksiLöä. Kaikki havainnol: 8.4.
neljässä cri paikassa. JLLrrno 1. Ruissa-
lo 1 SFI {lLal, Piikkiönlahti ]m {PTl ja
Painionlahri I (T. Lineril. 10.1. Tur,&ik
1S ltr. lokjnen),22..,1. Ri]rtnjemi 1NW
('fve vm.l, 30.4. Mietoisienlahti lS (E.
Lehikoinenl,,l.s. Halikonlåhti 15W

[HF], 10.s. Nlietojsienlahti 2p [ET], 11.5.

I'jaimjonlähli 3, 1.1.5. Uus Kulju lp {tiCl.
15.5. Dra Siusnäs 1p (MNl ia Lai Oia-
jäNi rp (HVl. 26.5. Åvik lp (MTlja Ha
likonlahti ]p [HFJ. viimeiset Ha]ikon
lahdella 31.s.2 (E'll.

IOUTSEN {C!gnus .ygnusl
12.3. Jurrnossa 13p. Maniereella 23.3.

Pern Saarenjärvi,lp. Muuttaviä joutse
nia nähiiin viimc kcvääseen verrattu'
na kaksinkertainen määrii - 2a8lintua.
Parhaat Ir;;ir,ät 6.a. Painionlahti 38nr

tlKi) ja Rauvola 32m sekä 1u..r. Painli
onlahti 30m {KR. MY). Paikallisia näh'
tiin iälleen eriLcn Saarenjärvellä -
13..1. 113p {lKNl. lbsin sieltä ei saatu
sen jälkeen havainioja. lvtuualla 27.,1.

Suo AnerionjälYi 39p la Kii Ornenajår
vi s8p (lEl. Vijmeisiä oljvat 15.5. Dra
Hijglandet 3p IMN].

N'IERIHANHl lAnscr onserl

^ikäisiminat 
26.3. Jurrno 2,30.3. Nau

Kiriais 3 (VVl. Eniten 9.4. luietoisten-
lahti,lopTm ja 22.4. Kolkanaukko
B+20'll (TVel.

tv1ETSÄIr-,\NHI lA. fol,olisl
InslmIItäisei tj.!t- Ralrvola 5m [P l,aak-
soncnlja Pern Torkkila ap []KNl Huh
tikurrn lopussa nähtiin Varsjnais-Suo
mlrn oloissa mittavaa meisähanhimutt
toa:27.:1. Rihtniemi 434m IKH, K. Saa

rinenl, 28.,1. Uus Letto 266m+Anser sp

38sm (H!1. Samana päivånä Rihtnie-
mestä laskeltiin 10 hanhea enemmänr
346m, sp 209m ja Anser/Branta a1-l0m
(HV). Muut päivän havainnot olivat

Lyhenteet
Kurnat: Alastam (Ala), Askainen iÄsk),
Aura {Aur), Dragsfjärd (Dral, Halikko
lHall, Houtskari [Hou), ]niö (Inil, Kaa'
rina (Kaal, Kalanti (Kall, Karinainen
(Karl, Kemiö {Kem}, Kiikala (Kiil, Kis-
ko {Kis). Kodisjoki (KodJ. Korppoo (Korl,
Koski Tl. [Kos], Kustavi {Kusl, Kuusjo-
ki {Kuu), Laitila (Lail, Lemu {LemJ, Ljeto
(l,ie), Loimaan kaupunki {Loil, Loimaan
kunta (Loi mlkl, Marttila {Marl, Mas
ku [Mas), Mellilä (MelJ, N'lerimasku
(N1erl, Mjetoinen (Mie), Muurla (Muul,
Mynämäki (Mynl, Naantali {NaaJ, Nau'
vo (Naul, Nousiainen (Nou), Oripää
(Ori), Paimio (Pai), Paråinen {Parl, Per-
niö [PernJ. Pertteli {Pert), Piikkiö {Pii],
Pyhäranta {Pyhl, Pöytyä {PöyJ, Raisio
[Rai], Rusko [Rus], Rymättylä {Ryml, Sa-

lo {Sall, Saulo lSaul, Suomusjärvi [SuoJ,
Särkisalo {Sårl, Taivassalo {Tai), Tarvas
joki (Tarl, Turku {]'ur), Uusikaupunki
(Uusl. Vahto ivahl, Vampula Oäml, Veh
nlaa ivehl, Velkua (Vell, Västanfjärd
{Väsl, Yläne (Y1ä).

Havainnol: pull-uniuvapoikaren,
juv=nuori, subad=esiaikuinen, ad=
vanha, 1kv=ensimmäisellä kalenteri'
vuodeliaan oleva {31.12. asti, :1.1. jo 2 kv
jne.), :tk=koiras, 1n=naaras 1np=naa
raspukrinen, 1kn=pari, (\,rt. 1k1n=yksi
kojras yksi naarasl. jp=juhlapukuinen.
vp=vaihtopukuinen, kp=kesäpukuj
nen. pp=peruspukuinen. lp=ialvipu-
kuinen. v=vaalea värimuoto l=tu rna
värimuoto, vm=välimuoioinen, å=åän

ielevä lei nähiy, nähty ääntelevä-1],
Ä:laulava (ei välttämättä nähty),
r=rcngasiettu tai pyydystetty, N=poh-
joiseen (NW=luoteseen jne.), m=muui-
tava, p=paikallinen, yöm=yömuuttoyk'
sikkö [åänikerta, ei yksi]ömäärä).
a=parvi (a5=viiden parvi, sa=viisi par-
vea), n100=noin saia, I =tammikuussa
Iine].

Håvainnoitsijat: Severi Aaltonen (SAl,
Markus & Tuomas Ahola (TAl. Daniel
Brännkärr (DBl, lyrki Erikäinen (lEJ,

Hannu Friman (Ht'1, Esko Gustafsson

{EGJ, K. Haapala {KHl. Anna & Iouko
I'Iäkäla {JH), Hejkki Heikkilä [HH]. Rei'
ma Hirvjniemi {RH), Hanna Järvinen
(l'{lJ, lorma Kirjonen [fK], T\rrkka Kor-
venpää (TK), Sampo Kunttu {SK), Tuo-
mas Kunttu [TKu], Timo Lahtl (Tl,l. tar-
mo Laine [TLa], Rauno Laine (RLl, Jan-
ne Lampolahti{ll-l, Ari Lehtinen {ALl,
Pekka Loivaraniå (PLl, Vesa Muurinen
(VMu), Mikaet Nordström (NINJ, Jyrki
Normaja (JNo), lukka J. Nurmi [JtN],
Jukka K. Nurmi (IKNI, luhana Piha {lP),
Matti Piiroinen (MPl, Jytki Pynnönen
(lPyl, Kalle Rainio [KRJ, Markku l Saa-

rinen (MjSl, Kari Saio {KSl, lukka Saa-

rio {lsl. Vesa Sarola (VS), Arto Slenroos

[ASt), Asko Suoranta (AS). Mikko Tam
rninen (MT), Esko Tarponen (ETl. Pek-
ka Toola (PTl, Tapani Veislola {Tve),
Hannu Virtanen (HVl, Juhani Virtanen
(lvl, Veijo Vänskä {VV). Mikko Ylitalo
(MY].



Uus Pitkäluoto a.r0m (HF) ja Mietois-
tenlähti 35+45m [A- UotilaJ.

Toukokuussa nåhtiin enää 5 metsä-
hanhea (Halikonlahti 5.5.J Suurnnmat
paikallismäärät Mietoisienlahti 1tj.4. 67
ja 18.4. 117 sekä 21.4. Pern Laukka 101
(JKN],

KANAIIANHÄNHI (tsronlo conqclensisl
Suurin parvi 11.4. Pern Torkkila 114p

0KNJ. Ha!,ainio kaukaa sisämaasta: Suo
Anerionjärvi 30.a. 23p UE).

VALKOPOSKIHANHI lB. leucopsjsl
Kaikki havainnot:21.4. Jurmo ,1, 24.4.
Pern Ylikylä 1p (JNol,27-30.4. A eri-
otljårvi 1p {lEl, 16.5. Pai lvleliola 1p

[SÄ], 28.s. lurmo 7m ja 2s.s. Miciois
icnlahli 1p {1. Sillanpäå1.

SEPELHANHI lB. bernil-kt
Vain vaivaiset viisi havaintoa saatiin:
26.s. Paimionlahti 26 E {HFl. 28.5. Iur
mo 7m.29.5. jurmo 430m, Dra Höglan-
det 2p {MN) jä lraimionlahti 20 NE
(SA].

RISTISORSÄ lft dornu lod0rnoJ
Rihtniemessä nähtiin 6.,1. 2.1.5. kahie'
natoista päivänä ]ht. 23 ristisorsaa,
enimmjllään 9.4.5m ('11 Santamaa !m.l
ja 27.5. 4m {KHl. lurrnon ensimmåiset
1.4. 3p ja suurin lukema 18.,1. 15p2m.
Mietoistenlahdella 28.4. 6.5. l-2p
(KR, DB. MT). MLLLlalta ei moniaa ha-
vaintoa keriynyti 2.4. Nau KoppärhoLn
]p (MY).30.a. Dra Vänö I (lH) ja Uus
Lieshrolo 1(HFl. 14.s. Ilus Laut!,esi 1

(EG].

HAAPANÄ (Ands penelopcJ
31.3. lk p Ilalikonlahti (1. Heinonenl,
1.4. ,1 Rihtniemi U. Sillanpää ym.). Mjc-
toistenlahdclla suuri keråäntyrnä
2. 3.5. 560 [R. Karison, S. Kålljo).

JOUIIISORSA lA. dcutol
Kevään ensimrnäiset 14 Jurmo lr1. 6..+.
Itihtniemi 2m (VNIu). 21.4. Pannionlah
tj 30 (MYl, 30..1. Hahkoniahrj 3s 0Filja
l\'lietoisienlåhti a0 (S. Kalliol. Viimei-
nen -1.6. Paimionlahti 1k (MYl.

TAVI lA. creccoj
2.1. I{alikonlahti 3p (K. c$nqvistl. Par
haiten 22.4. Mietoisicnlähli 440 (JHel
ja 1äi Kolkanaukko 450 {TVel, 24.'1. Pai-
mionlahdella leppoisa tukema 12s0p
(M. Elorantal ja 2.5. N4ieioistenlalldel-
lä s20p (R. Karlson).

SINISORSA lÅ. ploryrhl n.ihosl
Suurin kerivrnä 2.1.'1. I)aimionlahtj 350
(M. Eloranta).

HEINÄTAVI lA. queri:tueduftrl
Flnsimmäinen jo 1tj.4. P imionlahti lk
(DB, KR, MY). Lajj oli todella vähisså.
ci kahta kolnea suurerrpia nLii:iriä.

LAIASORSA fA. cl]?eolol
Ensimmäisel 8.,1. Julmossa 2, 10.,1. 1kln
Nlietoisienlahdella {M I l. E iten 30.4.

ia 8.5. llalikonlähdella ,10 (jl.ll, sekä 3.5.
Mjeroisienlahdella arl {S. Kalliol.

PUN]\SOTKA lÄr lfit! {erh1:ll
Ensinlnläjsei 1..1. 'lIr Satama 2p ja

Rihtnienli 1k (l Sillanpii:i). Lajia näh-
tiin lurmossakin - 12.'1.2l Suurin ke-
räänlymä 18..1. Halikonlahli 70.

TUKKASO TKÄ fÅ. tulisulol
Ensimmäiset 26.3. Jurmo 1ja27.3. Kaa
Kuusistonsalnli ]k (llN, lK). II Dpua
Mietoistenlahden 890p 2.5. {lt. Karlsonl
ja n. 1500p (lKl s.s., jolloin nryös Häli-
konlahclella a50 [S. Ka]liol.

LAPASOTKA fA. Ilroril.rl
Ensihavajnio 22.4. Kaa K usisto 3p
IDEJ, seuraavat 27.4. Rihtniemi 2nr
(KHl. Parhaatkin parlct pieniä: 3.s.
Mictoistenlahti 26 (S. KallioJ ja 14.5.
lhrs Liesluoto 6+2sm (EGl. \"iilllcjncn:
30.5. HaLjkonlahti 1n (S. Kalllol.

HÄ.{Hk l rS.,notcri.r mollissinrol
\laaliskuussa ialvehtineet haahkat sai-
!ai seuraa: l:.3. jurrno 61 ia 19.3. Riht
niemi 10 (S \eisiola). 19.4. jurmo 7000p
ja 10..1. Rihtniemi 3usom (ll Santamaal
olivat suDrimnlat ilmoitehit määrät.

ALLI lcldngul0 hvcnlolisl
Nfyös allien määrä lisäänt,vi maalis-
kuLr puolivälissä: Jurmo 12.3. 39 ja
Rihtniemi 23.3. 1p (KH). Yli luhannen
lirlnun sunlmat: 20.4. Jurno 1500, 1.5.
Dra Högland 1000p {MNl ja 4.s. Nau
Kåldhgc Pensar 1400 (Wl. Vielä 9.6.
lenteli allcja: Kem Måsa.10NE (SAl.

MUST LINTU fMelonjtio nigrol
EnsiIllmäiset 10.4. Rilliniemi 18m lll
Santamaal. Scuraa\rat l tj,4, samassa
paikassa 78m [J Komi ],m.1. Paras
muutto niin ikääD Rihtniemcstä: 7.5.
150 {l IVl. Viimejset sen sjjaan Jurmossa
Lti. n80n1.

PI LKKASIIPI lM. fusrx,
trnsnnmäinen 1.,1. Rihhieni 1rn (KH),
Jurmossa cnsiInrnäisct vasta 18..1. Par-
haat muutoti Rihtniemi 5.5. 147m {KHl
ja 7.5.25tjrr (H\r).

TELKKÄ ltsucepfiolo clonsulo)
falven "jålkcen 12.3. Jrrrmossa 3 ja
1tj.3. Nau Pensar lrn (VV). s.5. Mietois
tenlahii n1000p [JK). Muuton loppLrä
Jurmo 2.6.5m.

UIVELO fllf ergus olbellusl
Kevään cDsirnnräiDeD 25.3. Jurmo l.
Mantereella 31.3. Pern Saarenjårvi 1n
(JKNlja Rujssalossa 1rn. Parhaita: 17.4.
Uus Pitkåluoro l6p ja Esilno 5p (FIVI,
22.4. Iisimo 1up (TVeJja 3u.4. Pitkäluoirl
llD IHI]. Viimejnen 12.s. Pajmionlah
ti lp lPll.

TUKKAKOSKnLO li\,L serrolorl
18.3. Jurmossä 3 ja 1.4. Utö 3rn (TVcl,
tosin tätäkin lajia nähtijn talvella. 15.
Uus \''äsikkari 127m {Vlvlul,6.5. Riht-
niemi 159m (KHl. Viimcisct 25.5. Par
Väno 3rn.

Taulukko 1. Muuttavana havaittujen hanhien, jouts€nten ja kurkien viikkosummat keväällä 1988 Varsinais Suomessa.
Veckosummorna för flyttande gäss, svanor och tranor på våren 1988 i Egentliga Finland.
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ISOKOSKELO fÄ,L mersnnscrl
Suurimmat måärätr 22.,1. Mietoisten_
lahti 910 (lHeJ, 22.a. Nlietoisienlahti 620

{M. Flloranta) ja 2.5. Mietoistenlahti
1350 [R. Karlson].

Petomuutto
Jurmon havainnot eivät sisällf fhteis
mä:iriin paiisi ampuhaukan osaltä
Muihjn lajcihin Jurmo ei tuo merkitlå
!'iä rnuuloksia.

MEHILÄISHAUKK{ {Pcrnis opi\ orusl
!hsimrnäinen 7.5. PairniollahdeLla 1m

(MYl. Viimeinen jo 2l-5. Pai Tanisi 1m

(SA].

M I.IRIKOTKA f Holioclus crlbicillol
Ilavaintoja saatiiD mukavasli - yhteen-
sä 2s vksilöä. Kaikki havainnot: 12 3

Kuståvissa 2 (M. Soikkeli) sekä Painli'
orlahdella 1 NE [MY),20.3 Rihtniemi
1m l^. lDnola),31.3- Rauvola 1ad NW
1.4. Rihtniemi l subad (J. Sillanpää1,
6.,1. nähtiin Rauvolassa :I W klo 15.55

ia 2-3kv N klo 16.30. Samana Päivå
nä Ruissalon VeneveistäDöllå muutti
1N klo 16.1s. [T. Lineri] Myös seuraa
vana päivänä nähtiin Vereveistämöllä
lm [ll,a, HV].9.4. iraimionlahti l ENE
kto 12.0s. {KR, DB, N{Yl, mahdollisesri

sa ra li:liu råhtiin Pai Visla 1N klo
r3.:o tS-\i r0.1. Paimi0nlahti 1 a.l W
tji\ ia l3l tåäs Painrionlahdella 1(AFi
[\1. 18 1. \lieloislenlähii lS (E. l,chi
kLrinen . l:1. ! Kus l.aupunen 2SW 1N

IlStie 21.1 1 subad N.25..1.Iniön Kol-
kl] I ad lETl.2;.1. samassa paikassa 2

lL,\-subad. 28.J. \lietoistenlahti 1m (4.
Loiilal. 30.+. LiLrs PitkälLroio I subäd
lir]ri. IHF) ja 1.5 LaLrpunon 1 subad
kicrt. \'iinleisct l9.5. Lemun keskusta
2 ad \E (ÅSl.

RL-'SKOSUOHAI]KKA
lCjrrius ucruginosusl
Noin.ll ,vksilöä nähtiin, ioista I muut-
iolennossa. Ensimmäinen PaimicJnlah_
delta lk p 9.4. [KR, DB). 10.1. nähtijn
io eri paikoissa vht. 3m1p Parhaat mää-
räi u.5. OtajäNellä 2k2n p [VMu) ia Tai

Kolkanaukolla 3k3n p.

SINISUOHALIKKA [C cyoneus]
Ensimmäiset vasta 8.4. 1k m Ruissalo
(ll-a) ja 2n p Päimionlahii (T. Lineril
Ke!,åän aikana nähtiin 34 yksilöä. kol-
mea enempää ei kerralla nähiy. Viim€i-
nen 21.s. Dragsfjärdissä 1m (MlSl.

VARPUSHAUKKÄ lAccjpiter nisusl
Yhieismäärä 110 väliltä 19.J. 6.5. Yli
kymmencn linnlln ej päåsty, paras
määrä 10n1 Par Våno 30.4. (N1Y, P I l.

IIIIRIHAtJKKA lBrrtco buieol
Flnsimrnäinen nåhliin taas 12.3. Paimi-
onlahdella 1 NE (MYl. Mainittakoon
seuraava, joka nähtiin 27.3. |ur Sata
massa SFI klo 11.30. (JNo, MT) ia Kaa
Sauhuvuorella E klo 12.07. (JIN, lK).
Hiirihaukkoia nähtiirl keväällä !,ain 86
yksilöä. paras päi!,ä 8..1. Ruissalo 6m
(Jl,ä1. Viinlerne n\ruttava 6.5. llra, Vä
nössä (AStl.

PIEKANA [8. iogopus]
Piekanoja nähtiin 201 ajalla 8.4. 14.5.

Kolmessa pajkassa 8.4. yht. 6m. Viimei'
set 14.5. Uus Kuivinrauma 1m {EGl ia
Mie Pyhe :lp {[G]. Pårhaat muuiot:
1li.,l- Rau\'.rlassa l5m kahdessa tunnis'
sa (HVlia Rihtniemi 36m (P Alho ym l
23.,1. Rihtniemessä 23m If. ja M. San-
tamaa) sekä 30.4. Par, Vånossa 21m
(+Buleo sp. 19nl [MY, PT).

B U'IEO/PERNIS
i\f äåritiämättömiä "Buzzardeia" nälr
tjin 62 yksilöä, joista 58 huhti ja 4 iou-
kokuLrlia.

MAAKOTKA I qui]o chrysoeiosl
Kohne havaintoai 12.3. Kusiavi 1 (M
Soikkelil, Pern Kestrik 1 2kv talvesta
pitkälle maaliskuuhun UKNI ia 10.a.

Paimionlahdella 1 iuv m (N. Satola, R.

Mäkil.

KALASÄÄSKI lPondion holioerus]
Havaintoia ilmoiteitiin 18 vksilijsiä. En-
sirnmäinen :10..{. Halikonlahti 1p {JiN).
Seuraava nähtiin vasta 16.4.

l UULIHALIKKÄ (Folco tinnunculusl
31.3. kahdella taholla. Paimionlahti 1m
(MNl ja Rauvola 1m (K. Ruuskanen).
Kolme kertaa nähiiin 2 lintua kerralla.
Keväån yhtcismåärä oli 28. joista vii-
meinen io 1.s. Kus LauPunen 1m {ASl.

AMPUHAUKKA lF. colurnboriusl
Maaliskuun havainnot: 13.3. lp Lemu
(JNo, T. Lineril,20.3. Lje, Kaskala lp
{MYlja Lemussa 1m (tK, JJN). Yhteen-
så ampuhaukloja nåhtiin mukavasti, 30
yksilöä. Paras päivå oli 23.4., iolloin nä
kyi neljässä paikassa yht. 6liniua. Jtlr
mossa nähtiin keväällä 14 ampuhauk-
kaa, mikå nosiaa yksilörnäårän peråti
1,1 yksiltjön.

NUOI,IHAUKKA 1E subbuteo]
Havaintoia saatiin seitsemästä yksilös_

tä, joista vain yksi Dli muuttava Näin
ollen nuolihaukan nluuiosta ei ole pal-

ion kerrottavaa. Mantereen ensimmäi-
sct nåhtiin vasta 4.5. Paimionlahdella
2p {MYl (Jurnossa 30.4.1

Sinisuohaukan upeaa saalistusliitoa sai katsella niukalti
Den blåa kårrhöken {örekom spårsamt på våren



,.1

Kana- ja kurkilinnut
RIEKKO llogl,pus losopusl
Havai ioja kahdolta paikalta: 2u.3. Mas
Vajosuo 1-2 [F] lJ ja 7. ja l'1.5. åänjha
vaintoia Lai Iso-Hölö (ECJ.

PELTOPYY lPerdix perdjxl
Ainoat 27.3. Pöy Juotola 3 (TVel.

LUH'fAKANA lRollus oquoticusl
'ltl.5. Lai Otajårvi .lA (VNtul.

RUTSRÄÄKKÄ tcrex crerl
3r.s. Ilalikonlähti 1Ä (1. Tittonenl.

LIEiUKÄNÄ lGollinu/o ci/oropusl
Havaintoja ajnoastaan Halikonlahdel-
ta, missä 1{l s. lähtien 1 2 {S. Sällylä
vm.l.

N{]KIKANÄ lfuli.lr l:Iir.dl
Ensimmäinen 28.3. Kaa Littoistenjär-
vj 1. Halikonlahdella 11.,1. 190 ja r7.4.
2s0 (S. Sällvlå1.

I

KtJ RKI lUrus :lrusl
KLrjet meni!'ät keväällä 1988 i(rstain ai,
van rlluualta. \rarsinais Sromcssa näh-
tijn vain . 810ljntun. Scn sitaan esim.
Tringan alueella nähtiin normaalia
cnrmmänkurkia-n 8500.

lviuutto jäkautui huhtikuussa melko
iasaiscsti eri viikoille, tosin paras sunl,
ma laskettiin jo 4.-10.a. (kts. taulukko
11. Ens rmäinen kurki oli 2.a. Pern
'lbrkkila 1p {JKN). Ensimmäisct muut
tavat [3 r'ks.] menivåt Paimionlahden
ohi 4.,1.

Parhaat muutot: 10.'1. Paimionlahdel
la 79m ja Rauvolassa a1lm ININI], 1il.a.
Pern Saarenjärri 71n {JKNl, 30.a. Paj
mionlahti sOm (KRl ja 2.5. Kaa Littoi
nen a44m (KR).

Viimeiset 2.1.s. Par Mustlinn 8m ia
26.s. Irainionlahii 2m ja 3 kiert. INIY).
Vihoviin]einen lumrossa 28.5. 1m {PTl.
Mainiitako.Jn nlvös huhtikuun pohjois-
tuultcn Irelästvttän1ät parvet: 9.,+. 6S
Paimionlahri (M\', KRI ja Piikkiönlah
ti 21.,1. a21S (Pl l.

Kahlaajalinnut
MHNIH,\RAKKÄ
{H0crndlopLrs osirolegusl
Ensimmåiset 12.1. Jurmo 8p ja '13.a.

Pyh Rihtniemi 1. Suurimmat parvei
16.4. Rihhriemj 66rn (P Alho, H. Klemo
la ym.),2.5. Nau Ktobhskärs fjärden
70rn+60n1 (VV) ja 24.5. Jurmo 70.

PIKKIITYLLI fChorodr'jus dubiusl
Ensimmåincn 18.1. Ilalikonlahdella
(V Partanenl.

TYLI-l lC. hioticulol
Ensimrnäisct 30.3. Nau Bergskär ]m
(VV) 

'a 

31.3. jLr Ruissalo 1 ULäJ. Iur-
nrossa 8.4.28. Viimeiner rnuullava 2.6.
Mjc N,lynälahri {NITl.

KÄPIJSTARtNlA f Ph,vjolis opricor.jol
Ensimrnäincn 30.3. Tur Rauvolanlahti
1{J. Saarniol, seuraava 1.4. Lemu 1p

[JKJ. Päärnurito 8.5.. jolloin llaljkon]ah-
deUa 660 ja Nousiaisten pelloilla 500p
(Ji,al. !1.5. Halikonlahdclla vielä n300.
Viimeiset 29.5., jolloin 15m Kåa Kuu-
sisto (MPl.

TLJNLIRÄKURMITSA [P squoir]rolol
Ensimmåiset 1.r.5. Dra Ekhamn,+ (PL,
S. Lindholml. Eniten 29.5. JLrrmo
1p300m {ja 10;0 isoa kahlaajaal.

TÖYHTÖHYYPPA {Vonellus vonellusl
Ensihavainio s.3. Mynånäki {E. l,ehi
koinenl. Seuraavat vasta 25.3. NaLt Kä],
dinge [VV]. Suurirnpia mäåriä 1.,1. Le
nlu 180Dr {lK) ia La. Pai ionlahti 256m
(N,IY, KR],

ISOSIRRI [Co]jd.is conutusl
27.5. JLtrmo 5 ja 5.6.4.

PULN4IISSIRRI lC. olbol
Ei keväthavanrioja Jurmon ulkopuolel,
ta. Jur rossa 27.5. 5.

PIKKUSIRRI lC. rrinurol
2i.5. Pai Puhdistamo I [DB]ja 10.6. N{ie
Myrlälahti 1 [NfT] ainoat havainnot.

LÄPINSIRRI lC. lemminckiil
Fjnsimmåinen 7.5. Rihinicmi 1 (J. Sil
lanpää, T. Lindbom ym.l. Påånluutto
21.5., jolloin Pai Puhdistamo 13 (NIY],
'llr Rauvola s (Villc Kirsiilä)ja lurmo
12. Viimeinen 15.6. Rauvolassa {JLl.

KLIOVISIRRI [C. ierrugjneoj
Ainoa havajnto Julmostä: 23.5. lp ja
1N.

M I,IRISIRRI lC. m0rilimol
lurrn{rssa 18.1.2.

Punajalkaviklo tekl uuden k€vätmuuttoennätykseni 31.3.
Rödbenan qiorde ett nytt ankomstrekord:31.3.



SUOSIRRI IC. ulpinol
Äika vähissä. Jurmossa 1'.4.2p ia 23.5.
120p32rn. Mänteleen ensimrnäinen
r7.4. Halikonlahdella.

JÄNKÄS]RR]Ä]NEN
lLimicolo lalcinellusl
Mantereen ainoa havainto: 11.6. Hali
konlahti 1 [HH].

STJOKUKKO lPhilolnochus puenoxl
Ensimmäiset 30.4. Paimionlahti 1 [R.
Ivfäkil ja Pai Puhdistamo I (KRl. Pää-

muutto 12.s. ja 1,1.5., jolloin lvlyn:ilah'
della l90 sekå 15.5. Paimionlahdella
105 m/p {PTl.

JÄNKAKURPPA
ll,yntnocrt pies mrrlinrusl
Ensimmäiset 2,1.4. Paimionlahti 2

[H. & O. Assinen, lvI. Elorania]. Scuraa
\rat 1.5. useassa paikässa.

'IAIVAÄNVUOHI icollindgo gollinogol
Ensimmäiset 1.4.r Jurrno 1. Mietoisien'
lahti 1{j. Bomanl, Painionlahti 1P

tR. Mäki, N. Satola). Rauvolarllåhti 3

(Heimoränial ja Utö 1 (lPv ym.). Pä;j-
muutto 25.4., jolioin Paimionlahl:lclla
-104 {Annika ForsteD, Tapani Nummi'
nenl.

LEHTOKURPPÄ lScolopox rusti(xtoJ
27.s. lurmossa jälkiö ja Ruissalossa 1

(M. & K. Vainiol. maaliskuun puolella
myös Nau Käldjnge 30.3.2p (VVJ.

NfI]STÄPYRSTÖKUIRI
llinl()so limosol
Kaikki havainnoti 23.,1. Piikkiönlahri 1

{T. Ljn.lroos, H. Kormano),24.4. Paimi
onlahti 1(H. & u. Ässjnen, N{. oran
ta],2,1.,1. Pai Puhdistamo 1, 28.4. SalFia
likonlahti 1 (monetl ja 14.s. Iurmo L

PUNAKUIRI ll,. lopponicdl
Ensinmäisct 19.!1. Paimionlahii 1 0re
ne Routio & lvlafii Valtal jå 2,{.,1. Riht-
niemi 1 (T. Santamaa ym.l. Kevåån päå
muutto 14.5., jolloin Halikonlahti 730,
Mynälahti 28, Rihtniemi 92, Dra Hög
lan.let 37 ja Uus Liesluoto 120 eli yh
teensä 1007. Jurnossa 29.5. myös 560m.
Vjnneiset s.6.. jolloin Painionlahdella
100rn.

PIKKUKUOVI fNumenius phocopusl
27.4. Rihtniemi 2m (KH) ja 2s.a. Pai
Puhdisian]o 1 [MY] aloitiivat muuton.
Päärnuuito 8.5. Rihtniernessä 65m. vii
meinen 2-1.5. Rihtniemessä.

ISOKUOVI lN. orquoroJ
Iinsihavajnto: 2.4. Paimionlahti 1 [DBJ.
seuraavat 8.4. Paimionlahdella ja Mv_
nälahdella. Huippu 22.1., jolloin Riht
niernessä 34lm (TVe, H. Klemola, P Al-
ho). lurmon paras muuito 30.4., jollojn
3p286m. Viimeinen lm Rihtnicmessä
{i.{i.

MUSIAVlKLO [Tringo e.ythropusJ
Ensifilnläisei huhtikuun pLlolella 29.4.

Kaa Kuusjsio 1 [K. & J. Ranlio] sekå

30.4. Halikonlahti 4. SLrurin mäårå. 15,

Raisionlahdella tECl. Viimeinen 27.5.
RauvolanlahLlella.

PUNÄJÄI,KAVIKLO il. iotonusl
Ensihavainnot rnaaliskuulia: 31.3. välil-
lä Nau Berghamn - Kor Utö 1lähti
jää]tä (lbm Ljndbom, TVel ja samana
iltana 1ä Utösså (samat). Uusi Varsi'
naisSuomen kevätmuulioennätys,
aiclnpi oli 6..1. SLrurin kertymä 50 Jur'
mossa 24.5.

VALKOVIKLO lT. nebuloriol
16.a. Paimionlahti 1{4. Forsten, T.

Numminenl oli ensimmäinen ja 23.4.

lurnlo I oli toinen, 30.4. lintuia oli io
ruserssa pnll.oissa. Piärnuutto tu 1.5..lol-
llri,i bcu P.Ln Saareni;rLvi että Tur Ävik
16p. Viinleinen 10.6. Mynälahdella.

Taulukko 2. Muuttavien kahlaajien viikkosummat keväällä 1988 Varsinais-Suomessa sekä paras muuttopäivä. Viikot ku'
ten taulukossa 1,

veckosummorna för flyttande vadare på våren 1988 i Egentliga Finland samt vårens bästa flyttningsdag.
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METSÄVIKLO l'L ochr(rpusl
Ensimmäiset 6.4. Jurmossa ja 7.4. Tur
Ävikissa (E. lokinenl, niitä seuraava
vasta 14.4. Pyb Polttilässa {VMl. Påä
muutto 30.4., jolloin nm. Par Våno
13m(2äJ. Viimeiset 1s.5. Paimionlahdcl-
la ja Jurmossa.

LIRO [T. g]oreolol
Ehti huhtikuussa: 30.4. Sal Halikonlahti
1[H. Minn, V Knuutila]. Päämuutt(i
14.5., Halikonlahdella 180p. Jurmon pa
ras nuutto 21.5. 110 ia viimehen lintu
1.6.

RANTASIPI lAcliiis hvpoleucosl
8.4. 10.,1. Sal Halikonlahri 1 lMikko
Ahti; T. Nurnmnren, A. Forsten ym.l
uusi Varsinais Suomen kevåtrnuuttocn
Dätys! Seuraavat lorrnaa]isti kuun lo-
pussa. Päänuutto toukokuun alussa.

KARIKLi K KO lArcnorjo jnterpr.esl

Tuii Jurmoon 30.4. Mantereen ensim-
nläiset: 3.s. Tur Rauvolanlahti I {JK)ja
5.5. Rihtniemi 1p. Vähistä ilmoitetuis
la havainnoisia on vaikeata saada ku-
vaa muutosta. Rihtniemen hujppu 12
7.5. ja Jurmon 25 24.5.

VESII'liÄSKY [Pholor.opus lobotus]
Ensimmäinen 19.5- Halikonlahdella.
jossa 20. 28.5. 3. Jurmosta rnainitta
koon 20.5.5 iä 3.6. 1m.

Kihuista tikkoihin
MERIKIHU lstercororjus pdrosiiicusl
EnnäLys j:illccn: 9.1. Rihtniemi lrn (ll
Saniamaa yn.l, edellinen Varsjnais-
Suomen ennåtys oti 10.,1. Seuraava
Rihinienesså \,astä 2.4., Jurmon ensim-
måinen 27.4. 2rn. Päåmuulloa Rihtnie
messä 7.5. menneet 5m. Viimeisel ke-
såkuun alussa: 1.6. Paimjonlahti (N{Yl
ja s.6. Halikonlahti (4. Nvman irm.l.

PIKKULLIKKI lI-0r us rninuiusl
Finsimmäinen Halikonlahdella 2S.4. I
ad (TVe ym.), scLrraava M! älahdella
30.4. Halikonlahden päämuutto tapah-
lui 13.s., j.Jlloin 60 linhia. Olajärvellä
oli 25.5. jo 20 pariä.

NAURUJ-OKKI lL. ridjbundusl
Ensiha!'ainto: 12.3. Tur Ruissalo 1

(P Alho, J. Helsrolal. Suurimpia måä
riär 2.4. Tur Satama 1150p, ii.4. Tur To
pinoja 1000p, 16.4. Rihtni-^mi 4600m,
18.a. Mynålahti 800p jå 19.4. Tur Åvik
1600p.

KALALOKKI (1. c(rnusl

Jurmossa 12.3. 24. Suurimpia määriäi
2ii.4. Rihtnicmi 21ilrr ja 18.4. lr'Iynälahti
200p. Otajärvellä 14.5. vielä 11m.
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Taulukko 3. Kahlaajien viikkosummat Jurmossa keväällä 1989.
Viikot kuten taulukossa 1.

Veckosummorna för vadare på Jurmo fågelstation på våren 1988.

vlikko 12 13 15 l6 17 l8 I{) 2114

Hae ost
Cha dub
Cba hia
Plu apr
P1u squ

Cal can
Cal allr
Cal rern
Cal fer
Cal mal
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Lirn ial
Phi pug
Cap gal
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Tri hyp
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- 131 571 388
23 74 4.+ 91
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402

127
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900

85
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- I 11

-453 118

-645 'l 21
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1

l
1

SELKÄLOKKI lr,. lLrscusl
Flnsimmäiset Rihhicmessä 23.3. 3p
(KHJ sck;i 28.3. 2nl {KHl. Ruissalon en
simrnäinen 29.3. Ej suuria kertymiä.

Ll^RNIAALOKKl lL. orltenloiusl
Harnaalokkeja retkeili maisenlissa
maaliskuun alussakin: esim. 6.3. Nau
Brokonskär 10p ja 8.3. 40p (VVJ,9.3. Tur
Satana sn lJKlja 12.3. lurmo l15. Eni
ten ,+.s. Halikorllahdclla 500p.

MERII,OKKI lL. morinut
Finsimmäiset 4.3. Tur Satarna 2nr [JK]
ja 5.3. Nau Brokonskär lp {VVJ, Jurmos
sa 12.3. jo 48. Siellå 7.4. peräti 140lio-
iua.

RÄYSKÄ fsicrno cosplol
Muutor alk!: 16.4. Pyh Rihtniemi I
(P Alho, H. KlcrrLola ym.lja Uus Pitkä'
lu(Jl(r 1(l],al. Suurin määrä 19p Uus
Kuljussa 1.5. (VMl.

KÄLÄIIIRÄ {S. hjrundol
Ensirnmäinen jurmossa 21.!t. Manle
reen ensimmäiset Piikkiönlahdella, jos-

sa 2p 27.1. [JPy] ja trn 28.,1. [PT), Ei surL-
.ia nlååriä.

LÄPINTII RA {S. p.rrodisoeol
28.4. Nau Klobbskärsfjärdell 2m [W]
ja Jurmo 1 ainoat huhiikuiset. 2'1.s. Jur.-
mosså 85,

Siern0 hirun.lo/porodisoeo
Kevään paras tiiramu tto s,15rn Riht
niemcssä 7.5. {P Alho, l. Sillanpää yrn.l.

Ml.lSTA|llltA lchljdonios nigerl
Käikki harvai havainnot: 15.5. Painion
lahti r (P l J, 16.5. Plikkiönlahtj 1 (DBl,
17.5. Kaa Kuusisto 1(lJN),20.5. Sal IIa
likonlahti 1.25.5. Halikonlahti 1 (K.
Kuusisiol ja 27.s. Rajsi.rnlahti (HFl.

RUOKKI [,41c0 lordo]
lnsimrnäiset 31.3. 

^spö 
Utö 6p [lPy,

TVe, H. Klernola ym.). Päämuutto 24.4.,
jolloin Rihtniernesså 37nl.

RISKIL^ lcepphLrs gry]lel
31.3. Kor mer.ellå 1 (H. Klemola, TVe
vm.l.



-\.-

I lÄRNIAAPr\ÄIlKKA iPicus conusl
PALoKÄRKI lDrlocopus mortiusl
KÄ PY'l1KKA {Derldrocopos moiorl
PIKKU'1'IKKA fD. mjnorl
Ei keväi!,aellusta.

POHIÄNTIKKA lPjcoides lriducljrusl
Yksi l1ä!ainlo: r1.,1. Tur Ruissalo. Kuu-
!,a 1 {K. Salol.

Varpuslinnut
K^NC^SKIUI{U lrullulo orborcol
Kcvään l5 lintua keskittvivät voimak
kaasli huhtikuun alkuun: 2s.3. Iurmo
lm, 1.4. Lemu 2m (JKJ. 1.4. Rihiniemi
2 (Tahvo Saniamaa, Jokka Sillanpää.
Änra Innolal, 1 3.4. Utö 2p, 4.4. 1p
(lP]', 1\b ym.l.2.a. Rjhtniemi 1m lvM
rrn.),2. ,1.,1. Nau Trunsö 2p [MY],4.1.
Itihiniemi 1m ('l Santamaa, H. Ranta-
ncn, L. & P Pöyhönerl, 5.4. Rauvola lm
(R. Pönni).6.a. Rauvola lm (P Laakso
ncnl, 7.4. Kaa Kuusisto 1m [EG]ja 30.4.
Rihtnicni 1nl (lNo, l: Lindbom ym.l.

PesinlåkaLrtla edustaa ainakin 14.5.

NI\'n Åulijär!'i 1Ä (vS).

KILJRU fAloudo {-Ir\ ensisl
fn.rmm;i,e- lirrr.r LLr rdr V"r.irar.
Sr.,,neFn h. t.: \ddr .r'.\'"nroqp.lNo.
lPv. KR, MT. MY ),rn.), My änäki 1

(Tapitl Eeväl ja ftr Yo kylä lN {HFl.
A.nudr \li.,d lirrJ, t';i\il: tl.r.

Pcrn SaarenjäN'i 150 m/p (TKNI, 1.'1.

triö l{xD (TVe ym.l ja 2.4. Iurnro

Merikihukin paransi ennätystään yhdellä päivällä Havainnot päämuutostå jåi- utD'rorn

vät vaisuiksi.
tåbben {örbättrade sitt ankomstrekord med en dag TI.]NTURIKIU ItI.]

lErunropfi ilo oJpeslrisl
'lLnturihiuruj€ nähtiin !åin ja ainoas'
taan Jurmossa: 12.11. 1 ja 13.3.4 {4. Kai
kLrsalo !'m.1, 2tj.-27.3.,1 (Ari Vienonen,
S. Neu!,onen. S. Kalliolia a.a. 2 [P Äl
h0 vm.l.

TöRN,lÄPÄÄsKY f Ripo.i0 riporiol
N4]'öhäisin pääsky: 7.5. ltaisionlahti lp
(lLal ja 9.5. Masku Sorakuopai 1(EGl
ensimmäiset havainnot. Ainoa parempi
lukema 22.5. Sal Halikonlahti n100 p
(JNo ym.l, tosin osa linnuisia lienee pai
källisia kaniaa. Viineinen ilmoiteilLi
muutii {l. tj. lurmossa.

HAARAPÄÄSKY lHirundo rusticol
Ensimmäinen ehti cnnen vappua: 30.4.
'ihi Kolkanaukko 1p {lN"o, T. J,indbon
ym.l. Vapunpäivältä kolme havaintoa:
Pajmionlahti 1m (MYl, TrLr Perno lN
(MT)ja Ävik 1p (j. Kivelå)i 2.5. jo usei-
1a. Paras laskentatulos: 22.5. Jurno 80.
Viimeinen nruutlohavainto saalistossa
1.6. Jur ro 1n.

UIITTUKYYHKY lco/umbo oendsl
Ensiha!,aLnnol maaliskuun alusia: 5.3.

Pai VisLa 3p {SÄ) ja 6.3 Raj Vanto I

(N,rYl.

SEPFI.KYYHKY lL-. polumbusl
N,llrut{r alku: 12.3. Pii Tuorla lnr (lPy)
seuraavai 20.3. l,ernussa UKJia Mietoi-
sissa. 8.4. lurmossa 2:jUm.

1'U RKINKYYHKY
ISlr.rpropeli(] decool0l
Yksi muuitoha\,aintoi 20.s. Iurnlo L
Uuui havainnot Tunrn päikallisista l1r,

Tl'RTURIKYYH KY lS. iurlurl
:(1.5. Jurrno 1 ainoa havainl0.

1',iKl lCuculus conorusl
ii:sla 7.5. 'Rrr Rauvola 1P lll,al.

: \R\ IPÖLLÖ lAsio otusl
:: L lurno I t'v) la '1.4. lrn.

f

SlioPa)LLÖ fA. il0nrneusl
lvluutama havainio: 28.i1. Rihlnielni 1

IKHJ, 18.1. lirr \b-K-vlä 1{Hf],27..1.
Rihtnierni 1 (KHlja 13.5. Tarvasjokj (P
Lcnrpa).

KEHRÄÄlÄ lCoprinruleus curopaeusl
llaraintoja ei ilnloiteitu yhdeslåkään
lhrusta. Eikai seniään näin Luonosti
ole kehrääjänkiiän laiia?

l ER\APÄÄSKY fApus .rrrusl
9.5. JurmLr llll sekä 14.5. Rihtoiemi 1m
ja Ranlolanlahri 6 avasivat muutol].
1s.5. Halikonlah.lcha lasketiiin jo 300.

HAllJAl,lNTl; (Upupa cpopsl
110.1. 1.5. Jurno 1p (O. Kivivuori, A.
\'hpaararori. [. Yli PaurluLa, O. \'esikko]

KÄINPIIKA {tynx lo.quillol
2U.4. lurrno ensimnläinen, 30.,+. loincll
Lrus KammeLa 1ä (HF) iå kolnras lirr
Ruissalo {örlmanl.
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RÄYS'IÄSPÄÄSKY lDelichon urbicol
Råystäspääsky saapui samaIra påit,änä
kuin haarapääskykin: 30.4. 1)ra Stusnäs
4 5p {MN. N. Saiola)ja 30.4. Paimi'
onlahti 1m {R. Mäkil. Suurimmai luke
mat kirjaitiin Paimion Pubdistamolla
22.5. 100 m+p (PTli samana päivänä oli
lurmossakin 60. Muutio jaikui keså'
kuun puolelle: 2.6. Iurmo 9m.

METSÄKIRVINEN IAnihus ir.ivio]is]
Ensimmäinen viikon keskiarvoä (1g.a.l

mvöhässär 26..r. iurmo :1. Seuraava 29.4.
Paaitinen 1rn ilKl- Vapu aattr)nä oli
Iurmossa jo 20p19m, mutta maniereella
vain Kus Laupunen 2m [AS)ia Mietois
tenlahLi rä [S. Kallio). Laji yleistvi kui-
tenkjn nopeasti toLLkokuun alussa, ja
huippu oli jo 4.5. Rihtniemi asm [P Al'
ho vm.)- s.6. Jurmossa vielä-lrn.

NIITTYKIITVIN FIN lA. trotensisl
Tunnuslelijat saapuivat huhiikuun puo-
lella: 26.3. lunno l sekå 31.3. Rauvola
2 (P Vihånto), Utö 1p [JPy, ]Ve ym.l,
Ruissalo 1p {Ari LaincJ ja Halikonlah
tj 1m (M. Srominen, J. Kivelä1. Äprilli-
päivänä laskettiin yhteensä 39 liniua
kahdeksalla paikalla.

Ainoa yli sadan linnun päivä:30.4.
lurmo 120p8m.

LAPINKIRVINEN lA. cervnrusl
Seiisemän havaintoa: 14.5. Mieioisten
lahti 1 (Tarmo Nurmi. K., J. & V Salo
nenl. 19.5. Paimionlahli 1 (MYl, 22.5.
Mietoistenlahti 1k (M'll Ismo Lahto
nenl, 24.5. lurmo 2. 25.5. Iniö 1m (llNJ,
30.5. Jurmo 1.

LI]OTOKIRVINEN
iA. spinoleiio ijltorolisl
Uskrmaltonlan vähälukuinen! Ensirn-
mäinen 1.4. Utö 2p (TVe, JPy), enimmil
lään 27..r. lurmo 5p.

KEJ,TAVÄSTÄRÄKKI (MoITTciJJcI JlovoJ
30.4. ncliä havaintoa viidestä linnustai
Ruissalo 1 {M.Ä. Östmanl, Raisionlah
ti 2p (TLl, Paimio Puhdistamo lm (KR,
DBl, Sal Halikonlähli 1{JKN. H. Lch-
to, S. Leveelahti, A. Keskinenl. Kunnol-
lista päämuuttoa ei havaittu edes Jur
mossa, jossa sentään 14.5.50. Viimei
nen retkeilevä lintu 8.6. Jurmo 1m.

VÄSTARÄKK] IM. d]bo]
Vain kaksi liniua ehti maakuntåän maa
liskuun puolella: 31.3. 2.4. Utö 1p (TVc
ym.l ja 31.3. Rauvola ]m [P Vihanio].
1.,1. väsläräkkeiå havaittiin jo useilla
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Sepehastaita nähtiin peräti 30 yksilöä, yksi niistä Vänössä 30.4.
Ringtrasthanen på Vänö.

paikoilla. 21.4. luurossa surnmattiin
'100.

TILHI lBornb] cillo sdrrulusl
Huian hajan pitkin kevättä: s.3. Kaä Ha-
kala 1sm (IKl, 2.1. Paimionlahti 7p (DBl,
1.4. Rihiniemi 11 (Tahvo Santamaa, Juk'
ka Sillanpää, Anna Innolal,8.,1. Pyh
Politila 8p (VNII. 14.4. Pii TLLorla 8p
(jPyl,26.a. Sa'rvo 35 {'ll Numminenl,
28..1. 2'lrn Pij Keskusta (PT).

KOSKIKÄRÄ fcinclus cinclusl
Viimeisettalvehtiiäthavaittiin aalis-
kuun alussa: 6.3. Ylä Kurienrahka 1

(HH, RLI ja 10.3. Pern Lat0kartano 3

{rrll.

PEUKALOINEN
lTroglodl ics lroglodykrs)
Ensimmäinen 31.3. Uiössä, missä 2.4.
pcräti 7p (TVc ym.l. Harvat bavainnot
painotluivai muulenkin alkukiriin huh-
tikuLLn alkupäivinä. Toukokuun ainoa
havainto anlaa. jo atlasindeksejär 7.5.
Lai Otajärvi 1A [F]Cl.

RAUTIAINEN fPIunello nroclularisJ
Ainoai maaliskuiset: 13.3. Jurmo 1,

27.3. Kaa Kuusisto lm {JKlia 31.3. Ulö
lp (TVc ym.). Muutto hidasta ja haja'
naista, suurirnmillaan 18.,1. Iurmo 25.
Vinneinen muuttaja 10.5. jurmo 1m.

PUNARINTA lErilhocus rLrbeculol
Ensimmäisei luonnollisesii ulkosaaris-
tostar 26.3. JrLrmo 4 ja 31.3. Utö ap 0Py,
'l ve ym.l. Lltössä olj 1.4. jo 60p (iPl'1,
mutta mantcreen ensimmähen löyij/i
vasla 3.4. - RihtDiemi lp {Tahvo San-
tarnaal. Vapp aaton hyönteissyöjåhyö-
ky toi komean määrär Jurmoon: 30.4.

SATAKI ELI ll,uscin jo lusr;inioJ
Flnsimmäinen 5.5. 6.5. Iirr Aurajoki
lp. olettiin kiinni ja huomaitiin kont-
rolliksi (limo Pyyhtiä ym.l. Seulaava
6.5. Pyh Nihliö 1p (HVl. 18.s. Jurmos-
sa oli 12 lintuä ja toukokuun lopussa
Par Makeavesialtaalla lauleli yli 20 sa-
tåkieltå (monetl.

SINIRINTA lL. svecicol
Ensirnrnäiset 7.5. Jurmo 1, 12.5. Riht-
nicmi 1kn p lKHlja 13. s. lurmo 86. To-
dellinen Iunsastuminen tapahtui 14.5.,

iolloin mantereeliakin ilm.,itettiin 18

lintua.

MI]S'IALE PPÄ L I NTU
f I'hoenicurus ochururosl
Aika hyvä "mulelikcviii l ai ilkin 23 eri
lintua. jotka kaikli yhtä lukuunoitamät
ia havaitliin ulkosaaristossa: 1.4. Iniö
hmo 1k (tlkka Oksala), 1.-4.4. IJiössä
joka soritia cli yhi.4 eri ljntua {1 ad k,
1 2kv k, 1 n ja 1 npl (TVe, lPy vm.l, a.a.

Jti.mo 2, 20.4. Jurmo 1 [samoin 21.4. ja
25.4.J, 25. 26.1. Pöytyä Lankkinen 1 ad
k p {Henry l,aine. IVe ym.l. ftukokuus-
sa havainiosarja Vånöstå:1.5. 1np p
(lHl, 3.s. lkrn p, 4. s.5. 1k, 6.5. laas
1k1n, mutta 7.5. i np (AL, RHl. Viimei
ne havainto erikoi en: 29.5. Jurmo 1.

L!rPPÄr,rNTLl lP phoenicurusl
Huhtikuiset: 29.,1. Jurmo 2 ja 30.4. Drä
Vänö 2k+1kv p []Hl. Mantcrccn cnsim-
mäinen 2.5. Tur Ruissalo ln {tjc). io-
sin sllloh oli Dra Vänösså jo 35p {AL,
RHl. Såta rikottiin 28.5. jurmo 100.

PENSÄSTASKU iSoxjcolo ruber'ol
Vain kaksi ennen vappua: 21.4. Jurmo
1ja 30.4. Kus LaupLrsensalmi lk p [AS,
Mika Hemmilä). Parhaimmillaan 27.s.

Jurmo so.



KIVITASKU ioenonthe oen0nlhcl
Ennen :19.4. lapahtunutta ylcisit-nlistå
bavaittiin vain 16-4. Paimionlähti 1m

tKRlia 18.a. lurmo 5. Enitcn jurmosstr
toukokuun lopulla: 21.5. 50.

SEPEJ,RASTÄS fTurdus torquolusl
Kevään loppusunma kolnriscnkym'
mentä yksilöä. Kakki havainnot: 17.'t.

Jurmo 3,21.i1. Pern äs. 1p {lKNl,21.
n29.4. Sau lorikka 2 (EC Ym.).
22.4.-2.5. Pvh Poliiila parhajmmillaan
5k1n p (28.4.1 "sanlassa pihapjirissä il-
rnoiscstj samai yksilijt kylnär lauden'
(VM). Ruissaton karianollå 2,1.4. 1n

[Helry l,ehto). 25.-26.,1. :lk1n (Äri l,ai'
ne ym.l ja 27. 28.4. vielä ln P {Arje
Keskinen, JNol. Seuraavat sisärnaasia:
25.1.-26.1. Pöytyä 1 kn p ('lVe, I. N{a
tikainen ym.). 27.4. Pern Torkkila 1p

0KNl iä 28.a. Älå Ilc,la 1 ad k p [TK].
Loput huhtikuiset ranoikolla: 30.,1. Dra
Vånö 1 2k {tHJ, 30.4. Par Våno lk P

[PT, MY),30.4. Uki Kanmela 1k p (HF
H. Kormano, T. Lin.lroos. R. Llrmiol.
30.'1. Iniö Kolko 1 2p ia 1.s. 2-3p (ET
H. Hilke). lbukokuussakin havaittjin
vielå muuiama: 1.5. Pyh Rihtnienli:k
m (FIVJ, 4.s. Rihlniemi 1k p (\rNI, P .\l'
ho, t{. KlcrJrola, T. Lineri)ja 6. 7 5. Dra
Vänö 1k (RI{, ÄL ym.l.

MUSIARASTÄS l'l I rnerul0l
Ensilnmäisei 2,1.3. Jurmo 2 ia 26.3. P!11

Polttila 1p (VN,ll. YleistiTi Dopeasli 2;.11.

alkaen ja jo huhLikuun alussa laskeiiiin
mukavia päiväsunlnlia: 2.4. I'vau TrJn
sö 25p ja 4.1. 35p (MYl sekå 3.-r. Liö
40p (TVe ym.l. Eniten mustarastajta he'
vairtiin kuitcnkh huhtikuun lopun ras-
tasrynnäkösså: esi]n. 26.'1. iurmo ;0
Viimeis.)l muuttorastaat 10.5. Turmo
3m.

RÄKÄTTIRAS'IAS IT Pi]OIJ5]
KuteD musiarastas, "räkså r Leisir i

27.3. Sitä ajkaisempia h!\in \ähän:
12.3. Iurmo 3, 13.3. Pajmionlahti I (?1.

20.3. Kaa RauYola 1 laskeutui (TYel ja

24.3. Pajmionlahti 1 {Pl). Parhaiien las-

kettiin vapun molcrnmir puolinr 28. +.

Jurmo 100p123m, ia 11.5. Rihtniemi
415n {VMl. Vielä 27.5. Jurmo 10m

LAIILURASTÄS lT. philolnclosl
Maaliskuinen tunnusielija Jurmossa
26.3.-31.3. (TVe, JPy ym.J. Laulrlmstas'
kin ehti yleist)'ä ulkosaarislossa ennen
ensinnnäisiä mannerhavaintoa: esim
3.,1. Lltö 30p (TVe ym.l ia vasta 6.4. Tur
Rulssalo 1Ä [Jt,). Runsaimmillaan 21.'1

Jurmo 300. Vjimeisei 9.5. Jurmo 10m

PUNAKYLKIRASTAS ir. il jocusl

Punakylkirastas noudaiteli ioisen pik
kurastaan, laulurastaan, aikataulua:
2tj.3. NaLr Käldinse.l [VV] ia 31.3. lur

mo 3 ensimrnäiset ulkosaarisiohavain-
not. 1..1. Utössä oli io lsp {JP"v. TVe ym.l
kLrn ensirnmäinen hävaittiin manree-
reella: Käa Kesämäki 1Ä {luY).

Yhleisnluuionlarkkailussa 23.4. läs-
kettiin 356 punak!]keä, joista 329 Sår
Nixorissa (siellå lisäksi 3.18 Turdus
sp:tä){Laine J. 1989). jLrrmon paras no-
leeraus 1.:. 180p150m. \'iimejnen Jur-

KL'LOR-{Sl\S iT. t iscirorusl
\laaliskuiser kulorastaat orat harvinai
sia: 2;.3 I..aa |eitemäki 1m (JKlja 31.3.
Rihtriem; iS {\larkku Santamaa).
Kaikki rli immenen linnun päiväi
Rihirieme:iå: i;.1.21m (\'\'I, HF, San
lama;i !n. . 10. ]. ltjn (JNo ym.), 3.5.

36 1\\1 .

PE\S.1SS IRKK-\LJ N'f U
,I .r.:.r.:.c xdPl ior
En-i:I.:ra:r en 18.;. Jurmo 1, seuraavat
r1.1. P:::r--:onlahti 1-{ {NIY, DB)ja Rau-
rola :i i:lie ].'irstilä1.

\ llT\SIR!\l\ll,l\1'Li lL. l'luvioiiiisl
En.:irar:i:rio rarhain: 19.5. Jurmo 1

I\r..\a O I\i\ L\rrori, T. Lineri).

RLOKOKERTTL NEN
i.::.€::!iu. s.locnoboenLrsl

\1'.,'.. ru! iokerttunen tuli keskimää
:å:.:: :rl,tri'emmin: 3.5. Ruissalo [JLa].

\ IIIiKERTTL \EN lA.dumetoruml
\ iiaiErlixnen iaas saapui keskiarv.r
:: nLkaisesli 28.5. {Piha 1989).

Li HTr.KERTTUNEN lA. pdlusir.isl
Ersira\ ainio \ iikkoa edellä keskimäå
.ar!:å: 1S.i. Jurmo 1. \,arhainen on mtös
:i.5. 1p Pii Hiirsalmi (MPl.

RYTI(ERTTU \EN t\. sriirpoccusl
\ a.si. ailainen on m\ös rytikeriiunen:
d.: Rauvola lp 0LaJ ja 6.5. Nlietojsten-
Lahi: 1Ä LK. Rainio. DB, S. Nurnminenl.

RAST'\SKERTTUNEN
r-1. o.undinoc""usl Rastaskcrttusen en'
siha\ainio 1].5. IPihå 1989]. Jurrnossa
har\inainen: \uoclen ainoa :11.5. 1.

KLILT-\Ri\ll\ lHippolois jcterinol
'laranomaisen m!öhäinen: 18.5. Nau
Seili 1Ä iH!)ja 19.5. lurmo 2. lurmos
ta laskettiin 28.5. 20.

KIRIOKERTTU fsylvio nisoridl
Ainoa havaintoi Jurmo 22.5. L

HERNEKERTTU (S. currucaJ
2.s. Dra Vänö IRH ym.) ja s.5. lurmo
2 nlivnl cnsimmäisel saaristossa sekä

U.s. Tur Perno 1Ä (MTl maniereclla.
lurmon paras laskentatulos 28.5. olj 40-

PENSASKERTTU IS. communisJ
Pensaskerttu saapuu muutaman päivän
hernekertun jälkeen.6.5. Dra Vänö 2p

{RH, ALl, 10.5. Kor lurmo 1, 11.5. Ruis
salo 1p (JLa) ja 11.5. Kaa Littoinen 1Ä
lKRl olivat ensjhavainnot. Muuton-
huippua edustaa 26.5. Jurmo 25.

LEHTOKERTTU [S. borin]
Ensimmäinen viikkoa seuraavaa aikai-
sempii 7.5. Dra Vänö 1p [AL, RH ynl.],
14.5. Pajmionlahti 1 (R. Heimorantal,
iodell jnen vleistyminen iapahtui vas'
ia 18.5. Huima luku:28.s. Jurmo 100.

MUSTÄPÄÄKERT.I'U [S- otlicopi]]o]
tinsimmäiset tulivai Jurmoon oikein
joukolla: 30.4. Jurmo 6. Seuraavat vas_

ta toukokuussa: 3. 5.5. Dra Vänö 1P

{RH, AL),4.5. Rihtniemi 1k p (P Alho,
H. Klemola, T. Lineri, VMljne. Tämän
kin kcrtun määrien awioiminen on
hankalaa: toisten miclesiä saari voi ku
hisia lintuja, kun jollakjn ioisella voi ol
la harkaluuksia saada edes päivänpin-
naa. 18.5. Jrrmosta ilmoitetaan kuiten'
kin 30 yksilöä.

IDÄNUUN]LIN'1'U
[Phylloscopus hochi]oidesl
Varsinais-Suomessa harviDaisuus: 22.5,

Hou Kivimo 1Ä (KRJ.26.5. alkaen Kaa
Kuusisio 1Ä (J. MaLikainen. TVe, ym.J.

27.5. Kor Jurmo I, mutta 28.5. siellä oli
peräti 4p. Viimcinen sisämaassa 1.6.

Låi Otaiärvi 1Ä {EGl.

SIRTTTÄlÄ [P sibi]orrix]
Ensimmåinen ehti 30.4. Jurmoon.
N,laniereella sirinä yleistyi muutamaa
päivää mvöhemmin: 3.5. Kaa Littoinen
1Ä (KR),1.s. Ruissalo 1p (JLalja a.5. Pii
Toivonlinna IMP]. llyvien si ttäjämåä
ricn saarninen on kiven takana. Parhaat
yrjtykseti'14.5. Uus Lokalahti Varisaa_
ri 6 tlslja lurmon huippu 10 21. ja 29.5.

TIUIALITI [P. co]lvbito)
]urmo ensimmäinen 8.4. - kahtå viik-
koa kahdenk5,mmenen r,toden keskiar-
voa ja mannerta edellä: 23.4. alkaen
Mjeloistenlahii 1p {JLa ym.)ja 24.4. Kus
LalrpLrnen 2 Phylloscopus spttä [AS].
30.4. Jurmossa oli jo vaisu huippu: 20.

PAIULINTU {P trochilusJ
Huhtikuun ainoal 29.4. Jurmo 2. Man
tereen ensimmäiset: 2.5. Rihtniemi 1p

[KH], 3.5. Paimionlahti 2p {JKl, 3.5. Pii
Toivonlinna (MPl ja 3.5.'lbr Ruissalo
1Ä (MTl. Suurin määrär 21.5. Jurmo
300.
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HIPPIÄ1NEr.! illegirlus regulusl
I:irkcviä ha!'a jnto ja \,ajn ulkosaarislos
ta, jossa laji on muultolintu. Parhaitcn
lurmossa, jossa cnsimmåinen ha!,ain-
to 27.:J. I ja suurin 6.4. 210.

HÄRl\,lAASI FjPPO lMus.iicdpo srrjolol
fl simmäinen 6.s. alkaen Dra Vänö 1p
(ÄL, RH !'n1.1. 12.5. lurnossa oli 10,
muiia mantereen eDsimmäisei löydcL
tjin vasia 1,1.s: Uus Lokalahti Vartsaa-
ri 1 (lsl ja Pairnionlahti 1 (R. Heino
rania].2l|.5. jrrrrnossa korneat -100, viL
mcisei 11.6. Jurmo 2m.

PIKKtISIEPPO lFicrdula porrol
Varsin väatimaton esiint,vminen: 13.5.

Iurrno 2, 1'1.5. Dra llkhamn 1Ä iPL,
Markku Harmanen, Sturc J-indholml,
22.s. San Anpola 1Ä lSAlja 30.5. Pyh
Rihtniemi lp [HV].

KlRlOSl EPPO In hl'po/cucol
Huhtikuussa vain 28.a. lurmo 1. scuraa-
vat 3.5. Tur Ruissalo 1k (MTlja l)ra Vä-
rö 6p (l.tll, Å1,1. Paras päivä 21.5. jur
mo 35,

PYRS IÖ1 rAINEN L{ .xrudohrsl
HÖMÖTIAINEN lP monronut
'I.ÖYHTÖTIAINEN IP rj.JstoIUs]
KUUSITIAINEN (ll aterl
SINt TIAINEN fP (joeruleut
\4uuilohavainto jå ei ilmoitettlr.

TALITIAINTN fll nrojorl
tltössii aika vaisu pääsiäisesiintymi-

nen: 1.4. 12p,2.'1.30,3.4 25,.1..1. 1Llp3O

lähti ( lve vnl.).

p^HKINÄNAKKELI lSifto europoeol
'Ialvcn jålkisatoa:11.3. Par Nfuddais 1p

[KIt], 12.3. Kustavi I (M. Soikkeli yrn.l
sckä Hal Hajalan tahehtija naaliskuun
lopullc (lK\ ym.l.

KUIIANKEITlÄJÄ loriolus orioiusl
Nel jä ha!'aintoa täsiä rnaakunnassam
me här\,iraisesta vicraasia: 2.1.5. Pii
'lbjvonlinna [NlP], 27.5. Pcrn Korjärvj
1k hetken p {T ),28.s. lurmo 1ja 3i.5.
Jurno 1m.

P] KKTJLtrPI NK;i] N !]N
fl,onius tluriol Hyvin myöhäincn
muntonälku: 1,1.5. Uus Pyh;imaä 1k

[EG] ja Kor Jurrno 4. N4uutonhuippu
JLirmossa kuitenkin heti 18.5. 70.

lSUl,llPINKÄINEN lL. exrilrbiiorl
6.3. Pai Vista I [SÄ]lienee tah€htija, ei
vätkä linlulahtienkiän ensimmäisct lin-
nut ole vålttånlättä kovin kaLLkaa tullei
iä: csirn. 12.3. Pai rjorlåhLi llr (MYl,
13.a1. Rau\'o]a I {R. Pönni1,20.3. Sauvo
1 {rnonetl.27.3. Pairnionlahti lNlN ynr.l
jne.

'1.1

Kirjosiepor saapuivat normaalissa aikataulussa.
Den svartvita flugsnapparen anlände normalt.

!

:

PÄHKINÄHAKKI
INucilrogo coryocl:lidciesl
NIaalis loukokuulta ilrnoitelliin muutä-
ma ha!ajnto pcsimäalueilta Houtskaris
tå ja Pcrnjöstä. Retkeileviä linlLrja oli
kaksi:30..1. Itr KatariiDanlaakso lp (R.

Pönnil jä 12.5.'lirI Pahaniemi 1N!V
ULal.

NAAKKA fCorvus irorr:rlukrl
Nftnrion alku maaliskuun prrolimaissa:
13.3. Halikonlahti 35 (Ari Vienonenl,
16.3. Tur Salama lOm [IK]jne. nj vli su
linrun sun1lllia.

N,1LlS1ÄVARIS lC. lrugilcusl
Ensinmäisct |i.3. Nau Kir'ais 1p (VV),
7.3. Sau Härmälä,rp (ASlsckä 9.3. Räi
Kuloinen 1(NI'Il ia Lll. Dra läalinieh-
das 5p i,,\SJ. YLeistyi maaliskuun kvm-
menennen päivän ticnoilla.

Suurirrrmal nuutol: 31.3. Jurmo 50.
4.'1. Uiöstä lähti muutolle 33 {TVe ymJ.
ja ti.,{. Jurmo 50.

l,iikehdintää \,iclä toukokltLrssakin,
\riimeisiä 21.5. Paimionlahti 1p 0vlYJ,
21.s. Dra Sunnanå 2p (N,IN, IIars
Nordströnl1. 22.5. NaLr Käl.linije 2Ir
(VVl ja 26.5. Pairnionlahri 1 (MYl.

VARJS fC. rnronc i:ornixl
Ensimlnåisei nruuttoväriksiksi tulkihrt:
11.3. Tur Satama 5m {lK). Iraras varis
rnlLuttoi 5.4. Rihtniclni 260m
({}-,}5 11.301 [l Saniamaa].

KUTTARAINI.IN lSiurnus vulgorjsl
Ensjhavainto 5.3. Mynämäki {Esa Le
hikoinenl, sr:uraava 12.3. Iurrno 1. Ai-
noai yli sadar linnun laskennat: 3.4.
Utö 1o0p (l\,'e yln.) ja {}.4. I rmo 150.

PIKKUVÅRPUNEN lll monkrnusl
Onnistuneiden talvehdiniojen jälkiä
esim. Pern Tuulhatussa 18.3.2p (JKNI,
iisäksi 1.,r. Hal Hajala 1p (HlJ.

PEIPPO lFlinsillo coclcbsl
10.3. Nåa Vanio 1k (MTllienee talveh-
tiia. selvä rnuuton alku vasta kahta viik
koa n5öhemmin: 24.3. Kaa Kesämäki
1N (MYlia 2 5.3. Jurmo 1; 2 7.3. jo siellå
1'iillä

Tuhatluokkaa vain 23-4. yhtcismuu-
tonhavainnoinii, jossa 2Bu peippoa ja
2351 splä - joista 2320 Mieioisissa
{Laine j. 1989). l\,luuton viimejsci !1.5.

lurmo 5m.



jÄRRIPEtPPo {F monrilringillol
10.3. Naa Vanto 1 [MT]talvehtija, muut-
io alk Ji 27.3.: Kaa Sauhuvuori lk m (jKl,
Rauvola 3 {T. Nurmi, R. Pönni. P Val-
ioncnl ia 27.3. Sal Iilik€ 3p 0. l,aihol.

25.4. vhteismuutonhavainnoinnissa
mååritettiin I2l iärriå, joista 86 Mietoi
sissa iks. peippol. Parempi måärä las-
ketiiin Jurmossa: 30.4. 80p400rn.

VIIIERPEIPPO lcorcluelis chlor.jsl
Talvehtijoiden runsauden vuoksi muu
ton alku on otettava rnereD åäreltä,
esim:12.3.Iurmo 7 ja 13.3.:19 sekä 18.3.

Rihtniemi 4 IKHJ. Viimeinen 2.6. Jur
mo lrn,

TIKLI iC. corduelisl
Ensimnäiset 17.3. Pii fuorla 2p (lPyl,
27.3. jo yleinen. 12.4. Ävik ]1rn (J. Ki
velä) olj kevåån varsin vaatimaton en
näiysparvi-

VIHERVARITLJNEN {C. spinusl
Sekavaa liikehdintåä helmikuulra keså
kuun alkuun. Yii sadan lirnun päi!'äi:
2.4. Rihtniemi 233rn eniten E {VM yIn.l,
s.4. Rihtniemi n200m {T. Santamaa),
17.!1. Paimionlahri 110m (3al (MYl ia
18.,1. Mictoistenlahti n150m {Esa Lehi
koinenl. Vjimeiset vasta 7.6. jurmo
'10m.

HEMPPO lC. connobindl
Muutiohaväintoja maaliskuun lopulla:
26.3. ftrpinoja n10p {MN, N. Saiola. R.

Mäki],26.3. Sal Meriniitty 60p (l\o),
'il l,ireri, V Partanenl,27.3. Kaa Hori
rinta 2m {]Kl, 27.3. Rauvola 1n] [T. Nur
mi, P Valtonen, R. Pdnnj)ja 28.3. Riht'
niemi {iS (KHl.

VUORIH ElvlPPO {C. ll0vi.osirisl
Aika mukava ke!,ätesiintyminen: 56 lilr
tua. Kaikki havainnot: .1.3. Dra Dahls'
bruk Tyskaholmen 7 (Hans Nurlnil,
:12.3. Sal Meriniiity 4 [K. Toivonen).
14.3. Tur'lbpinoja 20p [ILa]. 13.3.-29.3.
'lur t,änsilaituri 10p, 2.4. vielä 3 (l Ve,

T. Lindbom, M'l', lNo). Huhtikuur 2.4.

Rihtniemi 3m (VM, ym.l, 10.4. Sal Ha-
likonlahti 7p UKN, R. Vikmanj, 17.4.

Rihtniemi 2 SE [HR H. Kormano),25.4.
Paimion Puhdistamo 2 (T. NummiDenl
ia 27.4. Halikonlahti 1p [JKN. Henry
Lehio, Soili Leveelahtil.

URPIAINEN 1C. Jlonln]{j(rl
Muuttoa äinakjn 13.3. Jurmo 24m.
Muuito keskiityi maaliskuun loppuun
ia huhtikuun alkupåiviin, ainoat yli sa

dan linnun muutot Rihtniemestå: 28.3.
16am (KHl ja 31.3. 100m (7.00 Il.00J
(Markku Santamaal. Viimeinen havain
toi 20.5. Nau Seili 2p UIF).

PiKKUKÄPYLINTU IL- culvirostro]
Vain muutama haiahavainto, nekin ran
nikon pilkuparvista.

ISOKÄPYLINTU lL. pytyopsitkrc0sl
Jurlno ilinoa: 1. 1.1.3. 1.

PUNA\ARPUNEN
lct]rp[,docus ert lhrinusl
Saapui toukokuun puolirnaissa: 15.5.

Uus Lokalahti 1k [IS] ja 16.5. Ruissalo
1Ä (JNo). Eniten 20.5. Iurmo 20, \'iimej'
ner) 7.6. Jurmo 1rn.

PLIN.\TIILKKU fPl rrhuk ptrrhuJol
Jonkinlainen nluutonalkur 19.3. Rihi-
nicmj 2 l]uhäni &'lähvo SantamaaJ.

NO KK.{\ -1R PL'\ E N

{Coccothrcusl-.s .o.colhrdustesl
Nokla\ arpusen runsastumineo iatkulri
ke! ään sLrmna pari kolmekvmmcni:i
eri ! ksiloJ. Enimmäl Ruissalossa:
1. -1.+. \larianicrni enirnmjllåän 16p
(Jouko \a\ ikko. Il l.ineri \ m.l. 5. 6..1.

enää 5p t\. Pdrtånen. H. \linn). 10.1.
1 (\l\ I S;moja \or\at 0lla ntös ruut
Ruissalon huhiikuiset linnut: 1s.1. Ran
taiie 1p (HF) ja 29..1. Kas\ itietecllioen
PLrutarha i (Olli Vesikko]. Nlarjanie
messä ol: lisåksi ainakin vksi linhr
8. 16.;. iJ\o vm.l. Ruissalo on myds la-
jin lanha pesimäpaikka.

Toiseksi enjten on havaintoia Tur
Raurolan - Katariinanlaakson aluecl
ta: 30.3. Tur Rauvola I (J. Saarniol,8.4.
Rauvola lS IFjG], 20.4. Tur Rauvolanlah
ti 1p (HVlja 7.5. Tur Katariinanlaakso
1 (Jt,a). Varsinkir viirneisiä havainlojil
voitanccn pitåå pesimäaikaisina.

JLrrrnosla on havainloia huhtikuLrr lo-
pusta kesåkuun alkuun:23.a.I (4. Vie'
nonen),30.4. 1(O. Ki!ivuori, A. \räpaa
vuori. 

^. 
Vienonenl, T.-10.5. 1 (P Al

h(J ym.l, 14.5. 1 {S. Nummhen. MY, Kltl
jå 6.6. 1NE (S. Kallio).

Lisäksi on kaksi muuta saarisioha-
vaintoar 18.4. Nau Klobbskärs fjärderl
1N [VV] jä 8.s. Dra Vänö 1(41.. RH

vm.l.

LAPINSIRKKU lColcorius lopponicusl
13.3. Lemussa nåhdyt.1 olivat ialvchti-
joita (jNo yrn.l. ja muutt.r alkoi vasta ap'
rillina 1.,1.: Utö 6p iTVe ym.l, Jurmo 1,

Kaa Hovjrinta 1k m llKl ja Rjhhiemi
1 ('[ahvo Santamaa, Jukka Sillanpää,
Änna Innolal.

Päärnuuitlr ]ö]'tyy'l'ur Åvikjsia: 15.,1.

zur sekd 22.4 2lp in 25.4.23n [J. Ki!e
l.r vm l. vLrmcLsot r.5. Å\rkrssd 2p Ll.

Uotilal. ja RihtDiemessä 3 IKH]. mutta
viho viimeincn väsia 12.5. U s Letto
1nl (HFl.

PULMUNEN lPlecrrophenox nivolisl
Ensimnlåiset 11.3. Mynämäki 4 (Tapio
Eevalja 13.3. Ralrvola I [R. Pi]nnil. Maa-
Llskuun lopussa 27.3. lurrrossa 70 ja
111.3. Pii lLorlassa a90p (JPt')oh'at par-
häiia n1ääriä. Hyvä påivå oli myös 10.4.,

iolloin mn. Pai Meltola 30m (SÄ1, Tur

^vik 
4sm (E. Iokinenl. Pyh Otajårvi 20p

[VMJ, Pyh Rihtnie ]i 20m (T. Santamaa
ym.l jne.

KEUTASIRKKI I lEmbcrizo cilrineilol
N,luuito alkoi viimeistään maaliskuun
lopulla: 20.3. Lemu 2rn {lKl. 28.3. Riht
njemi I {KHl jne.

PELIUSIRKKU lE. horlulon.rl
HuhtikLtiset peltosirkut iulkaistaan ai-
nai 27.4. Jurno 2,28.4. Mietoistenlah
ti 1 {H. Kormano, ll Lindroosl,30.,1. Dra
Vänö 1+2 {JHl, 30.4. Pai Puhdistamo 1k
p {KR, DB)ja 30.a. Kaa KuLLsistonlahii
1Ä tEGl.

1.5. peltosirkkuja oLi jo kaikilla par-
hailla lahdilla jå Jurrnossa peråti
2 5p2sm.

POHIANSI RKKIJ {E. ruslic0l
Ensimmäinen io 30.4. Jurmo l. Seuraa-
vai muuttajal "tik'sirkkuja" lE. rusii-
co/pusilloi our-"oloJ: a.s. Rihtnieni 1(P
Alho, H. Klemola, ll Lineri, VN'll, 7.s.
Rihtniemi 2 (llV J. Sillanpää ynl.l ia
10.5. Jurmo 1ä IIVe ym.l. Viimciset
rrahdollisclla pesimäpaikallar 14.5.
Myn Vehrnalajnen Isosuo IJA tVSl.

PAItISIRKKU lE. schoeniclusl
Muuttajia oh'at ainakin:26.3. Pai P$
distarno lp [TVc. T. Lindbom],27.3.
Pern Saarenjär!,i rn (lKN)ja 27.3. lur
filo lrn. \rii rcisct taas 10.5. Jurmo 2m.

Useimmai varpuslinnut .rlivat kcski-
rii:iräiscs[i aikataulusiaan edeLlä, vaik-

ka ennäiyksiä ei rautiaista lukllunotta-
matia rikottukaan. Varhainen aloitus
on kuitenkin voinlrl pidcntää muutto
kautia, minkä vuoksi komeat ernätys
muur(n jåiväl näkcrnäitä.
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Tapani Veistola

Kanahaukka
rauhoitettiin

mitä nyt
ammutaan?

Vuosi 1989 jää historiaan ka-
nahaukan täysra u hoitu ksen
vuotena. Tärkeä taistelu on
voitettu, mu tta luonnonsuoje-
lijan sota jatkuu. Uusi hyök-
käys lintujemme kimppuun on
jo käynnissä.

5.5. - voiton päivä
'lbukokuun viidentenä p:ii\'änä
1989 oli Lintutiet{r{llisten Yhclis-
tysten Liiion IYL]ja nuiden luon
nonsuojelujärjesiöjen voiton päir'ä.
PitkäaikaiIen taistelu kanahaukan
puolesta toi täysrauhoituksen ase
tuksella 1.ti.1989 alkaen. Nyt naut
tivat kaikki petolintunmc laiI1 suo-
jaa. Suomi liittyi lopultakin 1ässä
kin asiassa Euroopirn sivislyskan-
sojel joukkoon.

Rauhoituspäätös tuli metsästäjil
le aikamoisena yllätyksenii. Viime
vuosisadalla istutettu petoviha ky-
tee vielä vanhassa poh€ssa. LintLl-
laskenndt la muut tlrtkinlukset kui
tenkin osoittavat, että kanahaukan
sjryttämircn kanalintujcn taantu-
misesta on inhimillistä itsepelos-
ta. Esim. mctsokanDan vauriot jLrh-

tuvat tehometsåtaloudesta ja yli-
metsästyksestä; peltopyy taas kär
sii maatalouden rakennemuutok
sesta. Kanahaukka ilsr) on sarrtiln
"kehitvksen" uhri kuin sen saalis
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Kanahaukan suurin murhe on
Duvhökens största problem är

la jitkin. Rijstakantojon r-'htvess;i ka
naltaukka on taantuva laii iltllilrr
metsänliesten tekenää aprr har\'(rn
nustakin. Rauhoituksella,,,oiclaan
estää sen jouiuminen uhanalai,

Imperiumin vastaisku
t,uonnonsuojclijoilla ei kaikisla
suojelupäätöksistii huolitnatta olc
nitärin slvtä jäädii laakcleilleen le
piirim.iän.'liristelu jatkuu. Vasta
puoii on jo hcittänvl uuden haas
teen. Metsäst!,slakilvijrvhrnän toi-
son mLristion.

T-Yl, alltoi ke\.;ittalvella ilnrestl, -

nlr(]stä miel innöstii lausunnon
lUaa ia mctseitalorlsministeriiillo
17.5.1989. Koska on iln{ristä. että
metsästyslain uudistLrkson käsi11e
lylainsäädäntöelimissä ja julkisuD,
clessa luler: jalkumaatr. esitellii;in
tässä kirjoiLuksessa mu istiota
LYL:n lausuntoon kirjatLrn kriiiikin
pohjalta.

nyt pesämetsien häviäminen.
nu bristet på boplatser.

.,. ' r lr''\.:,,rr Li.ll,, alrrs- l::-
kiltvii vain ja ainoastaatr Suomer
r.' rr'l, n.,.t.ri., r lrrrrr'o '-,.rl,r.r.r . l, i lak.rr rr ri-li,,rr,rj . rrn.i.', on r ril. l i|| i ' slL, I rrj,Ir

r,,r.,l in Ir, rl.r\.r;. l;l lrill. r trö
trrr rta ' l.lrrr,i ,i]. 'r' sirtr. -,.rr-
Ir,,i IInrIIIorrri-r . iiirrr, n rrirrrri-
rr.r pn L- l, ELl r., -li \" irrarla. m il
si, joita saisi mlrr. mvrkyttää sekä
IJyytää lintuvt;rkoilla ja liimoilla.
'1'ällaisia oli\,at mni. piiästäiset ja
kalalokki. vaikka muistiosså ei (rl

lut mitään esim. niiden rnahdolli-
sesli aiheu ttarnasta haitasta. -Historian ir'.rniai1 on, ettii p;i:istäi
sct rauhoitcttiin k{rsiikuisello ase-
tuksellä. lbdelLinen nietinnönlaa
tijoicien nerolleirrraus oli kuiteo
kin kalalokin hrkeminen henkipat
It)jen joukko{)n. l}()r\,hrnän iäserr-
tt:n olisi luullut iir:tiiviin. titä laji on
luonnonsuojclulailla rauhoitettu.

SuotaviDta LiitoI1 nielr:stä on
tässä tilanteessa kokonaan luopua
säätiimiistä haittaeläimistä rnelsäs
tvslaissa.



Eksoottisia uutuuksia
ruokapöytään?
Muistion lajiosassa on useila liIr
tumiehiä kiinnoslavia uutuksia.
TLrnnettua oD. etteivät kaikki nykyi-
sen metsästysko in omistajat tun
ne lintuja. Työryhmä sallisikin
nn. ohilcntävien hanhiparvicl
räiskimisen hyi,ällä onallalunnol-
la, kun liipimuuttavat sepelharrhi,
valkoposkihanhi ja tunclrahanbi
vapautettaisiin riistalajeiksi. Kaikc-
ti varmludcn vuoksi joukkool on
lisätty m"vös suunnilleen sananko-
koiDen lentopaisti rislisorsal
Liitto vastustaa arklisten hanhien
ottamistir riistala jeiksi, koska läpi
rnuuttajieD nuualla pesivien kan-
toien runsastuorista ei maamrne
riistanhoidolla voida aLLttaa. Risti
sorsa laas ansaiisoe haN,inaisuu_
tena lain sLrojan jatkossakiD.

Edislvstä on hr)inäkurpan ja jän-
käkurpan poistaIninen iappolistal
ta. Tiillå ei IYL:n mielestä kuilen
kaan olc merkitystä. cllei sanalla
rauhoiieta laivaa'Lrohtakin. \äin
estett:iisiin mainittuien laiien am-
puminen erehclyksessä tai!aan-
r,uohijahdissa. Liitto katsoo lisäk-
si. cttä iaivaanvuohesta riistalintLL-
na saatilva hvötv on r)lellraton (ul
korlaillahan niitii ammutaan pal-
jon pelkkänä rrrheiluna - savikiek
kojen sijasta harjrrilukseksi ja hrt
viksil. LYL vaatii taivaanvuohen
rauhoittanlista luonnonsuoielulain
nojalla.

Nlonien riistalaiien suomalaiseI
pesimäkarmat ovat pieniä ja jopa

sukupuuton partaalla. Esim. pelto-
pyyl ja uuttukyyhkyn pitänlinen
netsästettä\,inä lajeina tulisi aset
taa riippuvajseksi niiden kantojcn
koosta ia riistanhoidon onnistumi-
sesla. Lapasoikan, pilkkasiivcn ja
mustalinnun pesivien kantojen
rneLsästettävv-vttä tulisi vastaavas-
ti erittäin tarkkaan harkita Uhana-
laistr:n cliiinlen ja kasvien suojelu
komitean nietionön ehdotusten
pohjalta.

Riistatarhat
\,luistio antaisi nahclollisuuden
pcrlrstaä riLslatarhoja lintujcn kas-
rattamiseksi tarhan alueelJa iapah
tu\'aa rnelsåst-vstä varten. TiLrhoi-
hin \,oitaisiin tuotlaa rnyös maal
lemme uusia lajeja.

Liitor kanta riisiatarhoihin oD

! ksiselitiein{rn: t:illaiset tarhat pi
täii mctsiisl!slaissa kokonaan kitl-
rai ii

Taistelu jatkuu
NIetsästyslakilyöryhrniin kakkos
muistio ei ole tavallisen lintuhar-
rastajarn näkökulmasta kokonaan
kielieinen paperi. Esim. m:iriritls-
vaikeuksien kohdatcssa oiisi lep
poisaa lähcttää alueharvinaisuus
konritealle tundrah;rnhilornakkeen
liitteeksi lintu itse. Riistaiarhat iaas
\()isivat antaa pinnamichillc arvaa-
rnattomia mahdollisuuksia olla
oman onnensa seppiä: lalhataan
parvi sipcriarltaveja, kyllä niist:i ai-
na joku karkaal Ja ilo olisi kaksin

kcrtainen, jos pinnar voisi pistäå
pataan ennen bongarimassojen
saapumista.

Kokonaisuuden kannalta on kui
lenkin asialle eduksi, eitä niin yk-
sityiset lintuharrastajat, paikalli
s) hdistykset kuio Liittokin seuraa-
vat tarkasti nletsästyslain uuclis
tuksen vaiheila suomillaiscssa lain-
sriädåntökoneistossa ja julkisuu-
dessa. Lintumiesien on muiden
luontoharrastajien kanssa estettä
vti työryhmän luornortsuojelrrlli
sesli arveluttavien esitvsten pääsc-
lninen lakitekstiin asti.

Toivoa on. N'lctsästvslakityöryh-
män mietintö edusti niin mielival
taista haulikkolinjaa, että Metsäs-
tä jäin Keskusjärjestökin teilasi sen
omassa lausunnossaan.

Toivoa sopii, että lryt kun aivan
liian kauan kestänyt kanahaukka-
sota on ohi, \'oisivat lintumiehet ja

mr-'tsrist?ijät haudata sotakirveensä.
Olisl korkea aika suunnata kaik
kien luontoharraslajien volmat to-
della suuliin ymp?iristöongelmijn.

Kaikki Suomen luontoharrasta jat
yhtvkääl

Sammanfattning
Duvhöken är fridlyst - vad skall
man nu jaga i stället?
Den 5.5.89 är scgerlls dag lör irllir
orniiologer. Dår fattades beslutet
om duvhökens totalfrirllysning.
Finland hör nu tiil de civiliserade
europeiska staterna vad gäller rov
låglar.

Nva problcn är emellertid att
,.'iinta i forn av iaktlags arbr:tsgrup-
pcns irndra PM. Arbetsgluppen
klassar alla o1r'idlysta cljur som
skaclediul utan Diigon som helst
motiverinfj. OF anser att hela be
gleppet borde slc.rppas.

Listan av iaktbara arter inDefat-
tar cLe arktiska [jåsarterna vi]ket an-
ses vala omotiverat tV maD kirn in_
te påverka beståndeo med inhemsk
viltvårcl. Bestånden av några arter
är så smii atl jaktbarheten borde
vara belocnde på bestånd
storleken. Jaktbarheten av hergand
sviirta och sjöorre borde ör'ervägas
enligt dt> lörslag konmittdn för ut-
rotningshotade djur och växtel har
gett.

Saaristomeren kymmenkunta ristisorsaparia halutaan iahtilistalle.
Skall gravanden med tio håckande par på Skärgårdshavet bli jaktbar?

1
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Rauno kokoamassa
karttapalapeliä.
Båuno Laine med pus
sel av kartan,

Tapani ja Osmo tark
kana.
OF personalen Tapani
och Osmo söker nya ar
ter

baaskra,
porola/
ja muita
Lapin lajeja

f iras räpiköitiin Kuusamon soilla,
konttailtiin niljakkaisilla Valtavaa-
ran rinteillä ja kiroiltiin "saakhe
lin säkkshiä'l Viimcksimainitut yh-
dessä mäkäräisten kanssa muodos-
tivat helpoimmin pongattavan Ia-
jin, ne kun tulivat näytille auton si
sällekin. Muuten olikin hankalam-
paa, vaikka linnut ovat isompia.
Huomattakoon muuten, eltä Kuu
samossa puhutaan pongauksesta,
joten tätä terrniä käytettäköön jat-
kossa.

Kuusamo

-sekoitus etelää,
itää ja pohjoista
Kuusamo on cri ilmansuuntien
kohtaamispaikka. Entisinä aikoina
oli vaikeata sanoa edes mihin val
takuntaan suurpitäjä oikein kuului,
kun sieltä kantoivat veroa motsa
laiset, venäläiset ja notjalaiset.

Kuusanlo on sekoitus monen-
laista biotooppiar vaaroja, soita.
metsiä riittää, mutta myös kulttuu'
rimaiscmaa. Tosin vaarat on nykyi-
nen rnetsätalous rnonin paikoin ka-
lunnut jyrsimiihampaillaan vä-
hemmän kauniiksi. Metsähallituk-
seD miestenkin pitäisi kerran räm
piä pääjohtajan johdolla 24 tuntia
ryteiköissä ja raiskioilla. Lienevät-
kö herrat koskaan Vantaata kauem-
pana käyneetkään.

t8

Nyt kutsu u mua Kuusamo,
metsän nään jämäkän ja
vaaran sinertävän...

Konkreettista tuntumaa tä-
män hoilotuksen sanoihin
sekä Nopos-Paavon verrat-
tomiin Kuusamon ylistyk
siin saivat ne 60 lintuharras-
tajaa, jotka olivat juhannus-
ta edeltävänä viikonloppu-
na uskaltautuneet bon
gauksen SM-kisoihin Kuu
samoon.

Tunnelmia
Kuusamon pinnarallista

Pitäjän linnusto on jännittävä ko-
koelma eteläistä, itäistä ia pohjois
ta lajistoa. La jiston nlonipuolisuus
ja eksoottisuus lisää rallin mielen-
kiintoisuutta. Tällä kertaa lisäiän
nitystä toi lämmin kevät, mikä an,
toi toiveita monien kuusamolaisit-
tain harvinaislen eteläisten laiien
havaitsemisesta.

Liitto osallistuu
pinnaralliin
Pongoiltu on vaarojen katveessa tä-
tä ennen 5 kertaa. Tirrkuun on tul-
lnl voitto vuonlra 1gB6 joukkuee]-
la Aljamaa Linna Toukola -Vuokko. Kisaennätys ennen tätä
vuotta oli Kuusarnon nuorten teke-
mä viime vuodelta; 114 lajia 2.1

tunnin aikana Kuusamon kunnan
alueelta.

Tämän vuoden kisoihin osallis-
tui 18 ioukkuetta, mukana myös
LYL:n oma edustustiimi {Osmo
Ruottinen Tapani Veistola - al-
lekirjoittanutl. Näistä vain Ruotti-
sella oli aiempaa kokemusta Kuu-

Rauno Laine



Osmo tankkaa.
Rallylöraren är
törstig.

r989
samon rallista. muille oli Ruissa-
)on ralli lulurnpi. Asettaessaan
ioukkueen liitto halusi lähinnä
osoittaa. ettii sen työntekii?it ei\ ä1

ole pelkästään joutaf ia linnuista
vieraantunoita paperinsiirtelijäb:
rokraatteja. Koska TLY:llä on nr-
kyisin liilossa toiminnanjohta jan.
puheen johtajan sekä taloudenhoi
tajan paikat, noudattaa m!ös pon'
gausjoukkue tätä kaavaa, 2 Turus
ta ja yksi Heinolan päämajasia.

Näyttöhaluja oli. Eriiiin turkulai-
sen partaisen matematiikan opet
tajan mielestä porukan jääminen
viimeiseksi olisi ollut lotto\ oitto.
Suositeltiin myös lapinuunilinnun
pongaamista kisan jälkeen 1rns.
Kuitenkaan muita tiukulaisia ei ki-
sassa näkyDyt, joten ehkii on tur-
haa arvostella niitä, jotka uskalta
val. KeDties joskus näemme jon-
kun lurun ns. huippujoukkueen
edesoltamukset kisassa, älkää po
jat sitten eksykö... Tosin Tlingan
vastaiskukin jäi tällä kertaa jostain
syystä näkemiittä ja missä oli Tu
run vuoden 1986 voittajajoukkue?

Kis.r.-rid on 18 tarinaa. TäInä la'
rira ijoka on tosil on kertomus
LYL:n touikueen edesottarnuksis
tr :ä!sä uu,. uita\ assa kisassa. fouk-
\ueen :t ieLlinen hengenluoja oli
a i. i.. ieritä\ ääpeli Ruottinen.
Pi,.r.j:.-.:-{ir nrkrhrlrrksel lai
-\.:i:li.: J:inamiset kuitattiin heti

; l a: i-: r::r:m: l kantapeikon tapaan-
: lcl:.:l r, l,rrtanlr lrJnfld, oli
I rar r::r: : \elliisti saatua suun
= :ri!:- :::: r: j\ril{arista. Allekirjoit-

:i:.-i . -:::: inerlitä muistiin kisan
-.r'.r '*:r '::r :ån lisäärnättä tai siitä
!.::'::.:::r::t;. so help me Cod.

Taktiikkaa
K-:r:- r:. :,::.:iien tapaarr joukku-
.':--::.a :..::lLll Kuusamoon jo en
:r;-:: .-.:.,:. :chiustukseen oli vk
.: : :. :. ...r läir ä. siinå ajassa ci
]i:r'. ::: :::::::r: ieiaiii. \'errattakoon
laia ,a:!i: F::in ioukkueeseen, jo-
l: r r:r::'::ie--ur paikan päällä jo
\ll.ior] iJa..:.en illan ns. tvhjen-
n\.rai'orii\ii.!il Ii|aaran nlata-
la'-a ;l]e'ar.a ;-rorilais joukkue sucr-
r;naiie!:: itLroiiii muiden olevan
ki:;,:>a r';rir:n. silLä Porin pojat
voitte\ åi:

L\ L lähti lärinnä rikkomaan sa
tasta. Innostuste LisäsL h1r'in nen-
nli pohjustus. puolihuolirnat to
masti lähes 90 lajia. rnm. petolin-
tLr ja. kuukkelipoikue. metsopoikLre,
lapinuunilintu. pikl(usirkku ja ) rns.
ja edellä mainittu matematiikan
opettaja, h)'\'ä ennc pongarille.

Ilta kului reittipalalerin ll1erkeis
sä. Aloituspaikan \,alinta on aina
uhkapeliä, sää \'oi 2,+ tunnin pääs-
tä olla täysin toinen. Varsinkin kun
jo Kuusamon korkeudella sääher
roien luotettavuusaste on pudon-

nut puoleen. HyväD paikan jättä
milen viimeiseksi on uhkapcliä,
joka voi kostautua. Kyseessä ei siis
ole vain älvtön pinnojen perässä
ajamincn, vaan myös taktiikkape
li. Kuusamoralli nouseekin eittä
mättä maamme ykkösralliksi ja on
tarkoitetiu lähinnä lirluammatti-
laisille. Siinä ohessa LYL:nkin
amatöör'ien oli hyvä kokeilla siipi-
ään. Mcitä iukuunottamatta iouk-
kueet olivat kolunneet ralleja yh-
dessä jo vuosikausia, suurin osa oli
ollut mukana kaikissa aiemmissa
Kuusanoralleissa.

Kuusarnon vanha herra Hannu
llaLrtala antoi ohjeet ja l,iirneiset,
kovin epämääräiset virkit. Ja sitten
mentiin, jotta penkka vain pölisi,
rnatkalla pohjoiser:n. Katse kohti
karttaa ja eteenpäin. Kartta tosin
aiheutti jatkossa omat ongelman-
sa. Siitä muodostui vähitellen her
moja raastava palapeli, jossa jokai'
ncn osa etsi kaveriaan. Vääpeli
Ruottisen hermot menivät useaan
ottcesccn kun osiir ei enäå tahto-
nut löytyä, taitto oli päin seiniä ja
tienhaarakin, josta piti mennå io
kymmenen kilometriä takanapäiD.
Todettakoon. että kyseessä ei ollut
millään lailla Tapanin syy, kartta
vain oli mikä oli. Ainakin sen
oDristajalla on leppoisa iltapuhde
tieclossa. Ongelmia aiheuttivat
rnvös kartassa olevat aavetalot, aa-
vcleistä lluhumattakaan.

Reipas alkukiri
Alku oli rnakea. Jostain läntisiltä
vuorilta aloituslajeiksi saimme
nm. pohjantikan, tilhen ja kala
siiäsken. Seuraava tunti toi lajilis-
taan mm. ioutsenen, tukkakoske-



lon, tceren, pikkulokin sckä käen-
piian ia pohjansirkun. Metsopoi-
kue vain oli valitettavasti kälppinyt
tiehensä. Isokoskelokin oli kuusa-
molaisittain ihan hyvä laii. Nyt on
heti todettava. että mitään tarkko-
ja paikkavinkkejä en tässä lajeista
rupea antamaan, jotainhan on jä-
tettävä seuraavaksikin kerraksi.
Ralliin tuliiat hankkikoon itse tie-
tonsa. Niin kova on kisa...

Erääksi valttikortiksi laskimme
jo edellisenä päivänä löytämämme
lapinuunilinnun eräältä vaaLalta.
Sydän pamppaillen ajoimme sin-
ne ja mitä kuLrlimmekaan. Veijari
lauloi aivan samassa paikassa kuin
edellisenä päivänä, jolloin Tapani
otti eliksen n:o 316 (viimeinen
helppo?). Laji osoittautui kisassa
kuitenkin lähinnä kevyeksi kenttä-
lajiksi, kuulirnme itsekin toisen
spontaanin. Ia kartta repeytyi yhä
enemmän palasiksi, mutta Lada
[tiedättehän, vuoden auto, joskus
kahdenkin) kulki ja tunnelma ko-
hosi. Kolme tuntia ja 50lajia. Kuu-
samo kohteli meitä hyväD isännän
tavoin. Mutta iossain vaiheessa sa'
mainen isäntä sanoisi. että se on
loppu nyt. Ia antaisi vielä potkun
persuuksiin, sen tiesimme vallan
hyvin. Joka tapauksessa viime vuo
tisten voittajien turtisummat jäivät
tunti tunnilta yhä kauemmas
taakse.

Kuusamo City
fos tavallinen pulu on urbanisoitu-
misen tunnuslaji, ei Kuusamo ai-
nakaan vielä täytä kaupunkiedelly
tyksiä. Saimme tehdä tosissamnle
työtä ennenkuin se löytyi. Sama
päti kottaraiseen. Kuusamossa oli
ollut myös turkinpulupariskunta,
mutta sitä ei kisassa havaittu. Si-
nänsä kirkonkylå osoittautui ihan
hyväksi lintupaikaksi. Sieltä löysi
ainakin joitakin eteläisiä lajeja, joi-
ta ei sitten muualta löytynytkään,
esim. kiuru, pensastasku, lehto-
kerttu ja harmaasieppo. Kirkon
vieressä laulellut kultarinta (jota
me emme havainneetl oli vasta
Kuusamon toinen.

Viereinen Torankijårvi on luon-
nollisesti yksi alueen tunnetuim-
mista lintupaikoista. Meikäläiset-
kin löysivät iärveltä mm. punasot-
kan, silkkiuikun, haapanoita, tave'
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ja, lapasorsan ja uivelon. Puhumat-
takaan yleisesti tunnetusta pikku-
sirkkupaikasta, jossa nytkin laule-
li jokunen sirkku. Pohjansirkkuja-
kin kuuli heti kirkonkylän uiko-
puolella. Sinänsä Toranki näyttää
sekin varsinaissuomalaisesla var
sin karulta. färven rannalla on hy-
vä lintutorni.

NäiD kallislui päivä vähilellen
kohti iltaa. Epäröiden loimme sil-
loin tällöin katseen taivaanran
taan, johon tumnlanpuhuva piivi-
armeija oli koonnut joukkonsa val
miina hyökkäykseen.

Kilpaa sateen kanssa
Siispä kipin kapin kohti Etelä Kuu-
samoal Koko rallialue lienee kool,
taan jotain 100 x '100 kiloDetciå,
mutta alue tuntuu huomattavasti
laajemmalta. Taivalkosken rajoilla,
heti Kuusamol rajan jälkeen on
muutama hyvä lintujärvi, josta
plokkaa vesilintuja, tiiroja sekä lok-
keja. Me kierryimme kohti Pääta-
lon maisemia rauhallisesti kaarrel,
ieen, saaliina matkalta mm. isolc-

Tapani nåhtyään lapinuunilinnun.
Tapaniefter aft ha seftsin 316. fågelart.

pinkäinen sekä tuulihaukka.'I'ien
varressa istunut kaunis piekana sä-
väytti eikä vaiittamista ollut suo-
poLlossakaan, Ioka tlr ra I ll meltd
puun latvasta. Lieneekö pöllö tui
jottanut vähän matkan päässä is,
tunutta hiirihaukkaa. Viimeksimai
nitut lajit osoittivat todeksi sen, et-
tä Ladallakin voi osallistua kiihdy-
tyskilpailuun. Hyvin kiihtyy, kun
ei hiilly. Iloa lisäsi vielä paikassa
X kuultu jänkåsirriäisen soidin. Li-
säksi plokattiin jänkäkurppa, joka
kopsutteli taivaaila kuin paraskin
lämminvclinen.

Jokeri!
Kisa oli keskiyöllä puolivälissä. Klo
00.25 lajimäärämme oli 89. Puo
lenyön maissa ehdittiin hoitaa
mm. kurki ja tylli pois alta. Myös
Hannu Hautala porukoineen ha-
vaittiin viilettämässä soratiellä -juuri kun 1öysimme oman "jokeri-
lajimme". Törmäsenvaaran loma
mökkien vieressä laulelevien pu-
narintojen seasta kuului luttua vi-
heltclyä: "Hideliyy, hideliyy..." Lä,
hemmåksi mentäessä kuuluivat
laulun helkytyksetkin. Viitakerttu
nenhan se laulaa luritteli omaa ilo-
lauluaan Koiliismaan yöttömälle
yö11e.

Tää11ä Pohjao perillä iaji on
ARK-laji. Mutta miten ihmeessä
tehdä kaavake viitake tusen lau
lusta, kun jokainen laulaa våhän
eri tavalla. Niitä on tullut kuulluk-
si satoja, mutta miten sen kuvaat,
apua!

Rallimme oli nvt kulminaatiopis
teessä. Helpot ja viihän muutakin
oli hoidettu. Edessä oli yön armo-
ton ajojahti. Ratkaisut tehdään vön
hiljaisina tunteina, uuvahduksen
jo kutitellessa itsekutakin leuan al-
ta. Kovin montaa lajia ei rallin toi-
selta puoliskolta enää saa. Mutta
ken jaksaa painaa, on vahvoilla.
Kun vielä ajetaan harhaan, on tun
nelrna kåsin koskcicltavan kiihkeä.
Lisäksi pilvet olivat lopultakin
päättäneet kaataa vhteistuumin ve-
silastinsa niskaamme. Välillä sade
taukosi. kuin meitå ivaillakseen.

: mutta ryöppysi taas entistä run
i saammin taivaisesta varastostaan.
E Sinirinta tosin onnistutliin saa-
! rnaan kaiken nihkeyden keskeltä.



Valtavaara uinuu aamuhämärissä sankan vesisumun keskellä.
Den kända Iågellokalen Valtavaara i morgondimman.

suuria eroja tullut; lähes kaikki oli-
vat havainneet iokaisen niistä. Tä-
män iälkeen siirryttiin ratkaisula-
jeihin. LYL roikkui pitkään tunnet'
tujen ammattilaisporukoitten kan-
noilla, etenkin Porin kanssa käytiin
kova taistelu. Viitakcrttusen paljas-
tuminen omaksi jokerilajiksemme,
jota muilla ei ollut, oli yhtä riemua.

Voitto meni kuitenkin lopulta
Kajaaniin, Heloille ja kumppaneil-
le, parin lajin erolla Kuusamon
nuoriin (116-1141. Tulos on uusi
kisaennätys. Varsin yksimielisiä ol
tiin siitä, että sade oli pilannut to-
della kovat tulokset joka porukal-
ta. Lintujeniaskija-ammattilaiset
voittivat LYL:n vain yhdellä vaivai-
sella lajilla, saakelin mustaviklo ja
peltosirkku! Ikänsä näitä kairoja
kiertäneisiin Kuusamon vanhoihin
oli eroa vain 6lajia. ei mahdoton
ero sekään. Ensikertalaisiksi pår-
jättiin siis verraten hyvin.

Kilpailu osoitti sen, että hyvän
päivän sattuessa kuka tahansa voi
taistella tasapäisesti kisassa. Elu-
käteen lyötynä ei kenenkään tarvit
se mukaan lähteä. Tarvitaan vain
hieman onnea, pohjustustakin eh-
kä jonkin verran. Pohloisen jouk-
kueiden lyöminen niiden omalla
kotikentällä on luonnollisesti vai'
keaa, mutta joskus sekin voi onnis-
tua. Ensi vuonna tsempataan yh-
tä kokemusta rikkaampana. Varo-
kaa. me tulemme taas...

Sammanfattning
Kuusamo kryssarrally 1989

[Jppsatsen är en fascinerande be-
rättelse om ett lags äventyr i årets
rally. Laget bestod av verksamhets-
ledare Tapani Veistola, organisati-
onssekreterare Osmo Ruottinen
och styrclsemedlem Rauno Laine
i Ornitologföreningarnas Förbund
(oF).

Kuusamorallyt har nått en inof'
ficiell status som FM-tävling för
bongale (= kryssare]. Man har 24
timmar tid och ett tävlingsområde
på cirka 100x100 km. Rallyt ano|d-
nades för sjätte gången med 1B lag.

Vårt lag samlade 102 fågelarter.
Det räckte till tolfte plats. Segern
stannade på hemmaplan, naturfo-
tograf Pekka Helos lag hade 116 ar-
ter.

Legendojen Valtavaara
Valtavaara, siellä se jossain uinui
aamuhämärissä. sa[kan vesisu'
mun keskellä. Ei auta: sinne lain.
osaksi surnua ia kosteutta. Useita
muitakin porukoita nåkyi jo tule-
van ja menevän pitkin rinteitä kuin
pienet alppikauriit. Vastaan käp-
päili väsyneitä ja märkiä miehiä.
toisilla salaperäinen hymy kasvoil-
la, toisilla täysin päinvastainen
ihne.

Peukaloinen visersi aamulaulu-
aan vaaran rinteellä. Kirjurikin, jo
ka jo välillä oli kirjannut huudetun
pikkusirkun lehtokurpaksi, piristyi
taas kummasti. Varsinkin kun
iclänuunilintu lauleli jonkun mat
kaa vaarasta alempana. Iuttelimme
oiitä näitä cräån porukan kanssa,
idänfyllarin laulaessa takana. Po-
:ukka ei sitä huonannut... Meidätr-
iin oli tosin vaikea piiää pokkaa.
\i. ai pojat, tarkkana pitäisi olla.
:i silti. salnanlaisia "ohareita" tu-
: \ai meillekin...

Loppurutistus
suomalaisella sisulla
Rallin loppu on 1ähinnä epätoivois-
ta puurtamista ja paikkauksen yri-
t! stä. Sade ei enää hellittänyt het-
keksikään. Kuusi viimeistä tuntia
antoi \,ain 3lajia, kaakkurin, kos-
kikaran ja kulorastaan, joka sekin
jäi i iimeisille minuuteille. Musta-
vikloa ei ensinkään huolimatta soi-
den epåtoivoisesta komppaamises-
ta. Sympaattinen hiiripöllöpoikue
toki löytvi, emon retuuttaessa ju-
malattoman isoir myyrää jälkikas-
vulleen.

Takana 523 kilometriä Kuusa-
mon teitä kurvasimme takaisin Ii
vaaraan. Tavoite meni rikki, tulos
102 olisi riittänyt voittoon vuoden
198,1 ia -85 ralleissa.

Rallikokous
Purkutilaisuudcsta muodostui
kiihkeä kolmen tunnin näytelmä.
Peruslajien kohdalla, joita on 60, ei



Kuusamon
pinnarallin
tulokset 1980

Sija joukkuc

1. Karjaani

13

11

15.

1ii.

17

Pekka Helo, l'eemu Heio, I eppo
Hclo, Antli Leinonen

Tulos

116

Kuusarno Nuorei 114
jrLkka Matero, lyrkj lvläkelä, Heik
ki Kcrola. Pekkå Lehtinen
Rukajärvi,Hki/Kuusamo 111
lvlarkku Vakiala, Tuorlo Tahkola,
Kai Srromela. Perlti Piillänen

+ l,i ntritict'' O\. HLi 112
Juhani Lokki, Heikki Karh , Kar-
no N4ikkola, Jörgcn Palrngren

5. Tampere 't 10

6. K usamo Vänhat 108

Hannu L Mietiinen, Reijo Puras
maa, Olli Sassi, Matli Rvhtä
Linruriebellinen kerho. Hki 105
Markku O. Tuniuri, Heikki Rop-
ponen, Esko Kitula

10. Pori 104
Pertii Kälinainen, Kimno N'-uotio,

Jari Peltomäki

8. Heppi, Hki/Kuusar o 105

11. Käpykaarti, Hki 103

Rainer l\'läkelä, l\4arkku Kangas-
nicni, Aarne Ohionen, Mikd Oh

Hanno Hauiala, Heikki Scppänen.
Kåri Rannikko.
Oulu 108
Arvo Ohtonen. Reijo Kvlmänen,
Matti Rekiiä. Panu Kuokkanen

Erkki Virolainen, Ari Rajasärkkä,
Jorma Vickolm
LYL:n Sikariporras 102
'lapani Veistolä, Rauno LaiDe, Os-
rno RuottineD

Pello I 98

forma tlaloncn, TaneU llalonen,
Leif Piippola, Teemu Piippola

Pello II 96
Veli Matii Sihvo, Ranc Olsen.luk
ka-Pekka Bergman, Jouko Yliså k
ko oja

Päanaiärvcn Dynamo 92
N{atti Särömaa, Pekka Varoma,
Tuomas Nlanninen. Esko Råty

Black Ha 'ks 89
Pekka Wallin, Ivlauno Nlskanen,
Jarmo l,ehiinen

Hyvinkåän Lintutieteelliren Yh-
distys tlll
Ari Ahtiainen, V-"ikko Salo

MikkelinperheiorLkkue 80
Tero, Erik.'fuula ja lryry Toiva

Kattohaikara on maaseudun näyttä
vimpiå pesimälintuja.
Storken håckar allmänt iTurkiet. Hannrr Klcmola

18.

Iltapäiv:illii 20.4.1989 lähdimme
Helsingistä Istanbuliin Olavi Hil
dcnin johtarnalle Turkirr linturr:t-
kelle. Meitii osallistujia oli kahclek-
santoista, joista turkulaisia itscni
Iisäksi Jouko Hakala ja Rainer lo-
]ransson.

Ensimmäinon yö vietettiiD lärD-
pöisessä Istanbr issa tutustucn ka
tuvilinääD, jota sadat pienet kau-
pat ja lukenlattomat sinnikkäät
kaupustelijat värittivät. Kostea il
rna tuoksui eksoottiselta. 21.,1. aa
nupäivällä saavuirnrne keskisen
Etelä Turkin Adanaan lentäen.
Kentiin tuDtumassa kymmenet
luostepåäskyt saivat hcti veren
kiertärnään vilkkaarnrnin. Seuraa-
vat kaksi yötä vietimme tasokkaas-
sa Club Skandinaviassa, jossa pöy-
tätenflis ja hyvä uimaranta kruu-
nasivat loman alkupäivät.

Ikkunaornitologiaa
Kun käytettiivissämmc oli vain
kuusi retkipäiviiä, jouduirnmc t"vy
tvmään lyhvisiin pysähdyksiin
niin matkalla kuin itse pääretki-
kohteissakin. Palion mielenkiin
toista jäi vain bussin ikkunasta kat
selun varaan. Hyvin usein näkyi

turkinkyyhkyjä, joita ei tosiD ollut
en;i;i vuorisiossa, joitakin idän pip-
purilintuja, paljon varpusia, ruos
te, haara-, törnrä-, räystäs- ja tor
vap;iiiskyjä. Sisämaassa nähtiin
myös luso- ja kivitaskuja, harrraa
sirkkuja ja harakoiia. Kaupungleis-
sa oli runsaasti pulLrja, naakka oJi

io harvinaisuus.
Näimrne myös nluutarnia katto-

haikaraparvia ja useita asuttuja pe
siä kylien liepeillä. Valiksia oli
harvakseltaan yksiIläisiii lintuja tai
rnuutarnan linnun polukoita.
Töyhtökiuru oli t)rittäin ylcincn.
paikoin nyös 11'hytvalvaskiuru.
Myös kotoiIlen tikli oli tavallinen.
Sininiirhiä ja mehiläissyö jiä lö-vtlri
sopivien hierkkapcnkereittr-'n luola.
Pcdoista tuulihaukka oli tavallinen
niiky. l oki bussin ikkunasta löytyi
mukavaInpia ja harvinaisempia
lintuja, mutta iåtän no itsc päivä-
kohtaisiin retkikertomuksiin.

Akgöl-lintujärvi
Perjantai 2l.4. sisä1si retkeilyii
Göksyjoerl suistossa, Paradeniz ni-
misessä paikassa ja sen lähislöllä
sijaitsevassa Akgöl-lintujänellä.
Suistoalue on laaja, matala kosteik-



lv kahlaajapääs"
ky Göksy-joen
suistossa.
Ettåris vadars-
vala på Göksy-

Havaintoja Turkin hihasta
ko, joss:r piiäsee lintuja näkemään
helposti ja monipuolisesti.

Flarningoia, harmaa, rääkkä-. ia
silkkihaikaroita oli joitakin, suola
iärvellä vksinäinen merirnetso. no
kikana ja silkkiuikku. Yksitoista
valkosiipitiiraa lepåili hiekkaran
nalla räyskien, riulla ja pikkutiiro-
ien kanssa. Kahlaajia oli muutama
sata, runsaiten kynsihl-rppiä. mus-
ta jalkatvlle jä, pikkusirte jä. kahlaa-
japääskyjä ja tundrakurmitsoita.
Vähemmän valkovikloja. alosette-
ja ja rantasipejä. Yksinäiset tllli ja
pikkukuori havaittiin m1ös.

Lokeista löytyi nauru. selkä .

harmaa, ia kaitanokkalokkeja. Si-
nisorsia oli hajallaan ja taveja 1k-
si pieni parvi. Pedoista löytyi kii-
kariin vain kalasääski ja käärme
kotka. Niityltä ja pelloilta löytyi la-
pinkirvisiä, feldegg keltavästäräk-
kejä, hemppoja, kaksi laulavaa har
mrasirkkua )a irustaotsalepinkäi-

Valtavan upealla Akgö)-jäweilä
ehdimme vieitää harmittavasti
vain muutaman illan viimcisen va-
loisan tunnin. Pikkuhaikara seisoi
jäykistyneenä näkyvästi ruovikos-
sa. Pclloilla näkyi rääkkä-. silkki- ja
kattohaikaroita sckä harmaalokke-

ia Oran reunustat paljasti\'at ku
nineaskalastajia. liejukanoja,
rasia5- ia ruokokerttusia.

Itse avointa lintujärveå pääsim
me tarkkailemaan rannan puolel-
ta. d\ rneiltä. Järvi olikin näkemi
sen ar\'oinen: kynmenkunta köm-
pelön näköista sulttaanikanaa, kää
piömerimetso, runsaasti pitkäjal-
koja. sini- ja ruostesorsia, pikkulok-
keja, nokikanoja, siikkiuikkuja,
pääsk1jä, r'alkosiipi-, pikku' ja ka-
latiiroja. Kahlaajapääskyjä saalis-
teli runsaasti taivaalla.

\'ähemmän järve1Jä oli mskosol
kia. mustaiibiksiä, ruskosuohauk-
ko ja, liejukano ja, taveja, heinätave
ja. Ruovikossa oli eniten äänessä
rastas' ja r).tikerttuset ja ruokokerr
tuset, kuivernrnalla priiniat. Laje-
ja, joista tuli "hajahavaintoja" oli-
vat ruskohaikara, mustaotsalopin-
käinen, pari viiriäistä ia mustatii-
raa, silkkikerttunen ja kaksi peli
kaania.

Vuoristoharjoittelua
l,l]Uånlaiååmrrllå 22.4. aloitimme
nousun Silifkestä Mutiin. Vuoris-
tossa tapasimme meille tutut tali-
ja kuusitiaisen ImaapesäJ, korpin,

käen, hempon, mustarastaan, kot-
taraiseD, västäräkin, koskikaran,
sepelkyykyn ja maakotkan. Upeat
maisemat ja pienet värittömät ky
lät ystävällisine ihnisineen rikas-
tivat kokemuksia. Mukavia "vierai
ta" lajeja olivat kolme pikkukorp-
pikotkaa ja hanhikorppikotkaa,
laulava mustakurkkukerttu, valko
otsalepinkäiset, etelånsatakieli,
sn/riantikat, kaksi pikkutervapääs-
kyä, muutamat ruostekurkkusir-
kut, harjalinnut, käärmekotka ja
alppivarikset.

Veikeä tuttavuus oli myös kallio-
naakkeli, jota on vaikea nähdä,
mutta jonka laulu kaikuu kuuluvas-
ti kalliorotkoissa. Koiras sinirastas
oli myös ihailun kohteena pitkään.
Kaliiopääskyihin pääsi myös mu-
kavasti tutustumaan ja samoilla
paikoilla istuskeli rotkoseinämillä
kalliokyyhkyjä.
Uusia lajeja olivat vielä upeat pu-
narintanakl<elit vanhassa kuusirot
kossa, vuoliuunilintu, keltahenp'
po ja alppitervapäsky. Silifken sa'
iamassa lepäili joukko välimeren
lokkeja.

Sunnuntaina 23.4. jätimme Club
Skandinavian myöhään aamulla ja
aloitimme matkan korkealle vuo-
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ristoon, Demirkaziin. Matkalla
teimme kaksi pitempää pysähdys-
tä. Ensin kauniissa omeDapuutar-
hassa, josta löytyi pikkutikka, kä-
ki, pensas- ja hernekerttuja, sini- ja
talitiaisia, keltahemppo ja lumi-
huippuisten vuorten päältä kaarte-
lemasta hanhikorppikotka. ToiDeir
pysähdys oli ylempänä vuorilla
laajalla aukealla. Lajisto oli moni-
puolinen: aivan bussin vierestä
löytyi useita lyhytvarvas ia tuntu-
rikiuruja sekä lumivarpusia. Kak-
si hätäilevää paksujalkaa Iensi
edellä ja alempana pelloilla ruokai-
li kolmetoista alppivarista.

Perillå viihtyisän retkeilymajan
pihalla aika kului rattoisasti päh-
kinöitä, punaviiniä ja Finlandia
vodkaa nauttien ja keskustellen
"Birds of The Middle East and
North Africa"-kiriaa mukana toi
mittamassa olleen holiantilaisen
PH.Meiningerin kanssa. Välillä
kaukoputkella sai ihastella vanhaa
partakorppikotkaa ja nuorla maa-
kotkaa.

Ylhäällä vuorilla kierteli lisåksi
alppiterva-, kallio- ja räystäspääsky
jä. l.ähellä huippuja parveilivat
myös alppinaakat ja alppivarikset.
Käenpiika, hempot, kottaraiset ja
västäräkit olivat lisäksi piha-alueen
havaintoja. Seurueesiamme meitä
jäi neliä yöpymäån vuoristoma-
jaan, ioput 1ähtivät yöpymään
alemmas hotelliin yli sadan kilo-
metlin päähä1. Pari komppausin
nokkainta löysi vielä illalla rintees-
tä valkokurkkusatakiclcn ja kolme
ruususiipitulkkua.

Vuorikiipeilyä
Maanantaina 24.4. oli varsinainen
vuoristoretkipäi\'ä. Ensimmäiset
lähtivät kapuamdan ylös vuorille jo
ennen aamun sarastusta. Kulku oli
hidasta, raskasta ia vaarallista, il-
ma ohutta ja kylmää. Tämä kyllä
maksoi vaivan: lintuja oli palion ja
monia pääsi läheitä ihastelemaan.
Pentti Linkola kunnostautui löytä-
mällä neljä lumivarpusen pesää ja
laji olikin ylhäällä todella yleinen,
samoin kivitasku ia kallionakkeli.
Liikkcellä oli myös runsaasti kallio-
ja räystäspääskyjä, jotka alppivaris
ten ja -naakkojen ohella lensivät
jyrkillä roikoseinämillä.'fuuli-
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haukkoia ja maakotkia oli muuta-
mia, vain yksi sinirastas, mutta
useita kivikkorastaita.

Kalliokiipijöitä nähtiin yhteenså
neliä ja lajin näkeminen on ehkä
helpointa staijaamalla sivummal-
ta kuin itse kulkemalla kapean rot-
kon pohjalla. Rotkon pohjalta y1ös-
päin katsoessa näkyy vain pieni
kaistale sinistä taivasta ja riski vaa-
ralliseen virheaskelmaan kasvaa.
Rinteiltä löylyi noLrstessa rnyös
aro- ja valkoselkätaskuja. majan pi-
halla lauloi innokkaasti silkkikert-
tunen ja kylällä huhuili kääpiösar
vipöllö. Muita lajeja nousu ja ylå
tasannevaiheissa olivat tunturikiu-
ru, kultahemppo, vuoripyy, ampu-
haukka, sepelrastas, kalliovarpu-
nen ja kaspianrautiainen.

Alastulo hcnkoä haukkonaan
saavan pitkän kanjonin pohjalla oli
tasapainotaiteilua, mutta vuoristo-
purojen vesi vilvoitti välillä ja evåät
arloivat voimaa. Rotkossa oli in-
nokkaasti laulavia peukaloisia, alp-
pirautiaisia, vuorisirkkuja, kaksi
kääpiösarvipöllöä, useita musta
leppälintuja ja kalliok-rryhky. Käki
kukkui jossain karrempana. Upea
päivä ja maukas erikoistilattu lou
Ilas,

Sultan-kosteikko
Tiistaiaamulla 25.4. lyhyt retkeilv
aamiaisen lomassa retkeilymajar
1ähistöllä. Vuoren alarinteiltä Iöy-
tyi kalliovarpusia, kuten myös ma
jatalon katolta. KoiIas ruususiipi
tulkku sai pulssin kohoamaan ja
silkkikerttusia oli nyt äänessä kak-
si. Muita havaintoja olival pikku-
lepilkäinen, valkoselkätaskut, nyt
myös mielenkiintoisen näkiiinen
naaras, pikku- ja 1,älimerenvarpu-
set, peltosirkut, minen anpöllö ja
kolme nuorta maakotkaa. Poislåh-
tiessä auton ikkunasta näimme
vielä joen vartta pitkin lentävän
koskikaran.

Matkalla kohti laajaa upeata Sul
tan-kosteikkoa pysähdyimme on'
nistuneesti tien poskeen, jonka ai-
kana horisontista ilmestyi vanha
lammaspairnen, suoritti äänettä
kättelyt ja katosi taas horisonttiinl
Paikalla oli kuusi isokiurua. tuntu-
rikiuruja, harmaasirkkuja, katto-
haikaroita ja nummikirvinen. Toi-

nen, lyhyenpi pysähdys toi pikku-
ja kalliovarpusen.

Perillä katsastinme kosteikon
cnsin ctäämpää staijaanralla. YIit-
semmc lcnsi arohiirihaukka ja
käärmekotka ja vieleisellä pellolla
oli paljon arokiuruia ja muutama
harjalintu. färven lähe1Jä kyJässä
oli iso punainen lintutorni, josta
päåsi katsomaan lintuja hyvin.
Ruovikon yllä ienteli mustaiibis-
parvia, harmaa- ja ruskohaikaroi-
ta ja rääkkä-, siikki- ja jalohaika
roita.

Aivan lornin alla oli satoja suo-
kukkoja, liroja, valko- ja mustavik-
lo ja. Tthannet fl amingot värittivät
horisonttia, ruskosuohaukat saalis-
telivat ruovikon yliä ja merihanhet
Ienteli\'ät edestakaisin. Kääpiöme-
rimetsoja oli yli sata yhtenä parve
na hiekkaisella penkalla ja aivan
tornin luona ruokaili komea suo-
hyyppä, ehkä yksi retken upeimpia
lintuja, jolle kirjan kuvat eivät tee
oikeutta. Valkosiipi- ja valkoposki
iiiroja oli ]rjernan, jälkimmäincn
pesivänäkin.

Vesilinnuista punapäänarsku oli
yleisin. Muita vesilinluja olivat
ruskosotka, tavi, heinätavi, sini-,
lapa- ja harmaasolsa. Kynsihyyp-
pä pesi tälläkin järvcllä ja ruovikos-
ta krrrrlrri tarrkrramafla rastaskerthr
sia. Järven kiertää tie, jolta pääsee
kätevästi näkenään avovesialueil-
le, tien kyltissä lukec Pompa Ista-
syono. I'iellä nåhtiin muutama
huitti, kala-, hieta- ja pikkutiiroja,
pikkukuovi, neljäsataa kapustahai
karaa, vanha mustannerenlokki,
kymneniä avosetteja ja pikkusirre-
jä, joukossa tylli ja pari mustajal
katylliä.

Muita havaintoja olivat seitse-
män nrosiesorsaa. viisi mustahai-
karaa, 30 kurkea, kaksi hietakanaa,
y1i kynmelen kaitanokkalokkia,
kaksi kyhmy joutscnta, mustapyrs-
tökuirit, silkkiuikut, punajalkavik
lot, rantasipit, sirosuohaukka ja hy-
vin yleinen pitkäjalka. Tien varrel-
la oli myös muutama lapinkirvi-
nen,

Meren rannalla
Keskiviikkona 26.4. oli viimei
nen retkipäivämme. Ohjelmassa
oli Karatas ja Tuzla. rannikkopaik-
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koja. Bussin ikkulrasta ]räkvi usei
ta mustaoLsalepinkäisi;i. Tuttuja jo
edellä rnainittuja lajeja nähtiin ja

LrLLsiIla tai!aillrvLrohi. pikkuhuitli,
suosilri ja kuhankeittiijii.

Toisella pysähd,vkscllLi 1ci1t5'i

mustapääsirkku, satoja välimerfll
varpusia ja muutama \öhaikata se

k:i kangaskiulr. \'Ieren rannalla
nruutti mehiläishaukkoja ja todt-'rr-
n äkriisiii balkaninvarpushaukko ja.

Lövsimme myiis ison törnäpåäs
kr kolonnan ja viiriäisen. Suolajär-
!i Karatasin l:ihellä oli priiynys.
tintuja oli vähän, nlajnilLakoon

'nuLrtana rruntmikirvincn ia lluo
ihirukka. Jokivarresta lövtyi ensim-
räisct pikku uikut.

-lirzla puolcstaan päätti komeasli
:. r än !iikkoletken. I-äheltä pä;isi
:::nstelenraan ja liiskemaan lintu ja

hclposti: flalringo 130, mLrslal)l'r's
tiiklriri 300, marmcrlisorsa .16, pik
krrliila 50. avosctti 20. mustaiibis
2tl, kattohaikara 1li 100. Yleisiri oli-
vat ntös suo ja pikkrtsirli. suokuk
ko jar rnrLstajalkatvlli. Uusia lajeja
olir,at vielä karikukkrr kuovi ja pul-
mussirri. r'esipääskj' ja ristisorsa.
Riuttatiirojå lepiiili rannalla 5'ksi-
toista, pikkulokkeja viisi. pliinia
lauloi ja puhcliularrgalla istuskeli
ninerva npöllö.

Aurirrko Leki laskuaan ia saa-
toimmr) lodeta nähneemmr: kuu-
clessa päivässä 200lintulajia ja rno
nillc kokeneille matkaajilk-' tuli
useita uusia lilrtLLlutlavoLLksia ia
rctki suiui kiireiseslä aikataulusia
huolinatta hyvin Flilclerin, lvleh
meclin ja Alin o1)astuksella. Kiitos
kaikille ret keläisillcl

-ft* i:
:

Sammanfattning
Resa till Turkiet 2o.-26.4.as

Uppsatsen berättar 0m en fågel-
sk:iclaI r'esa lill IiLrkiet med tre
Äbobor bland lcsesällskapei. Ti
rlen var knappa sex clagar och där-
1ör blev pauserna på de ställen
som besöktes för kolta.

Dc viktigaste fågellokalcrna som
besöktes var clet berörucla Göksy
deltat och fåg(lsjön -r\kgöl i när'hc-
ten, höga belgen i trakien lJcrnir-
kaz. Sulian sankrnarken ot:h kus'
ten nära Karatas o.rh Tuzla. De olr
serverirde [ågelartena listas lokal-
vis ganska nograrlnt.

Arllistan hesl;ir lill sför'sia delen
av i Nordcn exotiska täglar'. Resans
saldo \Jar 2oo fl er.



Simo Veistola

Bonqarin
la ornitologin
ongelmal

Miksi nokivaris ja varis
kuuluvat samaan Iajiin vaikka ovat erinäköisiä?

Miksi urpiainen ja tundraurpiainen
ovat eri lajeja vaikka niitä ei ulkonäöstä aina voi

erottaa?
Mikä siis on laji, siihen etsitään vastausta tässä

kirjoituksessa.

Lajikäsite lintutieteessä
Kilpailevat lajikäsitteet
Kuuluisa 1700-luvulla eiänyt ruot-
salainen kasvitieteilijä Carl von
Linn6 piti lajeja antiikin Atistote-
leen tapaan ikuisesti muuttumat-
tomina. 'l'ämän typologisen laii-
käsitteen mukaan lajeja oli yhtä
monta kuin alussa luotiin. Poikke
amat lajin peruslyypistä, lajin ni-
meäiän museoon tallettamasta
rnalliyksilöstä, tulkittiin epänor-
maaleiksi [esim. I-eiko]a 19861.

Kun Charles Darwinin "Lajien
synnyn" [1859] jälkeen lajien todet-
tiin muuttuvan toisiksi (kehitysop-
pi eli evoluutioteoria), oli typologi
sen laiikäsitteen tilalle keksittävä
jotakin muuta. Kuitenkin Linn6lr
systematiikanperusteet luokit-
telu ja laiin määrittely suvullisen
iisääntymisen luonnollisena yksik
könä - ovat jääneet pysyvästi kä)'t-
töön (Leikoia 1386: 881.

Kun eläimiä kerättiin museoihin
näytteiksi, eri lajien erottaminen
oli luonnollisinta tehdä lajin ul-
koisten piirteiden perusteella.
Morfologinen laiikäsite perustuu
lajin yksilöiden rakenteelliseen sa

mankaltaisuuteen Iesim. Laihonen
et al. 1986). Lajilla on sille ja vain
sille tyypillisiä rakennepiirteitä,
joiden perusteella lajin yksilöt voi-
daan erottaa muista lähisukuisten
laiien yksilöistä.

Biologeille ei kuitenkaan ole liit-
tänyt laiimääritelmäksi "tietyn nä-
köisten yksilöiden ioukko". Tähän
on ollut syynä mn. lajin havaittu
muuntuminen ajassa (evoluutio) ia
paikassa {maantieteellinen muun
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telul. Evoluution tuloksena laji on
kokoelma tiettyjä perimätekijöitä
cli geeneiä. Tämän geeniyhdistel
män hajoamista vastaan iajin on
oltava geenivirraltaan eristäytynyt
muista lajeisia (Mayr '19631. Laji on
evoluution kannalta ennemmin
erillinen kuin erilainen ryhmä yk-
silöitä.

Näiden ajatusten pohjalta on
yleisesti hyväksytty biologinen la-
iikäsite: Laji koostuu populaatio-
ryhmistä, jotka lisääntyvät keske
nään tai ainakin kykenevåt kohda-
tessaan lisääntymään, ja ovat li
sääntymiseltään eristyneitä muis'
ta vastaavista ryhmistä {Mayr 1969:
26). Jos kaksi ryhmää tai useampi
ryhmä esiintyy samalla alueella,
pystytään hybridisaation eli ristey-
tymisen asteen perusteella päätte-
lemään. kuuluvatko ryhmät sa-
maan lajiin. Jos ryhmät esiintyvät
eri alueilla, pystytään biologisen
tiedon avulla arvioimaan ryhmien
yksilöiden välisen risteytymisen
mahdollisuus (Mayr 1969J.

Biologisen laiikäsitteen mukaan
lajiin voi kuulua useita erityyppi-
siä yksilöitä {nk. polytyyppinen la
ji, esirn. varis: Corvus c. corone ja
Corvus corone cornix ja eri alueil-
la esiintyviä populaatioita, jotka ei-
vät ole kosketuksissa toistensa
kanssa (nk. allopatriset populaati-
ot). Täten esim. Teneriffalla tavat-
tava sinitiainen fPorus cderuleus te
neri/foc.l kuuluu päälajiin lPorlls
coeruleusJ, vaikka sen pystyy erot'
tamaan rakenteellisin perustein
pääpopulaation yksilöistä ja vaik-
ka populaatioiden yksilöistä ja

vaikka populaatioiden yksilöt eivät
nykyään lisäänny keskenään,

Biologisen lajikäsitteen rinnalle
on esitetty lukuisia muitakin laii-
käsitteitä, Lukuisten lajikåisitteiden
syntyminen johtuu tutkijoiden eri-
laisista lähtökohdista ja tarkoitus-
peristä. Käytännön taksonomiassa
tähän asti vain morfologisella ja bi-
ologisella lajikäsitteellä on ollut
merkitystä. Taksonomiassa on kes-
kitytty lajikäsitteen evolutiivisen
taustan tarkastelun sijasta kehittä-
mään erilaisia menetelmiä, ioiden
avulla eri lajeihin kuuluvat yksilöt
voidaan erottaa toisistaan.

Lajin
määrittämismenetelmät
Suurin osa la,eista on määritelty
rnorfologisin eli rakenteellisin pe-
rustein. Tämä on ollut helppoa
varsinkin museoissa, joihin on jcr

kauan kerätty lintujen nahka- ja
luustokokoelmia ISelandet 1971).
Tärkeimmät mkennepiirteet takso-
nomiassa ovat olleet mitat (esim,
siiven mitta) ja höyhenpuvun väri-
tys. Nykyinen lintula;imääritys
pohjautuu luonnollisesti rakenne-
piirteisiin, sillä lajin määrittämi
neD elävästä linnusta on välttämä-
töntä.

Rakenteellisten ominaisuuksien
käyttöön liittyy ongelmia, iotka
pohjautuvat lintujen muuntelevuu-
teen. Usein lintulajien rakenteen
muuntelevuus t-:n asteittaista. eikä
tällöin pystytä määrittämään eri
taksoneita rakenteellisten ominai-
suuksien perusteella (ks. esim.



Zink & Remsen 1986J. Kuka siis
pystyy sanomaan varmasti, että
Huippuvuorille matkalla oleva pie
ni, tumma hanhi on varmasti
omaa lajia "lyhytnokkahanhi", ei-
kä metsähanhen johonkin cristyk
sissä olevaan populaatioon kuulu-
va yksilö?

Koska rakenneominaisuudet
ovat useiden geenien eli perintöte-
kijöiden ohiaamia sekä vmpäristö
tekiiöiden vaikutuksen alaisia, on
esim. populaation geneettisen yh-
tenäisyyden arvioiminen hankalaa
{Corbin 19831. Tästä syystä on pt-
ritty tutkimaan solun sisäisiä omi-
naisuuksia mm. sukulaisuussuh'
teita selvitettäessä.

Nykyään yleinen menetelmä on
verlata elektroforecttisesti tiettyjen
proteiinien eli valkuaisaineiden sa
mankaltaisuutta yksilöiden ja po-
pulaatioiden välillå {Evans 1987).
Valkuaisaineiden vertailu on teh
ty esim. eri lokki- ja sorsalajien vä'
lillä (esim. Matson 1984).

Kromosomien väriäystekniikka
on tuonut mahdollisuuksia verra
ta lintulajien kromosomistoja. Pe

riaatteessa jokaisen lintulajin kro-
mosomit voidaan värjätä ia näin
rnuodostaa kromosomeista karyo-
tyyppi, mutta näin on tehty vasta
n. 600lintulajille {Shields 1S87: 80J.
'l'ämä johiuu lähinnä lintujen kro
mosomiston tutkimisen hankaluu-
desta. Lähisukulaisten lajien väli'
siä karyotyyppivertailuja on tehty
vain muutamia eikä lainkaan suo-
malaista kiinnostavista lajipareis-
ta (Shields 1SB7: B3l.

Elektrofbreesia ja eri väriäysme-
netelmiä parempi perimän vertai
lukeino on DNA-DNA-hybridisaa-
tio menetelmä [esim. Sibley & Ahl-
quist 1SB3J. DNA DNA hybridisaa
tiolla p!,stytåån vertaamåan suo
raan perimän samankaltaisuutta.
\ällteenoito ja tutkimusmenetel
mät olat kehitt!neet nopeasti. Ny'
k! ään p]st\1ään ottamaan DNA-
nältteitä mm. elä\'ien lintujen tu
mallisista \erisoluista (,\rctander
1988). Tule|aisuudessa mongolian-
kin inen ehkå määritetäänkin |e
risolunäl tteen a|ulla. eikä pohdi-
ta eri hö!henten ja sulkien r'ärit1s
tä. Tällä uudella menetelmå11ä saa-

dut tutkimustulokset ovat muutta-
massa linturyhmien luokittelua
muutamien ei eurooppalaisten tak-
sonien osalta (Sibley et al. ls88l.

Lisäksi mm. lintujen käyttäyty'
minen (erityisesti soidinkäyttäyty-
minen) on ollut apuna lintutakso-
nomiassa [Selandcr 1971].

Käyttäytymiseen liittyvää ääntä
(laulua) pidetään taksonomiassa
tärkeänä erottamistekiiänä, esim.
nunnataskun [Oenonlhe p]eschon-
ko] la kyproksentaskun [Oenonthe
pleschorrlo cyprioco/O. cypriocoJ
tapauksessa (Sluys & van der Berg
1982, Martens 19881.

Lajimääritelmän
ongelmatapaukset
Laiiutuminen ja eristyneiden alu-
eiden populaatiot

Kun laji on lisääntymiseltään eris
t!,nyt muista lajeista, sitä voidaan
pitää suljettuna systeenilä: sen
perimäainekseen ei tule uutta ma
teriaalia muista lajeista. Sillä on
siis oma kehityksellinen eli evolu-
tiivinen liniansa. Tämä omana lin-
janaan pysyminen on seLlrausta
monesta seikasta, jotka erottavat
eri lajit toisistaan. Kun lajin tietty
populaatio vastaavasti pystyy ke-
hittymään omaan suuntaansa
Iesirn. eristyneellä saarella olles-
saan], sitä voidaan pitää omana
evolutiivisena lin janaan.'l'ällaista
eristäytynyttä populaatiota pide-
tään joskus omana lajinaan [Wiley
19781. Esimerkiksi Kreetalla pesi
vää eristyrJ-ttä vuoripyypopulaati-
ota [Alectoris c'hukorJ voitaisiin pi-
tää omana lajinaan, koska se on
eristyksissä muista vuoripyypopu-
laatioista. Mayr (1969) ja Willis
[1981) suhtautuvat kuitenkin varo-
vaisesti näin jyrkkään rajaamiseen,
jossa nm. morfologinen vertailu
jäisi huomioitta. Kuitenkin eristy-
neen populaation kehitys voi joh
taa tilanteeseen, jossa se ei enäå
pysty lisääntymään pääpopulaati-
on kanssa. Tällöin populaatiota on
pidettävä omana lajinaan (Mayr
19631.

Nykyinen saarten (ia muiden
eristyneiden alueidenl linnuston
systematiikka on vaihtelevaa. Ylei
sesti tiettyä saarta käsittelevä kir-
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Galapagossaarilla tavattavien darwininpeippojen vähiftäinen muuntuminen yh
teisestä kantamuodosta eri lajeiksi on klassinen esimerkki lajiutumisesta {ks.
tarkemmin esim. Låihonen et al. 1986: 163). Kuva Grantin {'1986) teoksesta.



jallisuus pitää monia saaren ylei-
sen systematiikan mukaisia alala
jeja omina lajeinaan. Vaihtelevai
suLrs johtuu osaksi siitä. ettei tie-
detä populailiion lisääntvmisky-
vystä muiden populaatioiden
kaDssa. Toincn vaihtoehto on, että
ei noudateta biologista lajikäsitet
tä, vaan vedotaan esim. rakenteel
lisiin eroavuuksiir ja pidetään täs-
tä syystä saaren populaatiota oma-
na lajinaan.

Laiiutuniisen vhtcvdessii laiien
r,älilb ei ole aina s-vntj'nyt selviä
llorlblogisia croja. Tällöin lajit
ovat llyvin vaikeasti crotettavissa
ioisisiaan, Inutta lisäåntymiseltään
ne ovat eriytyneet toisistaan. l':il-
1öin puhutaan "sibling species"
lajiparista eli sisaruslajeista. Sisa-
ruslaiien erottaminen on pcrintei
sin rakenleellisin r.ertailuin hanka'
laa, mutta esin. DNA-DNA h,vbri-
disaatiolla pystylään erottamaan
suurin osa sisaruslajeista {i\4ack et
a]. 19BGJ.

Risteymät eli hybridit

Biologiscn lajin määr'itclnäån teh
dään usein lisäys: "Vain samaan
laiiin kuuluvat vksilöt tuottavat li-
sääntymiskykyisiä jälkeläisiäl Tå-
mä tarkonrus on tarpcen, sillä kah
tor,'n eri lajiin kuuluvien -vksi1öiden
pariutuminen voi johtaa riste-v
mien eli hybrirlien synivmiseen.
Nälrrä risteymät ovai ylet:nsä li
sääntymiskw].ttömiä, ioten niiden
fiilityksellä ci tapahdu eri lajien
r'älillä perimåaineksen vaihtumis
ta. Kuit€nkin lintutieteessä lunne
taan lukuisia tapauksia, joissa ris-
teymä on ollut lisääntymiskykyi
nen eli iertiili [csim. Parnle]ee
1!r8ill.

Risteymäl ovat I jntumaailmassa
verrattain yleisiä, nlikä aiheuttaa
nonia ongehnia. los risteymät ovat
yleisiä ja lisääntymiskykyisiä, bi-
ologineD lajikrisiie horjuu niiissä
tapauksissa.

Koska f ertiilit hybridit pvstyl'ät
lisääIrtymään, ne ]isääviit sellalsten

"vksilöiden nräärää, jotka ovat mo-
nessa suhtecssa kahden eri laiin
välimuotoja. Rist€]ymät jakavat
usein emolajien piirteitä. Tämä ai-
heuttaa hankalLruksia io usein en-
laltaan hirnkalien l;rjiparien mää
rityksessä. Tärnä johtuu siitä, ottä

risteymiit ovat yleisimpiä lähisuku
laisten ja verrattain samannäköis-
ten lajien välillä.

Hybridien ongelmaa lisää so, ct
tei lajien ulkonäön erilaisuus takita
ristelrtynicn nahdotlornuutta
[esin. Arnadon .1950]. Kärintäen:
lajicn listevtvminen ei osoita nii
dcn olevan läheisiä sukulaisia.

Risleynät ovat usein kelpoisuu
deltaan heikkoja. Ristcvmien me'
nestys on usein heikonpaa kuin
kantalajien "pLrhtaiden" :,ksilöi-
dcn, ja näin luonnon valinta kar'
sii risteyniä (Minkofl .l983l. Kui
tenkin risteymät ovat joskus lisiiärl
tymiskykyisiä. 'l älnän ansiosta ris
teymistä on mah.lollisuus kchilly;i
uusia lajeja.

Läntisellä palearktikalla
tavattavien lintulajien
määrittelyongelma
K?isittelelr rnuutamia ongelrnata
pauksia, joissa luokittelu tulee
vaihtumaan lai on io vaihtunut Eu
looparr lintula jilistassa.

Ttrndraurpiainen
fCdrduelis holncmonniJ
Tundraurpiaisen niäätittärninen
maastossa [ja kädessäkin] on ollut
jo kauan yksi käsitellyimrnistä
lnäiiritysongelmista. lirndlaurpi-
aisvuoclenpinra otetaankin usein
"erittäin vaaleasla Lrrpiaisesta'l LJr'

piaisen ja tundraurpiaiscn huo-
matlava san]anniiliöisyys Iesim.
nuorla lintua ei todennäköisesii
pysty rniiairittämään lajilleenl voi-
si viitata vain yhdcn urpiaislajin
olemassaolorrrt. Kuitenkin luotsa
laisten tekenieD tutkimusien mu-
kaan lundraulpiainen ei risteyclv
edes häkissä ulpiaisen kanssa

IN4o]au 19B5). Täten iundraLrrpiais-
ta voidaan piiää kunnon biologise
na Iajina. LJrpiaisluokittellu alala
iitasolla vaatii vielä lisää tutkinus-
ta (ks. Nyström & Nyström:l987l.

Luotokirvinen
lÅnfhLrs spirlolctt.rl

Suotrlessa tavatailn rannikkoalu
eella pesivänä turnmakoipista kir
vistä, luotokjlvistä. Sitä on pidet-
ty alalajina Anfhus spinoiell.r lillo
rolis (\bous -1977, Solonen :1985:

:1481. Tämän alalajin lisäksi holark
tiseen polytyyppiseen lajiin on
luettu alalajit petrosus ja rubescens

IROU 1s71J.
N-rrkyisen, mm. englantilaisten

hyväksvmän, käsitvksen mukaan
ylilaji {supcrspeciesl koostuu kol-
lllesta erillisestä lajista. Ylilajin
erottamista kolneksi Iajiksi on pe-

rusleltu rnn. lajien eripaikkaisel-
la esiintymisellä. erilaisella habj
taatinvalinnalla ja rakenteellisilla
eroilla (Knox 19881. Nykf isen luo
kittelun mukiriset laiit ovatl

Luotokirvistii Anthu-^ pctrosus
tavataan Lo un ais-Eu roopassa ja
Fennoskandiassa meren rannikol
la. Suomessa tavataan tämän lajin
alalajia ljttorolisto.

Vuolikirvinen Anlltus spinoleF
io pesii Keski- ia Etelä-Euroopas-
sa sekä Länsi r\asiassa.

Anfhus rubescr;ns pesii Pohjois'
Amcrikassa. Lä[si Grönlannissa ia
Itä Aasiassa.

Suomalaista kiinnostaa lähinnä
lajipari luoto jir vuorikirvinen, sil-
lä vuorikirvisen näkemiscn Suo-
nlessa on hvvjn mahdollista. La
jien crottaminen on mahdollista
hyvissä oloissa maastossakin
(Svensson 19841.

Eurooppalainen arokotka muutolla Ei

latissa.
Den europeiska steppörnen flyttar i Ei

lai.

=



Onko tundraur
piainen vain
vaalea urpiai-
nen? Lajit eivät
risteydy keske'
nään joten bio
logisen lajikäsit-
teen ehdot tiiyt-
tyvät. Geneetti
nen tutkimus
tuo lisätietoa
asiaan,
Snösiska eller
en lius 9rå-
siska?

.9
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Ärokotka
{-zlquiio ropox/nr'polensisJ

Arokotka on tavattu Suomcssa har-
voin. Laji on kuitenkin tuttu var-
sinkin Eilatissa retkeilleille. Nyt ]a-
jia ollaan pilkkomassa.
Äquilo nipr ensis-lajin fenglanniksi
Steppe Eagle) alalajia orienlolis pe-
sii mm. Itä-Euroopassa ja muuttaa
Afrikkaan. Toinen laji Aquilo ropor
[englanniksi 'lhwny Eagle] pesii
paikkalintuna Afrikassa ja Intias-
sa. Uusi systematiikka muuttaisi
siis eurooppalaisen arokotkan tie
teellisen nimen ja tekisi siitä oman
lajin. Afrikassa arokotka pesisi
vanballa tieteellisellä nimellä.

Alaskan. (Amerikan-) ia
siperiankurmitsa
lPluviolis dominico ja P fuivo]
Alaskan' ja siperiankurmitsaa on
pidetty yhtenä polytyyppisenä la
jina (esirn. Cramp 19801. Lajiin on
kuulumrt kaksi alalaiia [alaskan- ja
siperiankurmitsaJ. Alalajit pesivät
pääasiassa eri alueilla, mutta mo-
lempia alalajeja tavataan pesimä-
aikana ailakin Koillis-Alaskassa,
ehkä myös Siperiassa. Alalajien ei
ole kuitenkaan todettu listeytyvän
alueilla, ioissa molemmat pesivät.
.\lalajit pystytään ajnakin tietyis-
sä puvuissa erottamaan toisistaan
rakenne-erojen ja höyhenpuvun
:rojen perusteella (Knox 1987J. Li-

säksi alalajeilla on eroa sulkasa
dossa ja muuttokäyttäytymisessä.
.\lala jien erottamiseksi omiksi la-
ieikseen nävttää olevan riittäviä pe-
rusteita käl'tettäessä sekä morfolo-
gista että biologista laiikäsitettä.
Kuitenkin edelieen suhtaudutaan
alalajien erottamiseen omiksi la-
ieikseen varovaisesti, sillä on tava!
tu r älimuotoisia yksilöitä {mahdol'
lisia risteymiäl (Cramp 1980: 2001.

Ongelma on vakava, koska länti'
sessä Euroopassa tavataan molem-
pia lajeja. Suomessa on tavaltu
r ain fulvo-alalajia (Solonen 1985:
Bgl, Iso Britanniassa suurin osa
har ainnoista koskee dominico-ala'
lajia [Pym 1sB2).

Lisäksi ollaan keskustelemassa
ainakin Euroopan Yhteisön tiede'
miesten keskuudessa seuraavista
lajien halkomisista IKnox 19Bg)l
Pikku joutsen pilkottaisiin kahdcksi
iajiksi ISiperiassa pesisi täten Cyg-
nus berlickji, P-Amerikassa Cygnus
columbionusl. Kanarian saarilla ta'
vattava hippiäislaji tulisi omaksi la-
jikseen fFeguius teneriffoe-], sarnoin
keisarikotkan Iberian niemimaal-
la pesi\'ä, sukupuuttoon kuoleva (?)

populaatio omaksi lajikseen [Aqui-
lo odolbertiJ ja harmaaiokin cac-
hinnans muoto lajiksi Lorus coc
hinnons [tavataan mm. Välimercl-
lä. Mustallamerellä ja Kanariallal.
Englantilaiset ovat tekemässä kel-
tavästäräkin alalajistaan omaa la

jia {Mof ociilo f ovissimol. Ongelma-
tapausten lista jatkuisi vielä pit-
kään (esirn. Hirschfeld 19Bg), joten
laiilistojen pitäijen tåytyy seurata
alan kirjallisuutta tarkoin.

Lopuksi
Läntisen palearktisen alueen lin-
nLlstossa on lukuisia lintulajeja,
joiden pesimäbiologista asemaa lä-
hisuku)aisiin lajeihin ei ticdctä. Tä-
mä perustieto olisi välttämätöntä,
jotta nykl,laksoromia pystyisi kä1,'t-

tämään biologista lajikäsitettä la-
jien määrittelyssä. Menetelmiä ja
aineisto ja kehitellään, joilla voitai
siin luotettavimmin tutkia lajien
sukulaisuusastctta. Kuitenkin su-
kulaisuusasteen selvittäminen ei
vielä poista laiimäärittelyn ongel
maa. koska sukulaisuusasteen ar-
vio ei kerro esim. lajien risteytymi
sen yleisyydestä.

Länsieurooppalainen lintutiede
on yleisesti hyväksynyt Voousin
(19771 systematiikan. Kun käsitel-
lään läntisen palearktisen alueen
lajistoa, auktoriteeteiksi soveltuvat
British Ornithologists' Unionin
(BOUI laiilista [1971 ia 198a] ja
Suomen lajiston osalta Solosen

{1985) Suomen linnusto. Muuttu-
vissa tapauksissa Suomen käytän-
nön määrittelee Rariteettikomitea.
joten tässä artikkelissa käsitellyt
muutokset lintusystematiikassa



koskeval Suomcn lajilistaa r,asta
sitten. kun Rariteettikomitea on il-
moittanut muutoksista. Maailman
linnustoa tarkasteltaessa vleisin
systenatiikkakirja lienee llorvar-
din & Mooren (1980J pinnaopus.
Yleisesti maailman selkärankaisla-
jiston nimistöä käsittelee kansain
välinen e1äimistöl nimistökr.:mitea
IThe lnternational Commission on
Zoolcrgicai NofireDclature). Komi
lean kannanotot ovai kuitenkin
usein jo l'akiintunccn käytännön
vahvisfamista. i ärkeintä olisi. et
tä Iiuroopassa noudatettaisiin )'h-
tcistd lajiluokittelua: Tämä on sitä
Yhdentvr'ää Eurtroppiia.
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tisk jäm[örelse av proteiner, jäm'
förelse av kalyotyper och DNA
DN-A hybridisering.

Problem som förorsakas av iso
lerade populiitioncr och lbrtila
hybridr:r behandlas m0d flcrr)
exempel.

'lill sisi presenteras LjC kommit
tens arbete, en översyn av eurcpa-
listan. Exempelarterna är' snösis
kan, skärpip1ärkan, steppörnen
och clet arnerikanska vadalparet
Pluvialis dominica/luh'a.



Miten suolaveden purku vaikuttaisi
Mietoistenlahden ekosysteemiin, tulee

Saasteet uhkaavat Mietoistenlahtea
Asian salanyhkäinen valmistelu
kuumensi kuntalaisten tunteita.
Mietoisten-Mynämäen nuori luon-
nonsuojeluyhdistys tcki valituksen
ja nimilistat lähtivät liikkeelle.

Valituksen perusteluissa tuotiin
esille neljä seikkaar tehtaan ilman'
saastevaara asutuskeskukselle. \15
Däjoen ja Mietoistenlahden jäter e-

sikuornitus, epäilyt hankkeen ko-
konaistaloudcllisesta epäedullisuu-
desta kunnalle sekä hankkeen sa'
lamyhkäinen ja epådemokraatti'
nen valmistelu.

Tilanteen selvittämiseksi järjes
ti luonnonsuojeluyhdistvs keskus-
telutilaisuuden Mietoisten kunnan
nökillä Aarlahdessa 28. kesäkuu
ta 1989. Läsnä oli viitisenkymmen-
tä ihmistä. Raision Tehtaiden edus-
taia vastaili paikallisten asukkai-
den ja luonnonsuojelijoiden tiuk
koihin kysynyksiin. Paikalle oli
kutsuttu nyös Vorsinais-Suomcn
luonnonsuo jclupiirin aluesihteeri
Veijo Poltola. Turun Lintutieteellis-
tä Yhdistystä eduslivat puheenjoh-
taja'l'apani Veistola ja sihteeri Rau-
no Laine.

Keskustelu oli niin vilkasta, että
turkulaisten ei tarvinnut ruvcta pa-
lopuheita pitämätin. Maittensa ja

Kesäkuun puolimaissa Mie-
toisten ympäristöaktiivlt
saivat vihiä Raision Tehtai-
den suunnitelmista laajen-
taa Mietoisten hienokemi-
kaalitehtaansa ka ksinkertai-
seksi. Sijoituspaikkalupaha-
kemus oli silloin jo tulossa
terveyslautakunnan käsitte-
lyyn .

!esiensä tuleraisuudesta taistele
,,-an maam iljelijän rinnalla ovat
hurjimmatkin kaupunkilaiset yrn
päristöradikaalit perin kes"v jä lam-
paita. He kun elä\'ät luonnosta suo-
raan ja kokopäi\,äisesti.

TLtn edustajat korostivat Mie-
toistenlahden arvoa kansainväli-
sesti arvokkaana lintuvetenä. Lin'
tujen raf intooaan kävttämiä eläi-
mi:i ja kasveja uhkaa suunniteltu
suolaveden laskeminen (11 ol, vet-
tä 50 rn3 vuorokaudessal. Mahdol-
linen viemäriputki pitåisikin vetää
mahdollisirnman kauas ulapalle.
Ennen putken rakentamista on
luonnollisesti tehtävä tarkka lim-
nologinen esitutkimus.

Kaikki osapuolct pääsivät yksi-
mielisyyteen siitä. että harkkeen
suurin ongeima on nimenomaan
jätevesissä. Mietoisteniahden ny-
kytilan säilymiseile on suunnitel-
man aikanaan tuleva vesioikeuskä-
sittely ratkaiseva vaihe.

Keskustelutilaisuuden tuloksena
eri osapuolet saivat tietoa vaihdc-
tuksi ja paineitaan puretuksi. Pai-
kallisen terveyslautakunnan kanta
vain jäi epäselväksi, koska yksi
kään sen iäsen ei uskaltanut tulla
paikalle.

TLY ja Lintutieteellisten Yhdis
lysten Liitto seuraavat tilanteen ke-
hitystä yhteistyössä paikallisten
luonnorsuojelijajärjestö jen kans-
sa. Mietoistenlahden kaltaisella ai
nutlaatuisella lintuvedellä ei tehdä
suolauskokeiluja ei ainakaan il-
man kansallista skandaalia.

Kuriositeettina mainittakoon, et-
ia Lrrontoartr tar hdr)en nuLttro-
poikansa Cendar palkitsi ker-
rankin suojelukeskustelijat: Mökin
takana lauleskeli leppoinen kuhan-
keittäjä, josia yhdistyksen edusta-
jat kuittasivat matkakuluikseen ns.
vuodcnpinnan.

TV



Jurmon
huulikirjasta

Jurmon huulikirjat ovat kult-
tuurihistoriallinen dokumentti,
missä kärki osuu kunkin ajan
ilmiöihin - ei henkilöihin. Si-
ten tekstin henkilöiden yhteYs
todellisiin henkilöihin tai ta-
pahtumiin on pelkkää sattu-
maa.
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Nyt on aika
hankkia talven linnunsiemenet.
Samalla voit ottaa yhdistyksen va,
rastolta ensi kesän pöntöt. Saat ne
kerrankin ajoissa puuhun. Soita
Raunolle, puh. 304 562.

Äuringonkukka 9 mk/kg
pakattu kahden kilon pusseihin
Linnunpöntöt
pikkulintu 30 mk
kottarainen 35 mk
telkkä 70 mk
helmipöllö, uuttukyyhky 60 mk
harmaasieppo 25 mk

Kirjat,
lehdet
Yhdistys myy kotimaista laatukir-
jallisuutta ja nerkkejä. Myynnin
hoitaa Annika Forstdn, jonka tavoi-
tat parhaiten työnumemsta, 654 536

Itämerenlokkilinnut 135
Suomen sorsalinnut 98
Suomen linnusto
Suomen lintuatlas

115
125

mk
mk
mk
mk
mk

L@IPPU *,wt[n:&

Rovfågelguiden 98
Kahlaajaopas vielä
Suomen oäiväoetolinnut ll.l u.1! ma

ldlttsl d

Distribution and Numbers
of Finnish Breeding
Birds uutuus 95 mk
TLY:n hihamerkki 10 mk
TLY:n tarramerkki 6 mk

Annika välittää myös ulkomaisten
lehtien ia kirjojen tilaukset. Seu-
raavassa esimerkkejä suosituim-
mistal

Vår Fågelvärld noin 100 mk
British Birds 155 mk
Dutch Birding noin :l:10 mk
Birding World 150 mk
Bird Identification 110 mk
A Fotographic Guidc to
Birds of Europe 110 mk
Shorebirds 165 mk
North Atlantic Shorebirds 100 mk
Wildlowl 195 mk



Osoitemuistio 1989
Hallitus

Puhe€njohtaja Tapani Veistola
N4arjalie 5 A 20, 18200 Heinola

Sihteeri Fauno Laine

Ralhankat! I b B 43. 20100 Tlrku
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.l:scf Ari Lalne
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Y il e 22, 20810 Turku
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KoLrkkarinkalu 4 C 33. 20610 Turku
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Rauhankat! 13 A. 20110 Turku

Linlulehdet (u kom ) Jyrki Normala
Suoarkisto Anlt Karlin

Kalevantie 15 A 22 235Aa UusikaupLlnk

HaYainloien ilmoittaminen

LYL a Lrevastaava Jultana Pihå

Norlankat! 25. 20740 Turku
Lintuat as Esko G!slaissorl

Kerllulinkalu 12 A 5. 20500 Turku
P er'rves l!tkim!s Esko GLrslafsson

Turun aluerariteellikomitea
Puheenlohlala Tom L ndroos

L!oslarinkat! 12 A 17. 20700 Turku
S hleeri Tapani Numminei

Sähköylrliö 7 A, 21530 Paimio

Jurnon lintuasema
::amanhoilala Verio Vänskä

2:650 Lillandet
,-: asemanhoilala Jyrkl [,4atikainen

::_!ast!svaslaava Vesa lVulta a
-r,r lr€rrankatu 5 A 3. 20780 Kaar na

J äsentiedote

a ::a,,astaava S mo Ve sto a
r:-:ninkula 3 A 3 31600 Jokioinen

k 910 r43 179
t. 910-52 579

921-304 562

921-515 371

916 83 040

921 318 404

921-445 188

92r-37s 592

92r 357 878

92r-357 381

921 423 940

loukkaanluneet eläimGt

Elåinsuoiel!vavola Anla Eerikainen

lY[-edustaiat
Ha lituksen pj. Arlo Kallioa

Rykmentinti€ 64 L 146 20880 Tuik!
Ha ltuksen ja edustajiston jäsen

Rauro Laine

Edustaiislon äsen Tapio Lineri
Pohjanmaankatu 2 B 36, 20740 Turku

Edustajiston låsen Jyrki Normala
Edustajislon låser Simo Veistola
Edustajiston läsen Juha Vuorlnef

Katunpää 2 C 11, 20610 Turku
ToiminnanjohlalaTapall Veistola

ilyyiät
K rjal Annika Forslen
Pöftöt la siemenet Ari Lalne
Pönlöl la s emenet Rauno Laine

0soitteenmuuloksel

Jås€nsihleeri Simo Veistola

Toimikunlisn prheeniohlaial

Aluerar teeltikom lea Tom Lindroos
Artlkviteettikol egio Juha VLr0rinen
At astoim k!nla Esko Gustafsson
Harraslalatuk nlolautakunla Jarmo Kom

Eerkinkal! 2 E 114, 20110 Turku
Havaintotoimik!f la Juhana Piha

J!lkais!lo mlkunta ,lyrki Normala
Linlr.rasematoimlkunta veiio vänskä
Linnusionsuoje utolrnikufla Tapanl Velstola
LYL-toimikunta Rauno Laine

0hle matoimikunta Simo Ve stola
Pelo intulo mikunta Seppo Pekka a

Vaskilorvenkatu 11 as 3. 20840 Turk!
Relkiloim k!nla Ra!fo Laine
Ta oustoimikunta J!ha Pekka Penttilä
T!lkimLrslo m kunta Esa Leh koinen

I\,1änlyli€ l4 E,23100 [r1ynåmak

Tyovaliok!nta Ra!no Laine

Lik!lin lo rnlt!skunla Veilo Våfskå
Urher!loim kunla Jyrkr Nornraia

Vaihloyhleyslomikunta Jyrk Normala
Varsirais S!omen linnul kirjan toimlusk!fta

Juhana Piha

Ukuli

Päåtoimittaja Ve lo Vänskå
Raporttltoimiltala Tapaf l Velslola
llku lr lrlonumeromyyiä Tap o Lin€ri

Turun Lintutieteellinen Yh

921-484 062

921 359 220

921 304 562
921 424 324

921 515 371

916 83 040
921-531 213

910- 52 579

921 318 404
921'445 188
921 304 562

916" 83 040

921-516 826
921'531 213
921 328 123
921 319 716

921-423 944
921-515 371

926 54 25B

910-143 179

921"304 562
916 83 040

t. 921-333 50s

921-304 562
92T 706 064
921-706 064

921 304 562
s26 54 258
921-515 371

921-515 371

921 423 940

926 54 258
910-143 179
921-424 324

921 446 619

921-423 940
921-304 424

921 515 371
922, ?4 A4A

921-423 940

921 328 123

921 328 123

921-516 826

921-132 783

926 54 258

921 375 5S2

92r'433 697

q]6 83 040


