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Ukuli odottaa juttuasi
Ukuli ottaa mielellään julkaistarak-
si kaikenlaisia juttuja, niin artikte-
leita kuin keskustelupuheenvuoro-
ia. Voit helpottaa toimituksen työ-
tä muistamalla seuraavat seikal jut
tua kirioittaessasi.
1- Käytä kirjoituskoneen suurinia

riviväliä [=3)
2. Kiloita riville keskimäärin 66

merkkiä ja jätä vasempaan reu-
naan suurempi marginaali.
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3. Jaa tekstisi asiayhteyden rnukai-
sesti muutaman virkkeen kappa-
leisiin. Äloita uusi kappale kah
den kirjaimen sisennyksellä.

4. Iaa tuttusi asiakokonaisuuksien
mukaan lvhvillä väliotsikoilla.

5. Kirioita tekstiin liittjryät taulukot
kukin omalle arkilleen.

6. Jos vielä viitsit, niin laadi erik-
seen muutaman virkkeen pitui-
nen ingressi, jossa kerrotaan

Ukuli 20. vsk.
rssN 0782-8195

Julkaisija/Utqivare
Turun Lintuiieteellinen Yhdisiys ry
PL 67, 20101 Turkt-r
Abo Orniiologiska Förening rf
PB 67. 20101 Äbo
Paatormfta)a/ uhelredaktor
Veijo Vänskä
21650 Lillandet
prh./te1. 926-54 258
Raport titoimittaja/Rapport€daktör
Tapani Veistola
Marjaiie 5 A 20, 18200 Heinoia
puh.heL 97O 52 579
Tilaukset ja irtonumeroi
Prenumerationer och lösnummer
Tap'o Lineri
Pohjanmaankatu 2 B 36
2O74J Trxku, puh/d. 927424 324
Tilausmaksu v. 1989 on 50 mk.
Jäsenet saavai lehd€n ilmaiseksi.
Eenumerdlionstrb a 1989 :jr 50 rrk.
Medlemmar erhåll€r iidningen gmös-

Ilmoitushinnai/Annonspnser
1/1s. 500 mk, 1/l takas. 600 mk
1/2 s. 300 mk, 1/3 s. 200 mk
1,/4 s. 150 mk
Painopajkka/'Iiyckeri
Seriofisei. Tu*u 1989
Ilmestymisaikaiaulu/Utkomsttider
4/a9 20.12. dead line 15.10
1,/90 31.03. 08.01.

tekstisi keskeisin sanoma tai mi-
kä on tekstisi ydinaihe.

7. Käsikirjoituksen ei tarvitse olla
siististi puhtaaksikirjoitettu.

Tårkeintä on, että teksti on yksise-
litteisesti luettavaa.



It seems that Lintuviesti is so super_
bly mosi powerful and most prcfession-
al ol these magazines (see Tabl€ 1). lhe
oiher magazines äre not ediied bY

professional journalist. Marks of this
are pretty clear

Hannu Kauhanen: Maamme lintuleh'
distö on vielä nuorurspuvussa. Lin-
tuviesti 4/88.

Lintuviesti on Tal,Yn jäsenille sekä leh-
destä kiinnostuneille lukiioille tarkoitei-
tu julkaisu, jonka pääasialllsena
tchiåvänä on edistää erityisesti pirkan'
maalaisen linnuston tuntemusia ja

suojelua. Lehti toimii myås yhdyssitee
nä TaLYrn iåsenistön keskuudessa. Täs-
sä hvvin pelkistetty vastaus kysymyk
seer, miksi Lintuviestiä julkaistaan.
Millä tävalla lehti on

Jouri Valkeeriemi: Rauhankyyhkyt
jo lennossa. Lintuviesti 1/89.

Mihin on kaikki se hlrkerryttävä
hauskuus. leikinlasku ja onnistumisen
ilo kadonnut, kun selaan suomalaista
liniulehieå.

luhani Hannila: Iloisempaa ot€tta,
rrankenstein. Lintumies 4/8?.

Muutama albatrossi
vai parvi naurulokkeja
Ukulin 20. vuosikerta on nyt saatu päätökseen. Ensimmäistä kertaa lehdes-
sämme julkaistaan vädkuvia. Ki4apainotekniikan tie on nyt kuljettu loppuun.
Voimme vastaisuudessa keskittyä sisä11ön ja taiton parantamiseen, mitä juh-
lavuoden kunniaksi jo hieman on tehtykin.

Samalla on kuljettu loppuun toinenkin tie. Lehti ei enää synny vanhalla
pakataan-mitä-käsillä-on-menetelmällä. Ilman aktiivista juttuien hankintaa
ei ole mitä painaisi. Sisällön monipuolisuudesta, juttujen toimituksellisesta
tasosta ja tekniikkåa vastaavasta ulkoasusta huolehtiminen, ts. toimituksel-
lisen lehden tekeminen vaaiii sellaisen lyöpanoksen, ettei se nykyään enää
onnistu puhtaasti aatteelliselta pohjalta.

Vaikka paikallislehdistö on nyt kukkeimmillaan - kuuluuhan lintulehti-
pakettiin 2O valtaosin huipputekniikalla tehtyä lehteä - vakavat ongelmat
ovat nähtävissä. Monet lehdet mydhästelevät pahasti. Vain harvassa lehdes-
sä on tarjolla uutta ja mielenkiintoista materiaalia kaikista lehdistä tuttujen
vakiokatsausten ja retkijuttujen lisäksi. lournalisiista ammattitaitoa esiintyy
lehdissä hyvin säästeliäästi. Kuvaavaa tälle pysähtyneisyyden tilalle on, etiä
viimemainitun seikan julkituominen johti pääioimittajan eroon Tampereella.

Miksi siis yrittää sellaista mihin käytettävissä olevat resurssit yhdistyksis-
sä eivät riitä?'l'uloksena on Iunnu Vainion metaloraa lainatakseni vain par-
vellinen naurulokkeja.

Ratkaisu voisi olla Ilkka Oksalan idea, jota kehittelimme eräässä öisessä
puhelinkeskustelussa pari viikkoa ennen hänen kuolemaansa: Naapuriyh-
distykset ryhtyvät julkaisemaan yhteistä lehteä. Kun lintulehdissä sivunval-
mistus on huomattavasti suurempi kustannuserä kuin painoksen määrä, va-
pautuisi näin taloudellisia resursseja ammattitaitoisen päätoimittajan palk-
kaamiseen. Lehden ioimituksellinen taso ia ilmestyminen olisi turvattu.

LisäDä olisi vielä joukko kumulatiivisia etuja. Laaiemmasta harrastajapoh'
jasta syntyy enemmän hyviä juttuja, vuodenaikaiskatsaukset saisivat uutta
mielenkiintoa ja tätä kautta enemmän havaintoja, yhdistysten välinen kil-
pailu poikisi lisää kirjoituksia, laalempi levikki ehkä lisää mainostuloia ia
lopulta lehti olisi niin hyvä, että ammattiiutkijatkin julkaisivat harrastajia
kiinnostavat tutkimuksensa siinä. Suomen taivaalla liihottelisi vain muuta-
ma mull.r.iläkin komea mpi albalrossi.



Lintu-
hcrrrcrs-
tuksen

keveys

On sanottu, etteivät ornilo-
logit nykyisin vedä yhdis-
tystoimintaa, vaan möyk-
käävä bongariporukka kan-
soittaa lintuyhdistykset.
Onko lintuharrastus krii-
sissä?

Lintuasematyö jää yhä
harvempien aktivistien har-
teille, omaehtoista tutki-
musta ei enää löydy ja yh-
teisten yritysten vastaanot-
to on laimeaa. Huolimatta
lisääntyneestä retkeilystä
saadaan katsauksiin entis-
tä vähemmän havaintoja.

Toisaalta yhdistyksissä
on jäseniä enemmän kuin
koskaan. Paikallislehtif lora
lienee maailman tiheimpiä.
Valtakunnallisia seurantap-
rojekteja tehdään ha rrasta-
japohjalta enemmän kuin
koskaan.

Onko lintuharrastus ra-
kennemuutoksen kourissa?
Ukuli käynnistää nyt kes-
kustelun lintuharrastuksen
tilasta ja tulevaisu udesta.
Puheenvuoroja on pyydet-
ty Ukulin entisiltä päätoi-
mittajilta, mutta keskuste-
lu on avoin kaikille.
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Lånsi Euroopan voimakas "vihreä
aalto" on näkynyt Suomessakin:
luonto on pop. Lintuvhdistvkset-
kin ovat saaneet kehityksestä osan
sa: Turun Lintutieteellisellä Yhdis-
tyksellä [TLY] on nyt lähes 450 jä-
sentä ja valtakunnallisella kattojär-
jestöliä Lintutieteellisten Yhdistys-
ten Liitolla (LYLI noin 6 500. Jos jä-
senmäärien kasvu onkin ehkä hi-
dastunut, ovat lintuyhdistykset
suurempia ja mahtavampia kuin
koskaan ennen: TLYn budjetin
loppusumma kieppuu sadan tu-
hannen markan tienoilla ja LYLrstä
on tulossa miljoonayritys.

Kehitys on ollut nopeaa. Lin-
tuyhdistyksemme ovat nimittäin
verrattain nuoria. Niitä perustivat
"suuret ikäluokat" nuoluudenin-
nossaan 19tiO-luvulla. Maailman ti-
heimmäksi väitetty suomalainen
lintulehdistö kehittyi seuraavalla
vuosikymmenellä, 1970-luvulla.
Esim. TLY perustettiin:1966 ja ny-
kyinen Ukuli alkoi ilmestyä Tie
don Antaja -monisteena :1970. Val-
iakunnallinen kattojärjestö LYL pe
rustettiin 1973; sen lippulaiva Lin
tumieslehti syntyi tosin muuta-
maa vuotta aikaisernmin Suomen
Lintutieteellisen Yhdistyksen pii-
risså.

Valoisa 2000-luku

Lintuyhdistysten tulevaisuus näyt
tää loistavaltar Pioneerisuknpolvet,
perustaiaiäsenien suuret ikäluokat

alkavat päästä varhaiseläkkeelle
ensi vuosikymmenellä. Heidän on
löydettävä pitkå1le loppuelämäl-
leen tarkoitus. ia lintuyhdistykset
tarjoavat mahdollisuuden mielek-
kääseen harrastustoimintaan. Su-
pereläkeläisillä tulee olemaan ajan
lisäksi myös kykyä, taitoa, suhtei,
ta, kokemusta ja rahaa tehdä suu-
ria lintujen hyväksi.

Vaaran vuodet

Ennen ensi vuosituhannen loistoa
lintuyhdistysten on kuitenkin yli-
tettävå vaarallinen 1990 luku. Seit-
semää lihavaa vuotta edeltää aina-
kin seitsemän laihaa vuotla. Silloin
lintumiesten veri punnitaan. Sil-
loin katsotaan mitkä lintuyhdistyk,
set selviävät olemassaolon taiste
lussa ia mitkä heikot sortuvat elon-
tiellå.

Pessimismini perustuu kansain-
välisen taloudellisen kilpailun ko-
\renemiseen. Uusia maita tulee hy
vinvointikilpailuun sekä läheltä
Itä Euroopasta että Kaukoidästä.
Iotla Suomessa ylipäätånsä voitai-
sjin elää ja harrastaa, on vähene-
vän aktiiviväestön tehtävä tulosta
koremmin.

'lyöpäivät ovat nyt jo tilastojen
mukaan pidentyneet, vaikka jokai-
nen tulopoliittinen kierros tuo li-
sää vapaa aikaa: jupit tekevät yli-
töitå suomalaisella sisulla. Opiske-
lijoidenkin tahti kiristyy, eivätkä
uuden kurssimuotoisen tutkinto,

sietömötön

Nakymiä aallonharjalta



Tapani Veistola

järjestelmån sisäistäneet putki-
opiskelijat harrasta mitään. Taka-
na on se aika, jolloin yliopistokau-
punkien yhdistykset saattoivat
luottaa akateemisen vapauden tuo-
van niille vuosittain uutta luovaa
vapaaehtoistyövoimaa. Nykyään ei
biologianopiskelijoidenkaan aika
tunnu riittävän lintuyhdistyksen
kokouksiin.

Tuhon enteet ovat jo n)'t nähtä-
villä. Lintulehdet myöhästelevät,
karsivat numeroitaan - ja myöhäs-
tyvät lisää. Jäsenet passivoituvat,
tappiokierteen syvetessä yhä use-
ammat eivät enää iaksa maksaa
edes jäsenmaksuaan. Ensimmäi-
nen lintuyhdistyksen kuolema on
jo tapahtunut tosiasia: Oriveden
Aves-kiltaa ei enää ole.

Verta, hikeä ia kyyneleitä

Miten lintuyhdistykset voivat sel-
vitä vaikean ajan yli? Lintuyhdis-
tysten näivetystauti on kuoleman-
vakava ja sitä vastaan tarvitaan ko-
via lääkkeitä. Tekijämiesten harve-
tessa yhdistysten on rationalisoita-
va toimintaansa. Harvempien on
keskitlttävä olennaiseen, siihen
mikä on tärkeätä - ja mikä haus-
kaa!

Nuorisoa lintu-
retkellä Ruissa-
lossa 1!}sGluvun
lopulla, jolloin
paikallisyhdis-
tyksistii ei edes
haaveiltu. Va-
semmalta Os-
mo Kivivuori,
Vesa Turunen,
Esa Tämminen,
Seppo Kotiran-
ta, tuntematon,
Esko Joutsamo
ja lsmo Låhto'

Fågelskådarna i

Runsah på 1g5O
talet.

Pakkorutiinit kannattaa myydä
pois, koska aika on nykyään rahaa
kalliimpaa. On maksettava esim.
kirjanpidosta ja Iehden teknisestä
toimittamisesta yms. orjantyöstä ja
raadannasta. Palkkarenki tekee
monta asiaa nopeammin ja parem-
min kuin pelkän velvollisuuden-
tunnon varassa toimiva harraste-
lija. Iäsenmaksun korctus on tie-
tysti myrkkyä reunajäsenille, mutta
ilman rohkeita leikkauksia voi ko-
ko yhdistys pian kuihtua ja kuolla.

Yhteistvön vuosikymmen

Ihmisten aikapula ei tietenkään ole
pelkästään lintuyhdistysten ongel-
ma. Luontosektorin järjestöjen
kannattaisikin juuri nyt tehostaa
paikallista ja maakunnallista yh-
teistyötään.

Lintuyhdistysten Iuonnollisim-
mat vhteistvökumppanit ovat Suo
men luonnonsuojeluliiton paikal-
lisyhdistykset ja luonnonsuojelu-
piirit. Niillå on paljon rahaa mut-
ta vähän järkevää käyttöä sille. ]os
lintumiehet suhtautuisivat vaka"
vasti luonnonsuojelijoihin, voisi
tästä rahan ja iärien liitosta syntyä
paljon yhteistä hyvää.

Lintuyhdistysten olisi myös hy
lättävä nurkkapatriotisminsa ja lä-
hest!.ttävä toisiaan. Kun kerran jo-
kaisen kahdenkymmenenyhdek-

sän paikallisen lintuyhdistyksen
rahkeet eivät riitä kunnollisen iul-
kaisun toimittamiseen, kannattai-
si yrittää yhdessä naapuriyhdistyk-
sen kanssa - jolla saattaa olla sa-
manlaisia murheita! Tietokonei-
den ja modeemien aikakaudella ih-
misten ei enää tarvitse edes tuntea
toisiaan voidakseen toimia yhdes-
sä. Tämä on tärkeää Suomen kal-
taisessa suuressa maassa, jossa

etäisyydet ovat eurooppalaista
huippuluokkaa.

LYL pelastaa?

Paikallisyhdistysten kuolemanvaa-
ra aiheuttaa keskusjärlestölle suu-
ria paineita. LYL ei voi antaa val-
koisten läikkien syntyä Suomen
lintuyhdistyskartalle. Sen on tawit-
taessa pelastettava hukkuvat jäse-

nensä ia elvl'tettävä ne.
LYL voi tukea iäsenjäriestöiään

vain, jos ne antavat sille rnahdolli-
suuden, Tällä hetkellä Liitosta ei
tunnu välittävän monikaan muu
kuin liittohallitus ia sen kaksi toi-
mihenkilöä. Monille Liitto tuntuu
olevan välttämätön paha ja sen jä-

senmaksu turhanaikainen huvive-
ro. Välttämättömiin toiminnan te-
hostusyrityksiin kaikkien lin-
tuyhdistysten tekemiseen nuoriso-
järjestöiksi, keskitettyyn iäsenmak-
suun ja Lintumieslehden nostami-



Lintuyhdistysten suu ret:al ä or rac:a rarrastajat tutkimaan
ja suojelemaan.

seen jäsenlehdeksi - suhtaudu-
laan monin paikoin epäillen. Lii-
tolta vaaditaan yhä enemmän toi
mintaa. mutta se saisi maksaa vain
kolmanneksen siitä mitä luonnon-
suoleluyhdistyksissä.

Kädestä suuhun elävän Liiton
onkin kai yritettävä paroni von
Miinchausenin temppua: kiskotta-
va itsensä hiuksistaan ylös ahdin-
gosta. Jos se selviää, se voi peias-
taa heikoimmatkin pikkuveJ jensä
trädän päivänä. Mutta jos se sor-
tuu lintuyhdistysten ruotuvaivai
seksi, ei siitä ole iloa kenellekään.

Miten käy TLtn?
Kävipä Liiton ja muiden yhdistys-
ten miten vain, on TLYIIä hyvä en-
nuste. Varsinais-Suomessa on kiin-
nostava linnusto ia paljon lintu
miehiä. Turussa voidaan liioittele-
matta puhua aidosta lintumiesyh-
teisöstä ja -kulttuurista.

TLY on maamme toiseksi suurin
paikallisyhdistys. Vaikka lintumie
hemme ovatkin riitaisia, kaikki
kuuluvat puolueettomaan Yhdis-
tykseen. TLY onkin suhteeilisen
vahva jäaestö ja sen talous on koh,
tuullisen hyvin hoidettu. Sen pitäi-
si pystyä houkuttelemaan hyviå
miehiä latkossakin.

Miten käy Ukulin?
Ukuli on TLYn päätuote. On käsit-
tämätöntä, jos yhdistys ei pysty
lehteä kehittänään. Lählökohdar
ovat suotuisatr ihmisten päässä on
satoja ja tuhansia juttuja, pöytälaa-
tikoissa kymmeniä tuhansia huip
pukuvia. Luovuuden vapauttami-
sen luulisi olevan vain tekninen
pulma.

Monien lehdenteon raskaiden
rutiinivaiheiden ohi voidaan tule-
vaisuudessa oikaisla Iieiokoneellå
Taitto voidaan tehdä näFtöruudul-
la kerralla valmiiksi ja tietokonela-
donta tekee oikoluvun tarpeetto-
maksi. Tietotekniikkaan siirtymi
nen on ollut kuitenkin monessa
lehdessä hankalaa. Kunpa toimit-
tajilla vain olisi malttia odottaa ja
opetella uusi tekniikka kunnolla
Ukulia ei saa epävarmoiila kokei-
luilla vaarantaa!

Lehden toimiftaminen poikkeaa
monesta muusta yhdistyksen toi-
minnasta siinä. että se on elämiA-
tä aikataulun armoilla. Vedokset ei-
vät saa odottaa, vaan toimittajien
on tehtävä työnså olipa vapaa,
aikaa tai ei! Lehden ilmestymisen
turvaamiseksi pitää päätoimittajal-
le ja taittajalle maksaa niin, että he
voivat paneutua tvöhön hvvä]Iä
omallatunnolla.

Harrastaiat,
tutkilat ja suoielijat
Lintuyhdistysten suuri tehtävä on
koota harrastajat tutkimaan ja suo-
jelemaan.

Linnustonsuojelun painopiste
tulee siirtymään "alkuperäisen"
luonnon suojelusta luonnonhoi-
toon. Suojeluohjelmat on vahvis-
tettu, lintumiesten täytyy nyt vai-
voa niiden toteutumista. Jokaisel-
le kohteelle pitää saada nimikko-
vartija, joka tietää mitä tehdä ios
vaara uhkaa. Varsinais-Suomessa
lintumiehet civät voi enää perään
tyä tuumaakaan.

Tirrmeltuneita vanhoja lintupaik
koia pitää kunnostaa. Meillä on
esim. paljon rantaniittyjä, joita voi-
taisiin parantaa laiduntamisella.

TLY:llä voisi olla joku påivä oma
mullikarjansa!

Jos vanhat lintupaikat eivät rii-
tä, tehdään itse uusial Esirn. kah-
laajalietteitä voidaan rakentaa kei-
notekoisesti. Täliaisissa projekteis-
sa tarvitaan tosin paljon rahaa,
mutta sitäkin enemmän mielikuvi,
tusta.

Tulevaisuudessa korostuu myös
lintumiesten kansainvälinen vas-
tuu. Suomessa ei ole yhtään maail-
manlaajuisesti uhanalaista iintula-
jia. Sitä vastoin yksin Sokoken met,
sässä Keriassa on kaksi Iajia, joita
ei esiinny missään muualla. Kehi-
tysmaiden kehitys uhkaa myös
meidän omia muuttolintujamme.
Viimeisiä sademetsiä ei voida pe-
lastaa vetoomuksilla eikä postikort
tikampanjoilla, koska esim. Afri,
kassa ei ole yhtään länsimaisen de-
mokratian tunnusmerkit täyttävää
valtiota. Ainoa kieli mitä Kolman-
nessa maailmassa ymmärretään
on raha. Luonnonsuojelijoiden on-
kin ryhdyttävä vaikuttamaan Suo-
men kehitysyhteistyömåäräraho-
jen kohdentamiseen.

Harrastajatutkijat
synteesien edessä

Jotkut ovat olleet huolestuneita lin
tuybdistysten tieteellisyydestä stai-
jauksen, komppaamisen ja bon-
gauksen valtakaudella. Mitä tiede
on? Se on järiestettyä tietoa. Nvkv
lintumiehet keräävät tietoa laske-
malla lintuja niin kuin aina ennen-
kin. Parin kolmen vuosikymme-
nen työn tuloksena olemme nyt
uusien yhteenvetojen kynnyksellä.
Lintuvhdistvkset julkaisevat aiu,
eensa linnustosta paikallis[aunoja,
joiden jälkeen käsikirjat Suomen
lintujen esiintvmisestä tävtvv kir-
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joittaa uudelleen. Tunnemme lin-
turnme ehkä parhaiten maailmas'
sa. Eikä tämä ole oppineiden orni-
tologien hiljaisen hartaudenhar-
joittamisen ansiota, vaan se on
möykkäävän bongariporukan
hauskanpidon sivutuotetta. Voiko
enempää hauastajilta vaatia?

Tällä hetkellä bongari toisensa
jälkeen liittyy pitkäjänteisiin seu-
rantaprojekteihin. Kolmensadan
pinnan parernmalla puolella lähtö-
jä tulee siksi harvoin. että retkei-
lvaikaa jää muuhunkin. Voi vaikka
mennä laskemaan linjaa tai ren-
gastamaan, koska kaukohakulait-
teet ovat vapauttaneet miehet pu
helimen äärestä ulos maastoon.

Onko lintutieteen aika ohi?

Syitä lintutieteen kriisiin ei pidä
etsiä harrastajista. Miten amatöö-
ri voisi selvitä ammattiornitolo-
gien rinnalla nykybiologian saral
la, joka vaatii svventvmistä teori-
oihin, varoia ja välineitä nerokkai-
siin eläinkokeisiin ja mammutti
maisiin tietokoneanalyyseihin3
Mitä olisikaan sanottava akateemi-
sista ammattilaisista, jos joku dile-
tantti voisi ripittää heitä kongres-
seissa ja julkaisuissa?

Enemmän kuin harrastajatutki-
joiden vähyydestä pitäisi olla huo-
lestrrneita akateemisen lintuf ief cen

ja koko biologisen tutkimuksen tu-
levaisuudesta maassamme.

Kun biologit tuntevat pääsevän-
sä lähemmäs tosiolevaista luonnon
syvärakennetta eli perimmäisiä
luonnonlakeja, linnut lakkaavat
heitä kiinnostamasta. Linnut ovat
hankalia koekappaleita: monimut-
kaisia, suhteellisen hitaasti lisään-
tlwiä ja karkuun lentäviä. Niissä on
liikaa epävarmuustekijöitä, satun-
naisuutta. kaikkea sifä rosoistä elå-
män todellisuutta, "empiriaa", ios-
ta nykyluonnontiede haluaa pääs-
tä eroon. Lintumies on kohta bio-
logipiireissä outo lintu; harvinai-
nen, uhanalainen ja sukupuuttoon
kuoleva.

Onko biologian aika ohi?

Nykyisen eläintieteen kuoleman-
synti on tuttu Ornis Fennican lu-
kijoille: keskivertolintumies ei ym-
märrä harrastusalansa johtavasta
julkaisusta enää yhtään mitään.

Tieteenala, joka ei pysty teke-
mään itseään ymrnärrettäväksi
edes omille harrastaiilleen saatik-
ka toisten alojen tutkijoille - taval-
lisista kansalaisista puhumatta-
kaan - on tekemässä itsemurhaa.
Luonnontieteiden suuri ympyrä
on sulkeutumassa: ne ovat palaa-
massa salatieteiksi, joiden tulkin-
taan ei pysty edes sen oma seura-

Ehkä biologiassa tapah-
tuu vallankumous ja orni-
tologia pelastuu...
Ehkä lintututkijat tekevät
harrastajien kanssa hie-
noja tutkimuksia...

kunta - vain sen oma suliettu pa-
pisto.

Modernin taiteen kehityksestä
tuttu kehityssuunta on huolestut-
tava. Kansalaisia voidaan kyllä pet-
tää ia pitää pilkkana ionkin aikaa,
mutta ennen pitkää tapahtuu ku-
ten sadussa keisarin uusista vaat-
teista. Kun veronmaksajille valke-
nee soveltavina tieteinä itseään
markkinoivien luonnontieteiden
perimmäinen turhuus, niin silloin
tutkijoiden rahahanat sulkeutuvat
ja yhteiskunnan käenpojille Iyö-
dään lopputili kouraan. Silloin mo-
nelle kansainvälisesti tunnetulle
ekologillekin voi tulla suru puse-
roon miettiessä, eikö kokonaisuu-
den kannalta olisikin ollut viisas-
ta tuhlata vähän aikaa lintuasema-
aineistoihin, Lintumieheen ym.
halrasta jamaisuuksiin.

Minulla on unelma!
Vaikka lähitulevaisuus nä)'ttääkin
synkältä... Vaikka kaikki mikä voi
rnennä pieleen, menee pieleen..,
Toivominen ei maksa mitään!

Ehkä biologiassa tapahtuu val-
lankumous ja ornitologia pelas-
tuu... Ehkä lintututldjat tekevät har-
rastajien kanssa hienoja tutkimuk
sia... Ehkä tutkimukset poikivat
yleistä kiinnostusta... Ehkii myön-
teinen julkisuus poikii rahaa suo-
jeluun ja Liitolle... Ehkä Liitto tu-
lee ja pelastaa paikallisyhdistyk-
set...

Siinä se on miehen työ, että es-
tää paina jaistensa käymästä toteen.
Jos jaksamme vielä tämän vuosisa-
dan loppuun, niin ehkä ensi vuo-
situhannella on helpompaa. Halpa
toive. likainen toivo - mutta onko
meillä parempaakaan tarjolla? Me-
netettävää ei kuolevaisella ole pal-
jon, yrittää kannattaa: Sota apati-
aa vastaan jatkuu!



Kun vuosien etsinnän jälkeen
pääsee vihdoinkin näkemään tun-
turipöllön, niin tunle on sanoin
kuvaamaton. Näin kävi myös mi-
nulle löytäessäni kesän 1987 tun-
turipöllöpopulaation. Kun samana
päivänä lö]'tyi neljän pesän lisäk-
si vielä viisi asuttua reviiriä, niin
sen kertainen tunturipöllöannos
alkoikin tuntua jo suorastaan yli-
mitoitetulta. Kun sama toistui hie-
man eri muodossa vuotta mYö_

hemmin, niin kirjoittajan rohkeim-
matkin toiveet tunturipöllöistä oli-
vat kåyneet toteen.

Suuret pesätihentymät
TUntudpöllön pesintä maassamme
on harvinaista, ja kahtena \,notena
peräkkäin vielä harvinaisempaa.
Kun tiedämme, että lajin edellinen
varmistettu pesintä Suomessa ta-
pahtui vuonna 1978, niin vuosien
1sB7-1988 ioukkopesintää on pi-
dettävä oloissamme lähestulkoon
ainutlaatuisena. Käytännössä pe-
sinnät tällä välilläkin ovat mahdol-
lisia, mutta pesimisalueita sen
enempää kuin pesiäkään ei vain
ole satuttu löytämään.

Pesintä Ina n-Lapissa on sen 5i-
jaan hyvinkin poikkeuksellista, sil-
lä edellinen, virallisesti vahvistet-
tu pesintä alueella on niinkin kau-
kaa kuin vuodelta 1893! Epäviral-
listen lähteiden mukaan tunturi-
pöl1ö olisi kuitenkin pesiny't alueel-
la vuosina 1958 ia 1974, mikä käy-
tännössä pitänee myös paikkansa.

Ainutlaatuisia olivat myös pesä-
tiheydet, jotka ovat maamme kirloi-
tetun ornitologian historiassa en-
nen kokemattomat. Tästä olkoon
esimerklinä kesän 19B7 populaa-
tiq jonka kaikki viisitoista (:15) pa-
ria, joista yksi pesimätön, olivat
vallanneet reviirinsä käytännössä
yhden atlasruudun {-100 km'z) alu-
eelta. Edellisen, vuoden 1974 pe-
simähuipun aikana parimääräksi
aruioitiin Käsivaren alueella 2 pa-
da/100 km,, johon verrattuna pe-
sätiheys oli yli seitsenkertainen.
Tätä tiheämpi pesintä tunnetaan
vain Neuvostoliiton puoleiselta
Iäämercn mnnikolta, jossa vuonna
1903 pesi jopa 20 paria sadan ne-
liökilometrin alueella.

Tunturipöllön
joukkopesintä

1987 r988
Pohjoisen arktisilla alueilla asustava tunturipöllö on
ollut aina huomiota herättävä ilmestys. Tätä pöllö-
jen suurimpiin kuuluvaa, lähes lumivalkeaa lintua
on vaikea olla huomaamatta sen ilmestyessä jolle-
kin paikkakunnalle. Kuitenkin vain harvat ovat näh-
neet sen luonnossa, sillä lajin esiintyminen on hy-
vin sattumanvaraista. Kirjoittajalle tuo onni ja au-
tuus on kuitenkin suotu, sillä hän sai seurata aitio-
pai kalta lajin jou kkopesintää I narin- l-apissa vuosi-
na 1987 ja 1988.

Teksti & kuvat Raimo Hytönen



Suuret pesintätappiot
Tunturipöllön pesä on cmojen tur
peeseen kaivama 10-15 cm syvä
ja 50-70 cm ieveä kuoppa, jossa
ei ole lainkaan pehmusteita. Löy-
detyistä pesistä, jotka kaikki sijait
sivat puuttomalla tunturialueella,
kaksi oli isolla kivellä. seitsemän-
toista tunturinummen kumpareel-
la ja kymmenen palsakummulla.

Vuoden 1987 kuuden parin pe-
sintä keskeytyi pesävaiheeseen, ja
loppuihin kahdeksaan pesään mu-
nitiiin yhteensä 40 munaa, pesä-
kohtaisen munamäärän vaihdelles-
sa kolmesta seitsemään. Näistä
kuuteen kuoriutui sittemmin kaik-
kiaan kaksikymmentä poikasta,
mutta ravintotilanteen nopea heik
keneminen iohti siihen, että vain
kahdesta pesästä selviytyi yhteen
sä kolme poikasta lentokvkvisiksi,
joista kaksi rengastettiin.

Vuonna 1gBB kaikkiin viiteen-
toista pesään munittiin yhteensä
81 munaa, pesäkohtaisen muna'
määrän vaihdellessa kuudesta vh

deksään. Näistä kuoriutui yhteen-
sä tj7 poikasta. Munavaiheen tap-
pioista mainittakoon kaksi kuoriu-
tumatonta munaa (eri pesissä), yk-
si korpin tuhoama munapesä (7
munaa) ja yksi ilmeisesti hollanti-
laisten munarosvojen (6 munaa)
tyhjentämä pesä. Koska kaikkia pe-
siä ei löydetty munavaiheessa, to-
dellinen muna- ja poikasmäärä lie-
nee edellämainittua suurempi, sil
lä luvusta puuttuvat aikaisemmin
kuoriutuneet munat ia kuolleet
poikaset. Poikasista selviytyi lento-
kykyisiksi 29, jorsta 27 rengastet-
tiin. Vuosina 1987 ja 19BB rengas-
tettiin Suomessa siis yhteensä 29
tunturipöllön poikasta, mitä on pi-
dettävä oloissamme varsin hyvänä
suorituksena.

Etenkin uroden 1987 pesintätap-
piot olivat suuret, sillä vain 7,5 o/o

munituista munista tuotti tuloksek
si lentokykyisen jälkeläisen. Vuo-
den :l9BB vastaava luku oli 35,8'l.,
mitä on pidettävä huomattavan
korkeana.

Vuoden lgBB pesintä, myös vii-
sitoista paria, tapahtui kahdella
erillisellä alueella, parimäärän ol-
lesa 3,75 paria sataa neliökilomet-
ri kohden. Vuoden 1974 pesintäti-
heyteen verrattuna sekin on hyvä
iukema. Parimäärän perusteella
voidaan pitää todennäköisenä, et-
tä pesivä kanta muodostui kumpa-
nakin vuonna samoista yksilöistä.
Kåsitystä tukevat useat havainnot
niiden talvehtimisesta pesimisalu-
eella tai sen välittömässä läheisyy-
dessä.

Paitsi pesätiheydet, myös pesä-
paikat olivat kumpanakin vuonna
toisistaan poikkeavat. Kun pääosa
vuoden :1987 pesistä sijaitsi palsa
soilla tai niiden välittömässä lähei-
syydessä, niin vuoden 19BB pesät
sijaitsivat yhtä lukuunottamatta la
jin tyypillisenä pesimäympäristö-
nä pidetyllä tunturinummella. Var
sinaisen pesäpaikaD valintaan vai-
kuttavista tekijöistä mainittakoon
sen varhainen paljastuminen lu-
mesta, ravinnon pesimäaikainen
sijainti sekä suon tai muun kostei-
kon sijainti jokseenkin lähellä pe
säpaikkaa.

Kasvavat tuntu-
ripöllön poika.
set ovat näöl-
tiiän melkoisia
menninkäisiä.
On helppo arva-
ta, miståi vanhat
tarinat peikoista
ja mennink;iisis-
G ovat alkujaan
lähtöisin.
En uns {jälluss-
la liknar på en
troll.

: ;i.
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Suurin pesintätappioiden ai-
heuttaia on ravintotilanne, joka
käJ,'tännössä sarelee eloon jäävien
j?ilkeläisten lukumäärän, Kesä 1987
oli tunturipöllön pesäpoikasvai-
heessa kylmä, jolloin myyräkannat
eivät lisääntyneet ja ravintotekni-
nen aikapommi pääsi laukeamaan.
Vuosi 19BB oli tässä mielessä pal-
jon suotuisampi ja se näkyikin heti
parempana poikastuotantona.

Arktisen tundran
asukas
Tunturipöllö on maamme pöllöis-
tä harvinaisin ja pesivänä erittäin
harvinainen. Ennen vuotta 1974
tunturipöllö oli pesinyt Suomessa
varmuudella vuonna 1932, ;oskin
oli luultavaa, että joitakin yksittäis-
pareja on pesinyt maassamme täl-
lä välilläkin. Vuosina 1987 1988
varmistettiin Inarin-Lapissa yh-
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teensä 30:n tunturipöllöparin pe-
sintä, mikä säilynee Suomen ennä-
tyksenä melko pitkään. Tilanne on
siinä mielessä nurinkurinen, että
Käsivarren alueella tehtiin tuolloin
vain yksi havainto pesimät1ömäs-
tä tunturipöllöparista, vaikka sitä
on pidetty perinteisesti maamme
parhaana tunturipö11öalueena.

Täysikasvuisen tunturipöllön pi-
tuus vaihtelee 55 65:een cm:iin.
Vanha uros on siipien ruskeita
pilkkuia lukuunottamatta lumival-
koinen ja sitä kookkaampi naaras
hieman harmahtava sekä huomat-
tavasti pilkukkaampi. Maassa ole-
va pesä sijaitsee aina avoimella
alueella. Muninta alkaa huhti
toukokuun vaihteessa ja voi jatkua
aina kesäkuun puoliväliin saakka
munamäärän vaihdellessa kolmes
ta neljääntoista. Naaras hautoo
30-38 vuorokautta ja poikaset
kuoriutuvat h}.vin eriaikaisesti, mi

lnarin piirin nimismios H€ikki Karhu
myhäilee tyytyväisenä suoritettuaan
rengastuksen yliopistomiesten, Metsä-
hallituksen ja låpin rajavartioston
edustajien seuraamana. Nämä kolme
poikasta menehtyivät myöhemmin ra-
vintopulan seurauksena, koska kaikil-
le pesille ei voitu eikä toisaalta halut-
tukaan järjestiiä keinoruokintaa.
Länsman Heikki Karhu har ringmärkt
tre ungar som senare svältade ihjä|,

Tunturipöllön munan keskimääräinen
koko vuoden 1988 mittausten mukaan
on 55x43 mm ja päino 57 g. Värildiän
munat ovat puhtaan valkoisiå.
Äggets medelmått var 55x43 mm och
medelvikt 57 g i materialet år 1988.

kä on eräs keino tasata ravintoti-
lanteen vaihteiuja. Molemmat van-
hemmat ruokkivat poikasia, jotka
ovat lentokykyisiä noin seitsemän
viikon ikäisinä. Pääravintoa ovat
pikkujyrsijät kuten sopulit ja har-
maakuvemlTrät, mutta myös riekot
ja jänikset. Myös kannibalismi on
varsin yleistä, ja etenkin heikkoi
na råvintovuosina pienemmät poi-
kaset joutuvat helposti isompien
suihin, Ei pesi huonoina ravinto-
vuosina. Todettu taipumusta mo
niavioisuuteen.

Tunturipöllön asuinalue kattaa
pohjoi6en pallonpuoliskon tund-
ran ja Fennoskandian tunturialu-
eet. Lajin eteläisimmät pesintäha-
vainnot ovat Norjasta 60:n leveys-
piirin tuntumassa ja silloinkin vain
hyvinä sopulivuosina. Se suodttaa
pitkiä talvivaelluksia, jotka voivat
ulottua Brittein saarille ja jopa
Keski-Eurooppaan saakka. Näillä



vaelluksilla pö11öjä nähdään myös
Etelä-Suomessa, iossa se suosii ul-
kosaariston ja Pohjanmaan avaria,
hieman tunturimaisemaa muistut
tavia alueita. Tunturipöllö on
yleensä melko arka, mutta voi vael-
luksillaan tottua ihmisiin niin. et-
tii päästää tarkastelemaan itse;iär
jopa 10 15 metrin etäisyldellå. Se

voi esiintyä pesällään hyökkääväs
ti. Runsaimmat tunturipöllökannat
ovat Neuvostoliiton ja Kanadan
pohjoisosissir, Novaia Zenlialla se-

kä Grönlannissa.
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Sammanfattning
Fjä[ugglans masshäckning i
Enare-Lappland
Under åren 1987 88 upptäckles
ljällugglans nassliäckning i Ena'
le-Lappland. Tidigarc har arten
häckat där år'1893. 1958 och 1974.

I Enortekis Lappland hal arten
håfkäl åren 1932. 1974 och 1978.

År 1987 hö]I iemton par revir
inom ett 100 kn1'zstort områcle, r'il-
ket är den näst största beståndstät
heten som IiågoDsin dokutnente-
rat. Ett pal började aldlig häcka,
sju par avbröt sin håckting utan
att ]ägga äBg. I åtta bon lades to-
ialt,r0 ägg, 3-7 per bo. Tjugo un
gar kläcktes men bara tre kiarade
sig (7,5'l' av lagda äggl pga dct
plöisligt sinande sorkbestånclct.

Är 1988 häckade igen femton
par på två skilda områdcn. Bes-

tåndstäthetcn blev bara 3,75
par/100 kn'z. Alla par lade 6 9

ägg, totalt Bt ägg. 67 ungar kläck
tes av vilka z9 klarade sig (35.8 o/o

av lägda åggJ tack vare det bättre
näringslägei. Korpen rånade ett bo,
holländska åggsamlarL' ytterligare
ett bo.

:-.!
:!,

Historian siipien havinaa
Havaintoja Luonnon Ystävästä ajalta, jolloin mustaras-
tas ja sinitiainen olivat vielä harvinaisuuksia ja mainin-
nan arvoisia.

Lintutietoja lhrun seudusla.
Pyydän tässä esittää muutamia
'lurun ja sen ympäristön lintue-
lämää koskevia havaintoia.

N{ustarastas lTrrrdos meruloJ.
Timän näin ensi kerran kesällä
\i 1915 Ruissalossa. Siellä oli
parvi, noin 10 kpl. Ne oleksivat
saarella viikod tai pari. mutta sit-
ten en nähnyt niitä sen koom-
min. Myöhemrnin on tämä laji
näyttäytynyt aina silloin tällöin.
Etenkin viime syksynä [1s18) on
mustarastaita huomattu: niinpä
näki esim. C. Danielsson puutar-
hassaan Beckholmeniila parven,
n. 10 kpl. Ne olivat cr c'. Samas-
sa puutalhassa ammuttiin maa
ILSK. 5 p:n seuoussa I ?. lvlaa-
tisk.9 p. Th. Berg nåki 1 c. Rai'
sionmetsiissä. Tietääkseni ei ole
huomattu mustalastaan pesivän
Ruissalossa, mutta kyllä itse Tu-
run kaupungissa. Kevää11ä 1917
ieki mustarastasparvi pesänsä
erääseen pihaan täällä kaupun-
gissa (Pikku Hämeenkadun var-
rellal.

Peipponen IFring]lio colebsl.
Peipposia on saalu nähdä tää11ä

koko talven esiintyen ne joko
parviltain tai yksitellen. Myös
naaraksia oleksii täällä.

Sinitiainen lPorus coeru]eus].
Helmik. 5 p näki tri Th. Renvall
erään sinitiaisen li!1luiaudallaan
kaupangissa ja saman kuun I p.

huomasi allekirj. parven. 8 :10

kpl., Urheilupuistossa. lr4aalisk.
9 p. näki Th. Berg 1kpl. Raision-
metsässä.

Pähkinänakkeli [Siiitr europoeoJ
on joku kerta huomattu Ruissa-
lossa Choreuksen lähteen luona.
Itse olen kerran nähn!'t sen tällä
saarella.

Iso huuhkaja fSfrix bubo]. Omi-
tuista on että iso huuhkaja pesii
Ruissalossa. V 1915 näin sen en
simmäisen kerran. Sittemmin
olen usein saanut sen nähdäkse-
ni tai kuullakseni. V. 1917 se tie-
tääkseni ensin alkoi peslä tällä
saarclla. Pesää eR löytän-vt, mut
ta poikaset näin usein. Kesällä
1918 pesi se jälleen.

Tlrrku 24.lll. 1919.

C. E. Nordforss.

Luonnon Ystävä 23:45, 1919

Sinitiainen Ttrrun seudussa. Tal-
ven kuluessa on täällä taas esiin
tjrnyt sinitiainen [Porus coeru-
leusl; taDmik. 10 16 p. oleskeli
eräs yksilö itse kaupungissa, käy-
den tri R:n lintulaudalla, ia hel-
nlik. 5 p. nähtiin muuan Ruissa-
lossa.

Trrrrssa 9-TT.1920-

Thorsien Berg.

Ln.nnon Ystävä 24|77 . 7928



Pikkutiiran toi-
nen pesintä Jur-
mossa tuotti
kaksi poikasta,
jotka nyt lente
levät maailmalla
rengas jalas-

Toukokuun puo
livälissä saari
kuhisi hyönteis
syöjiä. Musta-
pääkerttuia oli
parhaimmillaan
40.

=

Toukokuun vilskettä

Vapunpäi'äl aamuna saarclla 1al,
vehtinut harakka istui viimeisen
kertal aseman katolla- Nokkavar
pusia ftruutli kahdessa palvessa,
kaikkiaan viisi yksilöå. Lajista on
tulossa säänntjllincn muuttaia. sil-
lä toukokuulta on havainto \,iciä
riideltä päiv:ilr;i.

Vaikoposkihanhen Itämeren kan
ta on vahvasti hakemassa jalansi-
jaa myös Saar.istonlereltii. Huhti
kuun lopulla saarelle tulleet ,10

hanhea laidunsivat Iriiivitiäin vaih-
lelevan srruruisena parvela 

f ärvel
lä ja Llaahkassaarella aina 15.5. as
ti. Seuraa,,'ana päivänä rähtiin 50
linnun natkaavan itään-

Toukokuun ensimmäis{rllä vii
kolla rnuutto oli pohjoisen ilmavir
t;ruksel vuoksi hiljaista. Pikkuvar
purcn ilmeslyi kyläiin 3.5. ja viih
tyi pari viikkoa. S(xlraavana päi\,ä
nå nähtiin taas mustaleppiilintu.
jokakeviiineD seI)elrastas nähtiin
ti.5.. muita aaniullruutonlarkkäilu
paljasti 17.5. vielä kolme muutta-
jaa.

Hvvin lännin {)t{rlävirtaus toi
U.5. saarelle 5:10 runilinhrä Scl
raava annos 270 lintua tuli 11.5..
jolloin o1i rn1ös herneknrtun huiil
pu iio -vks. ja pensastaskun ensim
mäinen huippu 50 yks. Seuraavat

Jurmon ennätyskevät 1989
Kuin esimakrrna tulevasla kasvi'
huoneilmiöstä kor:ttiin ulkosaaris-
tossa cnndtvslauha talvi; vuoclen
vaihlecn jälkeen 1:imfijtilat olivat
pääsääntöisesti plussan puolella.
Muutto käl'nnistvi vilkkaana heti
maaliskuun alusta mutta lintumic-
het Lrlivat tilanteen tasalla. Kevään
miehitys kuuluu lurmon parhaim-
piin: maaliskLLussa 15, huhlikuus
sa 26, toukokuussa 3l ja kesäkuus-
sa 19 miehitvspäi\'ää.

Kev;it 19Ug tuotti tukun uusia
sa ap urnisen n ätyksiä. Niirlcn luet
telointi kuuluu kuile kin tulevan
kevritkatsauksr:t:n, tässä on tariol-
la vain nuutama makupi-rla. lJseim
pien lajien kohtlalla muuton aikdi-
rrerr alku ei suotuisistil sriistä huo
limatta johtanut pälimuulon aikais
tumisoen. vaan muultokarrdeslå 1r r-
li tavallista pid.rmpi.

Aikaistelijoiden
huhtikuu
8.4. nuoret miehittäjät plokkasivat
Lounaisriutan tyveltä arokiurun.
jota myöhernrnin päivällä paikalle
tulleel bongalit eivät onnislLrneet
eniiai uudelleen löytrimririn. Aivan
turhaa saalisioretkeä eivät kuiten-
kaan tehneet ne 14 onnellista, jot
ka näkivät spootaanin rnustakiu-
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run. Samana piii\,änä saarella ha
vaittiin nt\'ös ukkomr:tso ja 3 alli-
haahkaa.

11.4. snarelle ilmaantunoot 2 ntu,
lelia viihdyttiviit lintumiehiä pi
iernpäänkin. 15.,1. saarella nähtlr
kaulushaikara krrnrrnastutti havait
siioita. 16.4. ftiytyi ensirunräillt:n
töyht(jhvypän rnunapcsä ja puna
linnoilla oli ensimmäinen mLlutto
hu4rpu, 500 paikallista.

25.4. rnatalapaine heitti saarelle
runsaasti hyönteissyöjiii ja mm,
ekat mustapääkertut havaiitiin.
Seulaava päivii antoi helnekertun,
lqrp:ilintu jen ja kiljosicl)l)o jcn etu-
joukol sekä punarintojen toist-'n
massan. joista 176 j;ii verkkoon.
27.4. tehtiin runsaasti kevään cn,
sihavaintoja nm. pikkukuor,ista,
perlsaskertusla, pensastaskusta, si-
rittä jåstii ia satakielestä. Tokakevrii-
nen sepelsieppo havaittiin 29.'1. 2.5.
Vapunaattoa jrrhlistivat litrl?ilah
della hetken lrrvähtänyl avoselti.
mustaleppälintu, harnaasorsakoi
ras j;r kaksi nokkavarpusta. Päivii
oli rnyös kcviiän palhajta petopäi-
viäi 27 nruLrttajaa, joisia l5 r,arpus
haukkaa.

Jvrki Matikainen
& Veijo Vänskä
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yhdeksän päivää saari kuhisi uu-
nilintujen lisäksi kerttuia, sieppo
ja, taskuia ja leppälintuja. 13.5. oli
pensaskerttujen huippu B0 -vks. ia
kirjosiepon nelipäiväisen päämuu
ton alku. 16.5. oli pensastaskun toi-
nen huippu 50 yks. ia lePPälinnun
päämuutto alkoi huiPentuakseen
100 yksilöön seuraavana Päivänä
Mustapääkertun vaatimattomaan
40 vkslloon laanF nulppu oLr l/.r.,
mutta harmaasieppoien ensimmäi-
nen muuttoaalto alkoi huippuna
120 yks. 20.5.

Hyönteissyöjien ohella tehtiin
havainto ja merisinin kevätmuutos-
ta. suurin määrä Heinäsaarella
15.5. havaitut 14 yks. Tuo päivä oli
myös kevään petopäivä kun sekä
muuttohaukka että niittysuohauk-
kanaaras nähtiin muuttolennossa.
Lisämausteina olivat turturikyyh-
ky, pikkusieppo, muleli ja Pohjan-
sirkku. Mustapyrstökuirin vakiovi-
siitti saarella tapahtui 17.5.

Gavioiden muutto vilkastui 18.5.,

iolloin 150.muuttaiån ioukosta.löy
tvi laakurkl(a. lolnen laaKulKKa
muutti 20.5. Samoille päiville osu
vat havainnot kyhmyhaahkoista.
Parhaat Gavia-päivät olivat 733

yks. 1S.5., 1324 yks. 24.5. ja 680 yks.
25.5.

Sepelhanhet muuttivat tavallista
pohjoisempaa ja niin Iurmon ho-

risontissa saatiin katsella viiden
päivän ajan ennätysmäistä muut-
toa, -vhteensä 1786 sepelhanhea ja

2671 Ans/Brantaa. N'luuton ensim-
mäinen päi\'å 25.5. oli paras,
1225 +'1430.

Uunilinnuilla oli 254 yks. mas-
sapäivä taas 19.5., joka oli myös si-
nirintojen huippu 40 yks. Uunilin-
tujen viimeiset massapäivät olivat
304 yks.24.5. ja 182 yks.26.s. llar
maasieppojen muutto jatkui vilk
kaana kuun loppuun tuoden mu-
kanaan sepelsiepon 27.5. ja pikku
siepon 28.5.

30.5. nähtiin. että asemakonkari
Osmo Kivivuori on ruusuisten
unelmien mies. Unelmat toteutui-
vat aamuisen oven avauksen myö-
tä, kun Jurmon toinen ruusukotta_
rainen tepasteli pihålla. Ensimmäi
sen hän näki samalla tavalla 2.ti.84.

Loppukuun r,ärikkäisiin lintuihin
kuului myös kuhankeittäjä, jonka
kumpaakin sukupuolta sai katsel-
la 24.5.-3.6.

'lbukokuun viimeinen päivä oli
arktisten kahlaaiien. Itäkoilliseen
matkasi myötätuulessa sadekuuro-
jen vauhdittamana 189 isosirriä,
170 suosirriä,210 punakuiria ja
380 tundrakurmitsaa seutanaan le-
veäpyrstökihu. Vesipääskyjä lepäili
järvellä kevään paras määrä yhdek-
sän.

Kesäkuun kovat

Hyönteissyöjien muutto vaimeni
kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja
yölaulajien esiintyminen jäi vai'
suksi, vain luhtakerttunen 2.6. ja
viitasirkkalintu seuraavana päivä
nä, jolloin mvös nähtiin viimeinen
nokkavarpunen. Toukokuun vii-
meisenä tulleet kaksi turturikyyh-
kyä nähtiin vielä 1.6., sen jälkeen
yksi lintu kunnes :14.6. jälleen kak-
si. 15.6. turturikyyhkyiä oli kolne
ja luhtakerttusia lauloi kaksi.

Kesäkuun rariteetti oli riuitatii-
ra, joka kalasteli 16.6. länsipäässä.
Sillä oli todennäköisesti myös ka
veri, jonka määritys jäi kuitenkin
epävarmaksi. On vain ajan kysy
mys, rnilloin laji pesii Jurmon-
Utön alueella.

|uhannuksen alla 20.6. aseman
pihapihlaia antoi furmolle uuden
lajin, lapinuunilinnun. Lintua saa-
fiin katsella läheltä. mutta vasta ää-
ni varmisti laiin lopullisesti. Sama
na päivänä varmistui myös har-
maasorsan pesintä ]urmolle uute
Da pesimälajina. Pari oli saapunut
8.5. ja nähtiin toukokuussa lähes
päivittäin 20.5. asti itäpäässä. Nyt
naaras yllätettiin poikueen kanssa
leppälehdon saniaikossa.

Edelleen 20.6. rengastettiin Jur
mon ensimmäiset pikkutiiran poi-
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kaset, joista toinen oli kuoriutunut
samana päivänä, toinen edeilisenä.
Ensimmäinen tiira tuli saar€lle
:15.5. ja sai kaverin 18.5. Pian huo-
mattiin, että pari pitää reviiriä
Lounaisriutan kärjessä, mistä pe-
sä kesäkuussa löydettiin rantaan
ajautuneiden sinisimpukan kuo-
rien joukosta.

Rengastukset
Rengastajat kattoivat kevätseson-
gin hyvin, kuten oheisesta luette-
losta näkyy. Rengastustaulukosta
puuttuvat tcknisistä syistä johtuen
maaliskuun ja huhtikuun alun ren-
gastukset. Rengastajina ahersivat:

jakso
alku
r-päiviä 34242555s

26 27 2A 29 30 31 Yht.
6.5. 11.5. 16.5. 21.5. 26_5. 31.5.

Jurmon lintuaseman rengastussummat standardipentadeittain keväällä 1989.
Bingmärkningsummorna på Jurmo fågelstation under våren 1989 given i stan-
dardpentaden.

23 21 25
21.4. 26.1. '1.5.

Pekka Alho

Vesa Multala
Tatu Hokkanen
Rolf Karlson I
lsmo Lahtonen J

Osmo Kivivuori

An nika Forsten I
Tapani Numminen J
Tapani Missonen
Seppo Vuolanto
Jt ukt Hakala I
Pekka MustakallioJ

21
1-

1

1

214

1l1-
1-

1--4
'18 84 32 ,15

1

11-2
1-
9ti36

-:l

i":'y'j

_;,,

4
I

3 - - 15

-21274
27
-3
-21-1
-65-206

-2-8
-1
-1

3

25 15 2 253
222

11 2 l 33
2--526

22
1-1

1

437
316257
422440

6227
'10 1 1 104

143 159 50 719
11-37
5 2 2 t6

21
B5 79 26 25t)
16 19 2 205
1-2

-2
-22 r - 16

1

810566
914
-11136

I

-1 2 - 3

1

72263
-1-3'1

s
1-1

20.21.3.
14.-19.5.

30.5. 03.6.
24.28.3.
15.-2L.1.

2 3.-3 0.4.

2!r.4. 02.5.
27.5. 0'L6.

03. 04.6.
07.1'1,5.

0s.6.
20.-26.5.
27 . 29.5.
19.-20.fi.

13
3

1

5
'l

29
2

7

3

:l

Poikasia rengastettiin sesongin ai-
kana seuraal'asti:
meriharakka
töyhtöhyyppä
suosirri
rnerilokki
kalalokki
lapintiira
pikkutiira
suopö11ö

1-
1:16 17

1

;;;;
71925

8-

Lyr tei
Cuc can
Asi fla
Den maj
jyn ior
Par maj
Tro lro
'l\rr vis
rur pLr

rur pnr

Tur tor
Tur mer
Oen oen
Pho pho
Lus lus
Lus sve
Eri rub

Acr pal

Hip ici
Syl atr
S5'l bor
Syl com
Syl cur
Phy lus
Phy col
Phy sib
Reg reg
Mus str
Fjc hyp
Fic par
Pru mod
Ant pra

Bom gar
Lan col
Stu vul
Car chl
Car spi

Car ery
Lox cur
Fri.oe
Fri mon
Emb cit

-1
1

77
84

2

* 13

11
2

j

-2120
18 159
11 10

1

s

1 17

-5
I

-6

38
1

13
2

1

;-
::

l;
39 121
6 11
217

'j 'j
1

;;
- 10
2L1

38 32
b2 120

2

13

165
52 85
1-

\,

5-

I

-;.t6
1Jurmon pesimälinnustoa inven.

toitiin 10 vuoden tauon jälkeen.
Haahkat ovat siirtyneet pääsaa-
relta pikkusaarille.

-' .**

Yhlccns:i/summa 2859



Kesy flamingo
oleili Uudessa
kaupungissa
2.-27.10.44.

Vrrosi 1988 oli toistaiseksi Suomen
lintutieteen runsaslajisin, maas-
samme tavattiin noin 340lajia. Ly-
hytnokkahanhi, lumihanhi, puna-
päänarsku, riuttatiim, kiaosiipiuu-
nilintu ia mustaotsalepinkäinen
esiintyivät ennätysmäisen runsai-
na. Hyväksyttyjen RK-havaintojen
lukumäärä 33 jäi keskitasolle, sil-
lä vuoden 1984 ennätykseen 41 on
vielä matkaa.

Uusina lajeina Varsinais-Suo-
melle h1ruäksyttiin nokiliitäjä, tuli-
päähippiäinen ta vuorirautiainen.
Tavattujen laiien lukumäärä on nyt
329. Toisen visiittinsä suorittivat
fl amingo, valkosiipitiira ja pohjan-
kiisla. Yllättävää oli kirjosiipiuuni
linnun täydellinen puuttuminen
valtakunnallisesta ennätysesiinty-
misestä {65 vks.)huolimatta. Myös

kahlaajien esiintyminen oli vaati-
matonta.

ARK kokoontui kahdeksantena
toimintavuotenaan edelieen kolme
kertaa. Kokolksissa annettiin 57
havainnosta lausunto RKlle ja kä-
siteltiin 77 ARK:n hyväksyttävissä
olevaa havaintoa. Annettujen lau-
suntojen määrä on yhtä pienempi
kuin ennätysvuonna, mutta ARK-
havaintojen määrä on vain hyvää
keskitasoa ja jää selvästi vuoden
1983 ennätyksestä 128 havaintoa.

Lajinimen jäljessä olevista tapaa
miskertoja kuvaavista luvuista en-
simmäinen kertoo Varsinais-Suo-
messa hyväksyttyjen havainto jen
määrän vuoden 1987 loppuun
mennessä, Iukupari kertoo Varsi-
nais-Suomen havaintojen osuuden
koko maassa tehdyistä havainnois-
tå vrronne 1988-

Varsinais-Suomen
lintuharvinaisuudet
vuodelta 1988
Vuonna 1988 harvinaisuuk-
sia nähtiin maassamme en-
nätysmäisesti. Varsinais-Suo-
mi jäi tällä kertaa vähem-
mälle, vuosi oli vain keski-
tasoa. Kolme uutta lajia kui-
tenkin havaittiin.

Nähdyt ja näkijät voit lu-
kea tästä värikkäästä ARK:n
vuosiraportista.

Tapani Numminen
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Muutokset
ARK päätti kokouksessaan 26.7.
poistaa tarkistettavien lajien luet-
telosta vuoden 1990 alusta alkaen
seuraavat lajit: kattohaikara, pikku-
joutsen, tundrahanhi, harmaasor-
sa ja allihaahka. Tarkistettavien la'
jien lukumäärä on nyt 32. Uusi
ÄRK-lajiluettelo on katsauksen liit-
teenä. RKJajiluetteloon ei tule
muutoksia.

Myös ARK:n kokoonpano muut-
tui. Ari Linna valittiin uudelleen
jäseneksi esteestä ilmoittaneen Ju-
ha Varrelan tilalle. Myös ARK:n
uusi kokoonpano on katsauksen
liitteenä.

Uutta TLYn julkaisuissa oval vä-
rikuvat. Oy Foto-Set Ab Vantaalta
on lahjoittanut kuvien värierotte
lun ja Lounais-Suomen Sähkö Oy
Paimiosta vastaa neliväripainatuk-
sen kuluista. Suurkiitokset tuki-
joille!

Lyhenteet
Havainnot: pull= untuvapoikanen,
juv=nuori, subad=esiaikuinen,
ad=vanha, 1kv=ensimmäisellä ka-
lenterivuodellaan oleva {31.12. as-
ti, 1.1. jo 2kv jne.), 1k=koiras,
1n=naaras 1np= naaraspukuinen,
1kn=pari, (vrt. 1k1n=yksi koiras ja
yksi naaras), jp =juhlapukuinen,
vp=vaihtopukuinen, kp=kesäpu-
kuinen, pp=peruspukuinen, tp=
talvipukuinen, v=vaalea värimuo-
to, t:tumma värimuoto, vm=väli-
muotoinen, ä=ääntelevä (ei nähty,
nähty ääntelevä=1), Ä=laulava {ei
välttämättä nähty), r=rengastettu
tai pyydystetty, N=pohjoiseen
(NW=luoteseen jnel, m=muuttava,
p=paikallinen, yöm=yömuuttoyk-
sikkö {äänikerta, ei yksilömäärä1,
a=parvi [a5=viiden parvi, 5a=viisi
parvea), n100=noin sata, I =tammi-
kuussa [jne).
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RK:n hyväksymät havainnot
NOKILIIIA]Ä [0, 1:1J

Puifinus griseus
1.1. Ttuku, Ruissalo (larmo Laine, Heik-
ki Heikkilä). Ruissalon Kolkassa ohilen-
tävänä tavattu nokiliitäjä on Varsinais-
Suomen 327. laji.

IFLAMINGOI (1, 1:1)

Phoenocopferus ruber
2.-27.10. Uusikaupunki, Hiu (Pekka
Komi ym.l.

Kesy lintu, jonka pakoetäisyys oli al-
le 10 m. Flamingo on tiettävästi nähty
syksyllä myiis Salon liepeillä, mutta ha-
vaintoa ei ole ilmoitettu RKlle.

LYHYTNOKKAHANHI (15, 1:2s)
Anser brochyrhynchus
9.6. Korppoo, Jurmo ad (Kari Kuoll(a-
nen, Aarne Lahtil.

Valtakunnallisesta ennätysesiintymi-
sestä huolimatta ei lyh!'tnokkia yhytetty
yhtä enempää Varsinäis'Suomessa.
Mielenkiintoinen kesähavainto.

LUMIHANHI {10, 2r111

Anser coerulescens
13.5. Raisio, Raisionlahti 2E (Hannu
Kormanol. 1s.8. 6.11. Turku, Uittamo-
Ruissalo Uarmo Laine). Edellinen ha-
vainto Dn vuodelta 1983.

PUNAPÄÄNARSKU (5, 1:4]
Netto rufino
30.5.-3.6. Perniö, Saarenjärvi n (Iukka
K Nurmi). Edelliset havainnot vuosil-
ta 1969, 1373, 1384, 1986 ja 1987.

NIITTYSUOHÄUKKA (20, 2r8J

Circus pygorcus
19.5. Raisio, Raisionlahti ad n fVesa Vir-
tanen, Timo Kuusikkol.

28.5. Korppoo, Jurmo 2kv k (Tom
Lindroos, Hannu Friman, Ahti Vapaa'
vuori ym.).

Kaksi havåintoa vuodessa on 19801u-
vun keskitasoa.

KILJU]PIKKUK]LIUKOTKA
Aquilo clongo/pomorino
511. Paimio, Paimionlahti NNE (Daniel
Brånnkårrl.

PUNAIALK,AHATJKKA (?, 1:181

Folco vcspertinus
27.-28.5. Perniö Saarenjärvi 2kv n
(lukka K Nurmi).

TUNTURIHAUKKA
Folco ruslicolus
9.4. Paimio, Paimionlahti N (larmo Lai-
ne, Annika Forsten, Tapani Numminen
vm.).

RK tarkistaa havainnot Tunturi'Lapin
eteläpuolelta.

PIKKUHUITTI [3, 2:a]
Potzono porvo
12--14.5. Pårainen. Makeanveden allas
k Ä (Hannu Kormano, Rauli Lumio
vm.).

14. 2,1.5. Laitila, OtajäNi n r (lukka
Grönlund. Tarmo Nurmil.

Puolet maan pikkuhuiteisia tavatliin
yllättäen TLYn alueella.

ÄVOSETTI {24, 112)

Recurvirostro ovoselto
27. 28.5. Korypoo, lurmo (Tom Lind-
rooB, Hannu Friman, Ähti Vapaavuori
vm.).

20. 23.4. 1s86 TUrku, Ruissalo (Mik-
ko Tamminen, Pertti Lainio. Kari Äp-
pelblom ym.).

Suomessa tehtiin ainoastaan kaksi
avosettihavåintoa.

VÄLKOSIIPITIIRA (2, 1:1)

Chlidonios leucopterus
29.5. Mietoinen, Myn:ilahii 2 jp ad (Juk-

ka Siilanpää, Oiva & Heikki Assinen,
Rauli Lumio ym.l.

Edelliset havainnot (Suomen kolmas

ta yhdeksäsl tehtiin Pansion Koivuluo-
dossa 8.9.74 ja Halikonlahdella 13.6.78.

POHJANKIISI,A (3, 1:1J

Urio lomvio
22.10. Nauvo Sandö kuolleena kalaver
kossa {lngmar Lundberg, ilmoitti Kari
Laine nyk. Karhu).

JÄÄKYYHKY (?. 1:2]
Å]le olle
5. 7.11. UUSlkaupUnKr. r\Ammera Ip
(lukka Sillanpää, Pekkå Alho, Hannu
Klemola ym.l.

Bongareille jo painajaisia aiheuttanut
iääkyyhky asettui vihdoin aloilleen ja
oli kaiklicn nähtävissä. Lö)'tymispäivä-
nå lintu oli satumaisen peloton kalas'
tellen metrin etäisyydellå.

ISOKIRVINEN (?, 3:n.30)
Anlhus novoseelondioe
11.9. Mietoinen, Mynäjoen suisto (Juk-

ka Sillanpää1.
15. 16.9. Kustavi, Isokari lkv (lari

Helstola. luhani Virtanenl.
22.-25.10. Korppoq jurmo (lari Hels-

tola, Pekka Alhq Raimo Hwönen ym.).
Suomen isokirvishavainnoi keskjttyi-

vät Porin seudulle, missä nähtiin pie-
niä parviakin. Esiintyminen ei kuiten-
kaan ole huippuvuoden 1968 tasoa. Sil'
loin nähtiin 63 yksilöå, nyt 45.

NUMMIKIRVINEN (30, 1r2l
Anthus compestris
s.6. Korppoo, Jurmo (Aarne Lahti, Ka-
ri Kuokkanen).



VUORIVÄSTÄRÄKKI {3, 2:5)
Mofocillo cinereo
8.4. Turku, Yo-ky1å S IHannu Friman]

2.6. Korppoo, Jurmo n (Jari Helsiola,
lyrki Normaja, Ari Rivasto ym l

Edelliset havainnot ovat vuosilta
1S70. 1983 ja 1984.

VUOR]RAUTIÄ]NEN (0, 1:1]

Prunello montoneilo
22.-23.10. Uusikaupunki, Vekara {Rai-
mo Heinonen, Matli Lempiäinen, Raj-
mo Virtanenl.

Varsinajs-Suomen 329. laji ja Suo-
men neliås havainto. Lintu piileskeli kä
tajikojssa nä],ltä).tyen esteettömästi ly
hyitä aikoja.

MUSTAPÄÄTASKU (17, 1:10]

Soxicolo torqudlo
8.10. Pyhäranta, Rihtniemi np rotua
maura (Pekka Alho, Hannu KlemDla.

lukka Slllanpää1.

HIPPIÄISUUNIr,INTU ('t3, 2127)

Phylloscopus p.oregulus
12.10. Pyhärania, Rihtniemi (Pekkn Rau-
tiainen, Arto Puolasmaal. 13.10. Kusta-
vi, Isokari (lari Helsiola).

Keskimääräistä runsaampi es jintymi-
nen Suomessa. Myös kirjosiipiuunjlin-
tuia nähtiin ennätvsmäärä 67 vks., mut
ta ei €nismmäistäkään TLYI alueella.

IDÄNTILTALTTI (4, 1:6]

Phylloscopus rj.rllybjto lristis
s.10. Kusiavi, Isokari r (Jari Helstola, Ju
hani Virtanenl. 24.10. 1987 Korppoo,

furmo r {Osmo Kivivuori, Iyrki NDr
majal.

TULIPÄÄHIPPIÄtNEN {0, 1:11

Iicgulus ignicopiilus
10.5. Korppoo, lurmo n r (Pekka Alhol.

Varsinajs-Suomen 32{1. laji ja kolmas
havainto Suomessa. Vaikka lintu poi
mitiiin kahdesti verkosta se ehti kado-
ta ennen bongareiden saapumista.

SEPELSIEPPO (?, 1:4)

Ficedulo olbicoilis
21.5. Korppoo, Jurmo 2kv k [Tapanj
Numminen, Annika Forsten).

PARTÄTIAINEN (s, 1:11

Ponurus biormicus
28.4. Raisio, Raisionlahti 2 {Esa Lehi-
koinen).

Toinen linnuista todettiin koiraaksi.

MUSTÄO']'SALEPINKÄINEN (15, 319)

I-onius minor
23.5. Lemu, Nyynäinen lPekka A]ho,
Jarmo Komil.

29.5. Korppoo, lurmo lHannu Fri-
man, Tom Lindroos. Ähti Vapaavuori

vm.l.
29. 30.5. Perniö, Laukka k {tukka K

NurmiJ.
Fluomailavan runsas ja yhtäaikainen

esiintyminen.

ARK:n hyväksymät havainnot

PIKKU.UIKKU
Tdchybobtys rulicoilis
22.10. Uusikaupunki, Esimo tp (lukka
Sillalpåä, Hannu KlemoJa, Tapani
Vejsiola).

KATTOHA]KÄRA

22.s. Kiikala. Omenajärvj 3 {lyrki Eri-
käinen).

23.5. l,emu, Nyynäinen (Pekka Alho,
Iarmo Komi).

a.6. Perniö, Kestrikki (Jarmo Markka'
nenl.

8.6. Perniö, PohjanjäIvi {Jukka K
Nurmi).

20.-21.6. Perniö, Sauru (Jukka K
Nurmil.

PIKKU]OUTSEN
Clgnus columbionus
20.2. Pvhärarta, Rihtniemi äd m (Tapa
ni Såntamaa, Anna InnDla).

16.4. Perniö, Torkkila 2 2kv {Jukka K
Nurmil.

13.5. Perniö. Saarenjårvi ad (fukka K
Nurmi).

:14.-16.10. Perniö, Torkkila 2 +1kv
0ukka K Nurmi, tuha Ahvonenl.

Nummikirvisestii tehtiin vain yksi ha-
vainto. Kuvassa Shellin pesivä lintu
vuodelta 1979.

Hylätyt havainnot
NIITTYSUOHÄUKKÄ C. pygorcus
3.9. Paimio, Paimionlahti.

KILIUKOTKA A. cJongo
26.4. Kaarina. Rauvolanlahti E.

NIÄNTYSIRKKU E. leucocepholus
14.-15.11.1987 Uusikåupunkj. Kuivirau-

TUNDRAHANHI
Anser oibifrons
16.4. Perniö. Laukanlahti 2 ad 0ukka K
Nurmil.

18.,1. Mietoinen, Hietamäki ad (Tapa-

ni Numminen, Annika Forstenl.
2,1.1. Pernlö, Ylikylä 2 kv (Tom Lind-

roos ym,),
29.4. Kiikala, OITIenajärvi 2k\. (lyrki

Erikäinenl.
29.4. Pernid, Saarenjärvi 3 ad (Jukka

K Nurmj, luha Ähvonenl.
30.4. 3.5- Taivassalo. Kolkanaukko

2kv [Tom Lindroos, Tapani Numminen
vn.).

20.5. Salo, Halikonlahti 2 kv (Hannu
Friman. Tom Lindroos, Tapani Misso-
nen).

28.8. Korppoo, jurmo zkv (Mikael
Nordström, Rasmus Mäki).

14.:10. Perniö, Torkkila 2ad 2iuv (luk-
ka K Nurmil.

16.10. Perniö, Laukka rkv (Jukka K
NurmiJ.

TUNDRA/KILJUHANHI
Anser olbifrons/erylhropus
29.4. Kiikålå, Omenajärvi 5 2kv [lyrki
Erikäinenl.
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HARMAÄSORSA,ln0s slrcpero
1{1.4. Paimio, Paimionlahti 2 kn (lari
Helstola, larmo Nurmi. Juhan Räjan
d".).

20.,1. Kaarina, KLrusisionlahli k {Es
ko GuslafssonJ.

29..1. Kiikala, Omenaiär!i kn llvrki
FlrikäinenJ.

30..1. Pvhäranta, Rihtnierni2 kn NNE
(Jukka Sillanp:i;i !m.l

21.5. Korppoo, Lltij kn, k m!ös 22.5.
(Hå nu Klemold, larmo Komi).

29.5. lirrku. l,iisånkäri k (lällnl,
Lai.e).

13.7. UusikaLurunki. Svviilctto n+llpLrtl

{Hannu Vittaren)
Lludenkauuungin poikulr on cn binr

mäinen ht\'äksvill- pusinnän \hrsinäis'
Suorncssa varnristara ha\ainLo

K\III\1YHÅÄHKA
Si,,r0lr)ri0 sprcl0briis
10..+. Pvhärnnla. Rihlricr!i t 2k! k N

{lhl)äni Strntamaa).
1o.l I)\'h;iränta. RiLlniemi t2k\' k N

(Anni, Innola vnr l.
7.s. P\hiirarila. Rihlniemi +2kl k N

llukka Sillanpäii !m.1.
12. 13.12. t(orpp0o, Jurmo lk\ (Han

nu Irrimar vm.l

A l,i,ll l1\AH KA Polr'riirlu si{rlJrri
27.11. Turku. Ruissalo jp k 28 n| {l']ek
kr Albo, lbI]l l,rndlx)rn !,n.1.

Ll2. h,rkLr, Åirislo n. ll0 nl) (lari
Helstola. 3.12. l'jaraidcn. NIustliDnö 2

nt) (Tapani Numminen vm J.

5.12. Naalrtali, l,Lronn0nnlad ]kv
li lannLr Kormanol.

11.12. Korppolj. jurmo AsPö 3 nP (Ja

ri Holstol., Pasi l,ailksoncn, 'larmo

NurIl1i).
13.12. KortJtxx). lL no IrI lHannu Irri

Inanl.
17. lll.12 Korppoo. JurIno np (Jyrki

N,rrmaia).
RLrrsas esiin t\ minen joLrlukutrssa.

H AAItAIIAL;KKr\ i\lili Lrs misrons
23.5. Slllo. Ilalikonlalrti S (Sturc Lind
holm ]

28.5. Taivassalo. Kolkaraukko (Han
n,, Klern(rld. Ibm Lindbonrl.

2.{i. t rusiknLrpLrnki. Kukaincn (lukka
GrijnlLrn(il

26.7. I)crn'ii. Teijo (lukka K Nurmi).

NILIti ITOI IALIKKA ]lujco p.flrgrinus
26..1 i\lietoinen, \{vnålahti aLl (Hannu
KorrnanoJ.

26.11. Turku, Ä!,ik ad ([rkkiioIinen].
6.11. Korppoo, Lltö åd (Markku l San

2.1.9. \,{ieloinen. \lvnälähti 1kv (llan-
nu Kormano, Ari Linna).

2t)

ARK-lajiluettelo
1.1.1990 alkaen

j;läkuikka
jääkuikkalaji
pikku uikku
mustahaikara
kiljLrhanhi
kyhmyhaahka
kiljukotka laii
haarahaukka
niittyiär(JsLr(Jhaukka
muLrttohaukka

kor iikurInilsa
heinäkurppa
rantakurvi
lcre:ipvrstijkihu
tunturikihu
isolokki
pikkukaiara
mustatiira ei jp
pikkutiira
etelänkiisla
sirrinärhi
!'alkosolkätikka
lapinuunilintLr
sepelrastas syksyllii
lapintiainen
kcliahemppo
pikkusirkku
kultasirkkLr
kuukkeli

ARK:n kokoonpano
'li)m Lindrr0s (pi.)
Tapani Nu'nnrioen (siht.)
I Iannu Frinan
I Iannu Klemola
lussi l,indstrijrn

Jarmo Komi
'l äyiet"vt RK/ARK lonrakkcrll
tulce loimittaa sihteerillc.

LEVI,JÄPYRSI'ÖKI] IU
Slrrcorarrius pomorjnus
1.1.5. LJusikaupunki, Licsluoto ad n1 klo
r.11 {Esko Custafsson ym.l.

1,1.5. I'vhäranta, Rihlniemi ad N klo
u.l9 (HanrlLr \rirtanen).

'ILtN itUKIHli
Sli,r.oro ri us lon-siuoud rr s

1.9. I iLrsikaupunki, \hsikkakari ad (Ta

ISLII.OKI.'l i.rrrLs IrIr:rhoreus
2r..]. Sälo. Halikorl.rhti 3 kr (llanru
lriman.'lbnr l.indr(rusl.

6 l3 11. \lretoincn. N{\n;llahti
l-2k\ ll,rkla Sillartr;iit. \larja r\ho
kasl.

5.12. Naanlali. Luonnonmna 1k!
(Ha nu Korrnano).

1l 12. Korppoo. lurn,o 1k! (lari Hels
Lola. Pasi Laäksonen. lårnlo NLrrmi).

1s.12. Ilragsljiir(1. Illj,rstskär lk\' {la
ri Hclslolnl.

I)IKKUK^I,,\ä H jsso lridortrr(r
10.1 Kort)t)oo, JurrJro 2kv lJ! rki lrtnnö-
nen, lan Lindström, lari Talvio)
28.a. Drassljärrl. Benstskär 2k\ (lari
I Ielstola).

7lo NrM) Prostrik ]k\ SW lHan
nL, I,rirnän).

l'lKKlJl llRÅ Slcr nn olbilfuns
2.1.s. Raisio. Raishnlahtil (l{rnnu Kle
molal 27.5. 5.{i. Korppoo. lufino 2 soi-
dinlelevaa (Ahii Vapaa\ u0ri vn,.J.

Ft'l HLÄNKIIST,A t'ri.J 0 0lgrl
{1.s. K(,rlrpoo. lxnno {SäInu Nurmi. Kal
le Ruokolainen)

/.7. Lrusikaupunki. Ruskio S (lukka
ilri;lrlund)

Vaikka la ji esiinllvkin säiinnillliscs
li kesäll:i Korpp{ron ulkosaårislossa. on

t)risinl;i (llcllc(-'n varmislamåtta.

SI\ INi\ltll I Coro(ii0s g0.rul{rs
1b. Korppoo. jurlnc, lAhli \tapaavuori
\ n,.).

VAl,KOS L I, KÄTI K K A
i){rd.o.,4)os lcu(x)los
l2.il. Kustavi, Ana!åinen k iN{ika Nlict-
liDen. \/0ikk0 Rinne tm.).

SEPEL,RASTAS'liirdus l.rrquolLrs
15.-lil l0 Korppoo, Utij np (läpani &
Sinr,-r Vcistola, luha Pekka Penttiiä1.

Ensinrmäinen ilmoitellu sr") sha!'ain
to 1!180 lur Lrlta.

PlKK tlSl RKKt I Inrberizo pusillo
2tj.2. 2.3. Raisio, lhmnlisto lHannLr
Kor'l1ano).

I\ERAKU ]t I\1I'ISA
Choltrdrius lr,ori.{ilJus
22.5. Korppoo, lLrmo 6 lläpå.i \rrnr
minen vln.l

SLIOSI RR I ai,li,jris 0lt)in0
1.1. all Korpporl lurJn{, ltr {HannLr Kos
kin.in. limo Iral(,,l];ili. lLrkka Irossa

\rnJ
I Ialainnosla iehtiin ihnoilLrs ARK:lle

poikkear a n aiankohdan vuoksi.

H EIN-,\KLIR PPA Crr/Jinosr) nrrdio
6 I L Turku, Ä ik lMikko lämrninc .

Henrik SvanströInl.
18.9. N'l icloincn, Nlvnåjoen suislo

llL,kka Sillänpä41.
25.11. I'erniö. l,aukkå (l,rkka K Nurmil.



ARK-havaintoja
aikaisemmilta vuosilta
PIKKUIOUTSEN Cysnus columbianus
7.10.1s84 Uusikaupunki, Kittamaan sil
ia 2ad 4iuv (Mikko Tamminen, Maiti
Pajunen).

22.,1.1985 Sauvo, Tapila 3 ad (louko
Hakala).

TUNDRÄHANHI Anser oibifrons
24.10.1987 Korypoq Jurmo 32r-44+18 m
{lyrki Normaia ym.).

HARMA^SORSA Ands strepero
27.4.:1986 Uusikaupunki, Leito k N (Ta-
pani Numminen, Matti Elorantal 1. ja
5.5. 1987 Uusikaupunki, Kulju kn [.lä-
pani Numminen, Tom Lindrcos ym.l.

ISOLOKKI Lorus hyperboreus
23.4.1986 Naantali. Neste 2'3kv (Mik'
ko Tamminen).

25.12tsa7 - helmikuu 1988 Turku.
Aurajoki 1kv {Esko Gustafsson ym.).

ETELÄNKIrSl,A ijrio oolge
29.6.1987 Korppoo, ulkosaaristo 3 {Juk-
ka Grönlund).

29.7.1S87 Koryoo, ulkosaaristo 2 (juk-
ka Grönlundl.

Sammanfattning
Rariteterna i Egentliga Finland
år 1988

Under året anträffades i Finland
ett rekordstort antal fågelarter, cir-
ka 340. Vissa rariteter bl a spets'
bergsgåsen, snögåsen, den rödhu-
vade dykanden, kungsfågelsånga-
ren och den svartpannade törnska-
tan förekom ovanligt rikligt.

I Egentliga Finland var läget dä-
remot inte lika bra. Riksraritets-
kommittön godkände 33 observa-
tione! ett medelmåttligt antal. Nya
arter för landskapet var gråliran,
den bandkronade kungsfågeln och
den sibiriska järnspar.,en. ö"'e.ras-
kande nog anträffades inte en en-
da taigasångare trots jättemånga
observationer i de övriga delarna
av landet. Likaså var förekomsten
av vadare ringa. Lokalraritetskom-
mitön garnskade 77 observationer,
också ett medelstort antal.

I texten listas först observatio-
nerna godkända av RK, sedan de
förkastade observationema och till
sist observationerna godkända av
ARK.

PL 230 20101 TURKU 921-392 1 1 1



Sarvipöllö

Varsinais-Suomen
petolintukannat
ja niiden kehitys
Esimerkkinä lintuatlastu losten käyttöma hdollisu u ksista
tarkastellaan tässä petolintu kantoja vanhan ja uuden

atlaksen pohjalta. Aiemmin esitetyt arviot kannan
suuruudesta tulevat osin uuteen valoon.

Jorduggla

Scppo Pekkala esitti jälleen iuette-
lon maakunnan petolintukanto jen
suuluuksista {Pekkala 19Bgl alun
perin arvio on tehty Peftti Sauro'
lan pyynnöstä iurkulaisten petolin'
tuharrastajien toimcsta ja olin it-
sekin mukana listan laacLinnassa
(Saurola 19851.

Olen ollut sekä uuden cttå 1g7L u-
vun lintuatlaksen vetäjänä ja tämä
aineisto on vhdessä omien havain-
tojen ja asiasta käytvjen keskuste-
lujen kanssa ollut perusteena lälle
kirioitukscllc.

Atlasaineistot
Olen oheisiin taulukoihin 1ia 2

käyttänyt hallussani olevia nykyat
laksen tietoja sckä laskenut samal
la ruutujaolla [= uusi) Atlaskirjasta
(Hyytiä ym. 1983lvallhan atlaksen
vastaa\,al tiedot. Lu rt kuvaavat
varrlolen {\il, todennäköisten ('I J

ja nahdollisten (ir4) pesintöjen
ruutulukumäärää ain{)istossa. Lu
kuja tarkasteltaessa on hyr,ii muis
taa, ottä TLY:n atlasalue käsittää
yhtoensä:175 ruutua. Näistä on
useita kyn]reniä (noin 351 ns. saa_

ristoruutuja, joilla petolintuja ei
pesi kä)tännöllisesti katsoen
lainkaan.

Oma näppituntumari on, ctl;i
LLudessa atlasaineistossa oD van'
haan velrattLrna selvästi parem
lrat tiedot ennenkaikkea Varsinais'
Suomen sisämaasta kun taas ran-
nikko ja huomattavat osai saaris-
toa ovat ehkri samalla ta\,oin
edustettuna aioeistossa molcmmil
la kerroilla. Tietysti aineistossa on
ruutukohtaisia {iroja, mutta laajas-
sa aineistossa niiclen vaikutus ei
ole kolin suuri.

Lintukantojr-'n voisi rrielestiini
arvioida pvsvneen suunnilleen en
nallaan. rnikäli urrden atlaksen ai-
neisto on 10 l5 ol, \,anhaa
suurenlpi. Petolintuihin !aikutta
vat merkittävästi myös myyrien
rnääråt. Vanhassa atlasaineistossa
ovat mukana hyvät myyrävuodot
L974 ia 1978, mutta uudessakin on
kaksi hyr'ää vuotta; 1986 ja 1989.
Aineistoa ehkä Däiltä vuosilta on
huonoirnmin ensimmäisen atlak
sPn k;! nfrst\svlrodelia l9; 4.

Esko Custalsson



Pöllöt

Huuhkaia B. bubo
Pekkalan arvio on edelleen sama
kuin vuonna 1985 eli 300 paria.
Saurola on laskenut Varsinais-Suo-
men maa-alaksi 10 000 km, ja ar-
vioi tiheydeksi yli 2 paria/100 km,.
Atlasaineistojen (100/116) mukaan
tuntuisi kanta pysyneen suunnil-
leen samana 10 viime vuoden ai-
kana ja koska huuhkajaa oli tavat-
tu 116 ruudulla [koko 10x10 km eli
100 kmzl, niin myös 300 paria tur-
tuu oikealta suuruusluokalta. To-
dennäköisesti huuhkajaa esiintyy
1ähes jokaisella kunnollisella ruu-
dulla. Melkoisella osalla atlasruu-
tuia pesii myös useampia kuin kak-
si huuhkajaparia, joten arviota voi
pitää varovaisena. Oma arvio on
350 paria.

Hiiripöllö S. ululo
Vanha atlas ja vielä Saurolan sel-
vityskään eivät pitäneet hiiripöllöä
VaIsinais-Suomen pesimälintuna.
Vuoden 1986 14 pesivää paria ja
tiedot kesän 19Bg muutamasta pe-
sinnästä sekä uuden atlaksen 10
ruudun havainnot antavat aiheen
olettaa pesimäkannaksi 0 30 pa-
ria.

Varpuspöllö posserinum
Saurolan aNio on 50 ja Pekkalan
uusin arvio 30 paria. Atlasaineis-
tossa ovat määrät 20113. Lajin vai-
kea havaittavuus estää kunnollis-
ten arvioiden teon mutta olisin tai-
puvainen hyväksymään korkeam-
man arvion eli oma arvioni on
30-50 paria. Kanta lienee piene-
nemään päin ainakin atlaslukujen
valossa. Kaikkien pesimävarmuus-
ryhmien määrä on uudemmassa
pienempi eli kyse ei ole vain satun-
naishavaintojen määrän laskusta.

Lehtopöllö S. oluco
Saurolan arvio on 250 ia Pekkalan
uusin arvio 100-150 paria. Atlas-
aineistossa ovat määrät B5/52, Sau-
rolan mukaan keskimääräinen ti-
heys oli 3.1 paria/100 km,. Uuden
atlaksen aineistosta tämä antaisi
tuloksen :t50 paria. Tämä Pekkalan

yläraja tuntuu oikealta, sillä vaik-
ka lajin tiheys ei joka ruudussa tä-
tä olisikaan niin jostain ruudusta
laji on varmasti jäänyt havaitse-
matta. Lajin kannanlasku on ollut
varsin raju viimeisen 10 15 vuo-
den aikana. Arvioisin kannan at-
lasaineiston pohjalta laskeneen
puoleen viime !'rrosikymmenen lu-
vuista.

Viirupöllö S. urolensis
Saurolan arvio on 50 ja Pekkalan
uusin arvio 70 paria. Atlasaineis-
to asettaa nämä luvut mielestäni
epäilyttävään valoon, sillä ne ovat
vain 18/18 ja uusimmassa atlakses-
sa on vain yhdeksiiltä ruudulta var-
ma pesimähavainto. Saurolan mu-
kaan Hämeen parhailla alueilla on
tiheys 3.5 pariahoo km,, Tämä an-
taisi luvun 63 paria. Mutta tiheys
ei Varsinais-Suomessa todellakaan
ole samaa luokkaa kuin Hämees-
sä ja mielestäni kanta-arvio on yli,
mitoitettu. Oma arvioni on 30 pa-
ria. Kanta ei ole ainakaan nousus-
sa, vaan paremminkin laskussa.

Lapinpöllö S. nebuloso
Aiemmat tiedot eivät tunne lajia
pesivänä Varsinais-Suomesta. Ke,
sä 19Bg muutti tämän. Atlasaineis-
tossa on kaksi pesimähalaintoa ja
tiedossa on kolmaskin. Kanta-arvio
0 5 paria.

Sarvipöllö A. ofus
Saurolan arvio on 50-500 ja Pek-
kalan uusin arvio 5-500 paria. At-
lastiedot ovat 57l79. En pysty kom-
mentoimaan arviota tai kannan-
muutoksia mihinkään suuntaan.
Sarvipöllön luvuissa vanhassa at-
laksessa tuntuu varmasti hyvän
myyrävuoden 1974 huono muka-
naolo aineistossa.

Suopöllö A. flommeus
Saurolan arvio on 0-10 ja Pekka-
lan uusin 1 10 paria. Atlastiedot
ovat B/20. Uudessa atlaksessa on
varma pesimähavaintokin 4 ruu-
dulta ja todennäköinen 7 ruudul-
ta. Pelkästääq jo nämä tiedot anta-
vat ymmärtää arvion olevan liian
pieni. Arr€len kysymyksessä ole-
van saaristossa pesivän suopöllö-
kannan jääminen kokonaan pois
arvioinnista tai sen arvioiminen
liian pieneksi. Onhan furmossakin
parhaina rr-rosina ollut kolme pa-
ria suopöl]öjä. Oma arvioni on
0-+0 paria. Kanta vaihtelee niin
runsaasti eri vuosina, että mitään
trendiä en uskalla arvioida.

Helmipöllö Ä. funereus
Saurolan arvio on 300-900 ja Pek-
kalan uusin 10-1000 paria. Atlas-
tiedot ovat 77196. Uusin arvio tun-
tuu hyvältä. Atlasaineisto ei viittaa
kannanmuutoksiin.

Taulukko 1. Pöllöjä koskevien tietojen jakautuminen eri pesimävarmuuksiin.

Antal atlasrutor med inlormation om ugglor ide olika säkerställningskatego-
rierna {V:säker, T= sannolik, M:möilig).

Atlas 1974 78
T M yht.

Atlas 1s86 Bg
T M Yht.

Bub bub
Sur ulu
Gla pas
Str alu
Str ura
Str neb
Asi otu
Asi fla
Aeg fun

70

4
47
'17

41

;

19 't1

79
1.4 24
34

5 11
53

:t0 27

100

20
B5
1B

57
B

77

72 30 14 116
81110
36413

3081552
94518

6072779
47920

6320796



Mehiläishaukka P opivorus
Saurolan arvio on 150 ja Pekkalan
uusin 1oo paria. Atlastiedot ovat
72-566. Varmojen ia todennäköis-
ten pesintöjen osalta luvut ovat
34/28. Saurclan mukaan keskimää-
räinen tiheys Etelä-Suomessa on 3

paria/100 km'. Pekkalan aNio viit-
taa selvästi pienempään tiheyteen
samoin kuin atlastiedotkin. Laii on
vaikea. mutta olisikohan sittenkin
niin. että arvio on alakantissa
Omaa en kuitenkaan uskalla esit-
tää. Lajin kanta ei ainakaan tunnu
olevan nousussa.

Ruskosuohaukka C. oeruginosus
Saurolan arvio on 20 ja Pekkalan
uusin arvio 10-20 paria. Atlastie-
dot ovat 42138. Varmojen ia toden-
näköisten pesintöien osalta luvut
ovat 30127. Mielestäni jo tämä riit-
tää osoittamaan em. arviot liian
pieniksi. Itse olen havainnut
1980luvulla ruskosuohaukan pesi-
mäaikana 14 paikalla (yht. 20 pa-
ria). Laskin kartalta ilman mitåän
kyselyä tietooni tavalla tai toisella
tulleet muut pesimäpaikat lyht B

paikkaal. Näiden tietojen pohjalta
oma arvioni tämänhetkiseksi rus-
kosuohaukkakannaksi on 35 Paria
Laji oli mielestäni hieman kateis-
sa viime vuosikymmenen vaihtees-
sa, mutta nyt on iälleen lähes saa-

vutettu 15 vuoden takainen taso
pesimäkannassa.

Sinisuohaukka C. cyoneus
Saurolan arvio on 0 ja Pckkalan
uusin 1-10 paria. Atlastiedot ovat
0h2. Uudemman atlaksen tiedois- .

ta koskee 7 vain mahdollista pesin-
tää, joten oma arvioni on käYtän-
nössä sama kuin Pekkalan eli 0-10
paria. Lajista on olemassa myös
vanhoja pesimätietoja Varsinais-
Suomesta, joten kannan kehityk-
sestä ei mielestäni tule tehdä kovin
merkittäviä johtopäätöksiä atlasai-
neiston pohjalta. Laji on tuskin
kuitenkaan vähentynyt

Kanahaukka A. genfilis
Saurolan aNio on 350 paria ja Pek-

kalan uusin arvio on sama Atlas-
tiedot ovat 118h08. Saurclan tiheys-
arvio (2-4 paria/100 kmz)ja atlas-
tiedot käyvät varsin hyvin yhteen
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ja ne sopivat Pekkalan arvioon. Ka-
nahaukan alamäki näkyy myös at-
lasaineistossa.

varpushaukka A. nisus
Saurolan arvio on 600 ja Pekkalan
uusin arvio 500 paria. Atlastiedot
ovat 93h00. Saurolan mukaan ti-
heydet vaihtelevat 4 8 pariah0o
km,. Varpushaukan piileskelevyys
on varmasti ollut syynä atlaksen
näinkin pieniin numeroihin. Las-
kien vaikkapa 120 ruudulla ja 6 pa
rin tiheydellä saadaan kannaksi yli
700 paria. Pekkalan arvio tuntuu
liian varovaiselta ia oma arvioni on
600 paria. Atlastiedot eivät vahvis-
ta lajin oletettua lisääntymistä.

Hiirihaukka B. buteo
Saurolan arvio on 250 paria ja Pek-
kalan uusin arvio on sama. Atlas
tiedot ovat 111/:101. Saurolan ai-
neistossa keskimääräinen tiheys
oli 2.6 paria/1oo km?. Hiirihaukan
tiheys vaihtelee varsin palion jo yh-
denkin maakunnan alueella. Tä
män vuoksi mielestäni ei ole pe-
rusteita muuttaa arviota. Atlastie-
dot viittaavat kannan pienenemi
seen 10-20 o/o viime vuosikymme-
nen tasosta.

Kalasääski P holioetus
Saurolalla ei ole rnaakuntakohtais-
ta arviota. Pekkalan arvio on 60 pa-
ria. Atlastiedot ovat 78174, Varmo-
jen ja todennäköisten pesintöien
suhde vanhassa ia uudessa atlak-
sessa on 58/44. Atlasaineistoa vää
ristää se, että vanhassa atlaksessa
on mukana varmasti koko sääksi-
aineisto. mutta uudessa vain mui-
den atlastietojen mukana tulleet
sääksihavainnot. Täten tietoja kan-
nan kehityksestä en uskalla kom
mentoida muuten kuin toteamalla,
että tuskin ovat lisääntyneet Arve
lisin kannan olevan yli Pekkalan
arvion, sillä hänen omassa kirjoi-
tuksessaan todettiin sääksiä asus
televan 58 paikalla vuonna :1988.

T[skin kaiklia sääksiä sentään tie-
detään ja pesimättömätkin reviiriä
pitävät linnut on mielestäni tämän-
tlTppisissä arvioissa laskettava pa-

reiksi. Oma arvioni on 75 paria.

Ttrulihaukka F. tinnunculus
Saurolan arvio on 10-50 ja Pekka-
lan uusin arvio 5 20 paria. Atlas
tiedot ovat 93/40. Uudessa atlak-
sessa on varma Pesintä vain 3 ruu-
dussa. Pekkalan arvio tuntuu mie-
lestäni varsin hyvältä enkä olisi sitä
valmis nostamaan atlasaineiston_
kaan pohjalta. Uudessa atlaksessa
on vanhaan verrattuna varsin eri'
lainen suhde satunnaishavaintoien
ja varmojen pesintöjen välillä. Tä-
mä viittaa mielestäni pesivän kan-
nan harvalukuisuuteen tällä het-
kellä. Tuulihaukka on eniten vä'
hentynyt haukka viimeisen 15 vuo-
den aikana. Kanta on pienentynyt
alle puoleen.

Ampuhaukka E columborius
Saurolan arvio on 10 ja Pekkalan
uusin arvio 5-]0 paria. Atlastie-
dot ovat 21h8. Uudessa atlaksessa
on varmoja tai todennäköisiä pe-
sintöiä vain 4 kpl. Satunnaisha-
vainnot viittaavat arvioita suurem-
paan kantaan, mutta en silti uskal-
la veikata muuta kuin kommentin,
että alviot tuntuvat varovaisilta.
Atlasaineistot viittaavat lajin vähe-
nemiseen, verrattaessa erityisesti
varmoja pesintöjä tuulihaukan vas-
taavaan tilanteeseen,

Nuolihaukka F subbuteo
Saurolan arvio on 150 ia Pekkalan
uusin 100 150 paria. Atlastiedot
ovat 7glgO. Atlaksen tiedot viittaa-
vat vakaaseen kantaan. Saurolan
mukaan keskimääräinen tiheys
Etelä-Suomessa olisi 1.7 pariahoo
km'z ja suoraan atlastiedoista las-
kien tulisi kannaksi 153 paria.
Oma arvio kannaksi on siis 150 pa-

ria.

Lopuksi
Esitettyihin lukuihin tulee suhtau'
tua tietyllä varovaisuudella. Sillä
ne ovat syntyneet samoien aineis-
tojen uudelleen pyörittämisellä
Halusin kuitenkin kirioittaa tämän
jutun ennenkaikkea osoittaakseni
atlasaineistojen mielenkiintoisuu-
den tältäkin kannalta. Kiitos kui-
tenkin Seppo Pekkalalle petolintu-
jen kanta-arvioinneista, sillä val-
mista työtä on helppo kritisoi-



Hiirihaukkakanta näynää hieman taan- Sinisuohaukan pesintli on edelleen
tuneen 1970luvulta. Ormwåkbestån- epäselvää.
det minskar sakta. Häckar den blåa kärrhöken ilandska

pet eller inte?

da (toivottavasti rakentavastil.
Muistakin lajeista toivoisi esitettä-
vän maakuntakohtaisia arvioita,
sillä niitä tarvitaan ainakin joskus
(???l ilmestyvään Varsinais-Suo-
men Linnut ,kirjaan.

Kirjallisuus
Hvvtiä, K., Kellomäki. E. & Koistinen,

I. (toim.l 1983: Suomen Lintuatlas.
Lintutieto. Helsinki.

Peklala. S. 1989: Petolintujen pesinnäs-
tä Varsinais Suomessa 1S83. -Ukuii
2O:4 9.

Saurola, P 1985: Finnish birds ofprey:
status and population changes. ,Or-
nis Fennica 62r64-72.

Sammanfaitning
Rovfågelbestånden i Egentliga
Finland

Rovlågelbestånden granskas i llu-
set av materialet från den gamla
(:t974-7Bl och den nya [1S86-89)
fågelatlasen. Materialet är sam-
manställt i tabeilen.

Tornfaikens nedgång är som
känt drastisk men också kattugglan
har fö11örat nästan hälften av bes-
tåndet. Sparvuggian, duvhöken
och ormvråken visar en sakta ned-
gående trend. Den bruna kärrhö
ken har nått 1970-talets nivå efter
en tiilfällig nedgång. Nya häckan-
de arter är hökugglan (14 bon år
1986) och lappugglan {tre bon i
somrasl.

Atlasmaterialet ger också anled-
ning att diskutera de tidigare utgiv-
na beståndsiffrorna:

Taulukko 2. Päiväpetolintuja koskevien tietojen jakautuminen eri
pesimävarmuuksiin.

Antalatlasrutor med in,'ormation om ro!.fåglar ide tre olika säkersGllningska-
tegorierna {V=säker T=sannolik, M=möjligi.

Per api 7
Cir aer 22
Cir cya
Acc gen B5
Acc nis 35
But but 52
Pan hal 4s
Fal tin 20
Fal col 10
Fal sub 21

27 38
412

15 18
14 44
24 35
920

2'l 52
3B

21 37

22 38
19 11

17
1S 19
27 30

15 30
L4 23
3 1,1

27 37

Pekkala
300

30
100-150

70

5 500
110

10-1000
100

10 20
:l-:10

350
500
251)

60
520
510

100 150
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Atlas 1974-78
T M yht.

Atlas 1986 nq
T M Yht,

Gustafsson
berguv 3s0
hökuggla 0 30
sparvuBgla 30-50
kattuggla :150

slaguggia 30
lappuggla 0 5
hornuggla ?
jorduggla 0-40
päriuggla 10-1000
bivråk ?

brun kärrhök 35
blå kärrhök 0 10
duvhök 350
sparvhök 600
ormvråk 25O
fiskgjuse 75
tornfalk s-20
stenfalk ?

lärkfalk 150

72
42

118
g3

111
78
93
21.

79

6
8
1

70
43
35
29

3

1

26

66
38
72

108
100
101

40
1B

90



Arokotka viihtyy ralvikautena pakista-

nissa jätteitä syöden. Suudmmassa nä-
kemässäni paruessa oli n.30 lintua,
pääåsiassa nuoria.
Sleppörnen övervintrar i Pakistan och
äter awall.
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Syksyiset
aamuvakiot
Himalajalla

Ukulin vakituisen avustajan
Juha Kylänpään terveiset
tulevat nyt Pa kista nista.
Syksyinen aamumuuton-
tarkkailu Himalajalla oli an-
niltaan köyhä vaikka Indus-
laa kso n tunnettu muutto-
reitri olikin lähettyvillä.
Muut havainnot ta rjoavat
eksoottlsen lajivalikoiman.

''rt
a

fuha Kvlänpää



Aamuisen kahdeh tunnin vakiomuutontarkkailun tulokset Pa kistanin Khaira Ga-
lissa syksyllä 1989.

Veri ja tapa vaativat muutontark-
kailuun vaikka asuinpaikka olisi
missä. Asuessani syyskuun loppu-
puolelle asti 198s Khaira Galin pik-
kukylässä Pakistanin pohjoisosas-
sa ja käydessäni siellä pari kertaa
lokakuussa tarktailin muuttoa pa-
rituntisina aamuvakioina yhteen-
sä yhtenätoista päivänä. Aloitin
tarkkailun 15-30 min. ennen au-
ringonnousua jatkaen sitä klo
7.30:een eli kaksi tuntia seisoske-
lua.

Paikka on Himalajan esikukku-
loilla, pohioisesta etelään suuntau-
tuvan vuoriionon iatkeella. Näky-
vyys avoimelta töppärältä oli hyvä.
Uteliaita ihmisiä ei paikalle ihme
kyllä ilmaantunut, Maailman vilk-
kaimpiin kuuluva Induksen laak-
son muuttoreitti on lännessä muu-
taman kymmenen linnuntiekilo-
metrin päässä. Niinpä odotukset
olivat korkealla, kun aloitin ensim-
mäisen aamun staijauksen.

Yksi perusero havainnoinnissa
oli Suomeen verrattuna: lintuja
saattoi lentää ohi myös alapuolel-
ta.Kun rintamasuuntani oli noin
pohjoiseen, niin alppikirskulien
reitti kulki itään selkiini takaa laak-
soa pitkin pahimmillaan kari pari-
sataa metriä alempana. Nq tulihan
treenatuksi päänpyörityslihaksia.

Säät olivat tavanmukaisesti lep-
poisan aurinkoiset lukuunottamat-
ta 16.9., jolloin pilvet hautasivat mi-
nut kosteaan näkemäesteeseensä
sekä 21.9., jolloin alkoi sataa seit-
semältä.

Mitä aamuvakioiden aikana sit-
ten nåkyi? Se on kait yksinkertai-
sinta esittää taulukon muodossa.
Mukana ovat kaikki päivät, jolloin
olin hevåitsemassa: tulos sekin et-
tei lintuja näv Aasialaisten lajien
suomenkieliset nimet on pyydetty
SLYn nimistötoimikunnalta ja ne
ovat vielä epävirallisia [toim.
huom.l.

Muuton vähyys oli minulle yllä-
tys. Syitä heikkoon liikehdintään
oli aikaa miettiä:

1) Muuton normaali vuorokauti-
nen rytmi sekoaa pakollisesti yh-
tämittaisen Himalaian ylityksen ta-
kia. Valitettavasti minulla ei mui-
den velvollisuuksien takia ollut
mahdollista staijata joskus koko
päivää [olisinko turhautumatta
edes jaksanutltai eri aikoihin päi-
västä. Tätä teoriaa vastaan sotii se,
että haveitfrr vähäinen mrr)fto aå-
mutunteina noudatti Suomesta
tuttua aikataulua lukuunottamatta
ruskosuohaukkoja, jotka aina oli-
vat liikkeellä auringonnousun ai-
kaan.

Tirttuja ja tuntemattomia
Aamuvakioiden lisäksi merkkasin
muistiin tietysti muutakin. Niistä
on koottu syysmuuttokatsaus, jos-
sa en enää toista taulun tietoia.
Tekstissä mainittu kirja on
S:Ali-S.d.Ripley: Handbook of the
Birds of India and Pakistan. Com-
pact edition. Delhi 1983.

Heinäkuu-Elokuu
Muutto alkoi 22.8. parinkymme-
nen alppikirskujan lipuessa itään.
MetsäkiNisen sirahdus kuului en-
si kertaa 7.9. Seuraava päivä toi
idänuunilinnun ja tervapääskyn.
9.8. kähmyili metsäaukion pensai-
kossa viitakerttunen. Siperian
sieppo lMuscicopd sibiricoJ siep

2) Linnut lentävät Himalaian yli-
tettyäänkin korkealla. Tosin luuli-
si niiden valoisan tultua laskeutu-
van alemmas levähdyspaikan Iöy-
tääkseen. Taivaalta ei - sitä yrit-
täessäni löytyny.t kiikariin eikä
kaukoputkeen korkealla lentäviä
lintuja.

3l Paikka ei ole reittien varrella.
Tämä on todennäköisin sl,y. Lähei-
nen Induksen valtavirta seuraa jo-
kea niinkuin rannikon valtavirta
seuraa rannikkoa. Vaikka silti oli-
si eksymisiä odottanut enemmän.

muuttajia
poili kärpäsiä ja lännen kruunu-
uunilinnulla fPhyiloscopus occipi-
toJis) oli huippu: n. 20 pienellä met-
särctkellä. Kolmisen viikkoa tästä
eteenpäin opiskelu haittasi harras-
tusta. 29.8. ulkoa kuulunut säksä-
tys keskeytti urdun pänttäämisen
ja osoittautui kovaksi: Jungle Wren
Warbler (Prinio sylvoticoJ, jonka le-
vinnäisyysalue kirjan mukaan on
kaukana Intiassa. Vielä en tiedä
toiko havainto maalle uuden lajin
vai ovatko kirian tiedot vanhentu-
neet.

Elokuun viimeinen oli hyvä päi-
vä: kaksi ruskosuohaukkaa aloitti-
vat lähes päivittäisten havaintojen
sarjan ko. lajista. Ensi havainnot
tulivat myös punavarpusesta ja

laji/päivä Syyskuu
8 13 14 15 16 1S 20 2',t 22

lokakuu
7120 ,/ht.

sikra/varpushaukka
ruskosuohaukka
tuulihaukka
isoturturikyyhky
alppikirskuja
pääskykirskuja
kirskuja sp
pikkukiuru
kiuru sp
haarapääsky
ruostepääsky
haara/ruostepääsky
metsäkirvinen
vuorivästäräkki
punavarpunen
ruskovyösirkku

3

;
1

11

30

124

1

'l

;
:16

2
22

31

55

7

:

'l

:13

3
62

10

;

72

1

27

10

;
12

;
:

;
1

57
4

13

;
31

2

3

7

'l

'l

1

:

;
7

16

t

;

6

,,

5

,j

1

5

1

15

240
7

2
1

2

4
I

30
76
s

214
4

't20
'130 104 62 13 q9



Y

Persian pajulinnusta (Phylioscopus
neglectus). Metsäkirvisen huippu:
staijaamatta parikymmentä muut-
tajaa ynnä joitain paikallisia.

Syyskuu

Ensimmäinen päivä ja ensimmäi-
nen kirjosiipiuunilintu sekä idän
mehiläishaukka fPernis pf ilorhync
husJ unohtamatta tervapääskvn ja
ruskosuohaukan huippua: kum-
paakin kolme yksilöä, Seuraava
päivä oli alppikirskujien parasr 475
itään. Kolmas päivä paljasti rusko-
siepon. 7.9. nähdyt kolme Persian
pajulintua ja seitsemän idänuuni-
lintua tuottivat niiden huipun. Si-
nirastas ilahdutti. Seuraavana päi
vänä taas kova: pihan laidalla le-
päili hetken kolmen peltosirkun
parvi. Kirja tuntee maasta kaksi
havaintoa.

Vuoriväsyliikehdinnän huippu
oli 11.9. jolloin låhitienoilla neliä
paikallista. Syksyn ensimmäisiä si-
nä päivänä edustivat harmaasiep-
po ja mustaleppälintu. 13.9. tuotti
päänvaivaa kaksi riittämättömästi-
nähtyä, mutta hyvin kuultua rus-
kovyösirkkua, jotka varmistuivat
lalilleen vasta viikkoa myöhemmin
paremman havainnon myötä. 17.9.
syksyn ainoa hippiäisuunilintu ja
ki{osiipiuunilinnun huippu, kuusi
yksilöä.

2A

Mustapäätasku on Esi-Himalajan ti
heästi asuft ujen. viljeltyien vuorenrin
teiden tyyppilintuja. Talven ajaksi lin
nut lentiivät tasangon lämpöön.
Svarthakad busksvättå är en typlågel
på bebodda och odlade bergsluttnin
gar.

tiltalttia (Phylloscopus sindianus),
joka on tristiksen alalaji ja sen
kanssa niin samannäköinen, että
lintukirjan antamien harvojen ja
suhteellisten tuntomerkkien perus-
teella lajinmääritys on toisinaan lä-
hinnä arvaamista. Vielä kuun alus
sa tavalliset mustapäätasku ja har-
maa pensastasku {Saxicola ferrea)
loistivat poissaolollaan. Nuolihau
katkin olivat häipyneet. Yhtään
muuttohavaintoa tuottamattoman
aamuvakion aikana minä mietin.
olisiko Liesluodossa tänään näky
nyt alle vai yli 10000 varista.

Sammanfattning
Höststräcket på Himalala

Höststråcket observerades på sep-
tember-oktobermorgnarna i norra
Pakistan på Himalajas slutningar.
Resultatet var skralt (se tabell] trots
läget nära den kända fågel-rutten
i Indus-dalen. Irte tillräckligt nä
ra, antar författaren.

lIöstsäsongens övriga observati-
oner presenteras sedan i form av
en dagbok. Nämnas kan bl.a. Mus-
cicapa sibirica, Phylloscopus occi-
pitalis, Ph. neglectus, Saxicola fer-
rea, Phoenicurus caeruleocepha-
lus och Prinia sylvaticus som är en
ny art i Pakistan.

Mielenkiintoinen nuolihaukka-
havainto tuli 19.9. aamuvakiolla.
Paikallisena viikkoja pyörineet kol-
me nuolihaukkaa saivat aamutui-
maan vartin ajaksi vieraikseen vii-
si muuta. En onnistunut näke-
mään lintujen saapumista/poistu-
mista, mutta oli ilmeistä, että ne
olivat muutolla. 21.9. sama toistui
kolmen vieraan voimin. 20. 2:1.9.

vuorenrinteen laidunta asutti rai-
vostuttavan taitavasti pakoillut
Alauda gulgula/arvensis.

Lokakuu
Hiirihaukka liittyi pinnalistaan
7.10., jolloin nähdl't punavarpunen
ja idänuunilintu olivat syksyn vii-
meisiä. 20.9. tuli parin viikon tau-
on jälkeen uutta: kaksi nuorta aro
kotkaa, Himalajan leppälintu
IPhoenicurus caeruleocephalus)
sekä toistakymmentä Himalaian
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Suomen Lintukeskus vuonna 1990.
Kurkiparvi on vielä hajallaan. Se kasvaa koko ajan.
Järjestäytyy kauniiksi parveksi, toimivaksi ja ta-
loudellisesti lentäväksi auraksi. Sinun ansiostasi.
Meidän kaikkien lint.uharrastajien iloksi.
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V Sieppo

II Suomen
lintutieteen
konqressi
3.-6.8.1989
Kuopiossa

tunturihaukkaa tutummaksi. TU-
loksista jatkoi Erkki Haukioja poh-
tien sunnuntain evoluutioteemaan
liittyen munaluvun määräyty-
mistä.

Amatöörit
ja ammattilaiset
Kongressin yleisilme oli nuorekas,
viisikymppiset ja sitä vanhemmat
herrat olivat poissa. Silmänruoka-
kin oli valitettavan vähissä, sillä
lintutieteilijät ovat yhä valtaosak-
si lintumiehiä. Mainittaloon myös
ettei toista kotimaista kieltä ko-
kouspaikalla kuultu ollenkaan.

Varsinaisia harrastajia uskaltau-
tui puhujapönttöön tällä kertaa
vain muutama, satapäisessä ylei-
sössä ammattilaisten ylivoima oli
toki pienempi, Tapahtuma muis-
tuttikin ammattiornitologien kil-
tailtaa.

Kokous osoitti kuitenkin selväs-
ti, ettei harrastajien ja ammattilais-
ten rajanveto ole helppoa, Varsin
monet nuoret harastajat rupeavat
opiskelemaan biologiaa ja pys''vät
opiskeluaikanaankin linnuille us-

Lintutiedettä ja kalakukkoa
Elokuun ensimmäisenä viikonlop-
puna pidettiin toinen Suomen lin-
tutieteen kongressi "Linnut 1989"
Kuopion yliopiston Canthiassa.
Järjestelyistä vastasivat Suomen
Lintutieteellisen Yhdistyksen li-
säksi Kuopion luonnontieteellinen
museo, Kuopion yliopiston sovel-
tavan eläintieteen laitos ia Pohjois-
Savon Lintutieteellinen Yhdistys.

Tiedettä
tuutin täydeltä
Ohjelma oli tosi tiivis: Perjantaina
ja lauantaina oli kumpanakin kak-
sitoista esitelmää sekä sunnuntai-
na vielä viisi. Lisäksi oli esillä mm.
tusinan venan postercita, uunituo-
reita lintuatlaskaftoja ja luontoku-
via. Informaatiota oli tarjolla sa-
noin, numeroin ja kuvin yllin kyl-
lin. Vähempikin tietomäärä olisi
toki riittänl,t, kuumana kesäpäivä-
nä, pää kun pehrnenee vähemmäs-
täkin löylytyksestä.

Perjantain esitelmät käsittelivät
seurantaa ja suojelua. Äsian 

'ti-meen päästiin, kun Ari Rajakangas
kumppaneineen osoitti kiistellyn
Talaskankaan linnuston vastaavan
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suomalaisten kansallispuistojen
keskitasoa.

Lauantain aihe oli populaatio- ja
kälttä'tymisekologia. Päivä oli yh-
tä suurta jyväskyläläisnuorten
esiinmarssia. Todettakoon. että
suurimmasta Helsingin yliopistos-
ta oli eniten esiintyjiä, mutta seu-
raavaksi aktiivisimmat olivat yllät-
täen korpiyliopistot Jyväskylä ja
Oulu, Thrkulaisiakin esiintyi kol-
me, myös Joensuu ja isäntäyliopis-
to Kuopio mainittiin esiintyjäluet-
telossa, mutta Äbo Akademin
puuttumista taisi harva edes huo-
mata.

Thrkulaiset
Lapin-kävijät
Tbrusta oli Kuopioon asti jaksanut
tulla kolme esitelmöijää, tohtoris-
miehiä jokainen. Lennart Saari
esitteli Värriön tutkimusaseman
toimintaa niin kuin TLYn helmi-
kuun jäsenillassakin.

Kunniajäsenemme Esa Lehikoi-
nen taas kertoi Kevon pönttölintu-
tutlimuksesta. Projektiin so&eutu-
neille turkulaislintumiehille tulivat
toukkien papanat huomattavasti kollisena. Toisinkin voisi olla, lin-



nut kun ovat luonnon lakeja etsi-
r älle biologille aika hankalia koe-
\appaleita. Lisäksi biologinalut
näyttävät usein joutuvän maksa
maan rakkaudestaan korkean hin-
nanr työtön nuori lintutohtori al
kaa olla sääntö eikä poikkeus. Näin
meillä on laajeneva akateemisen
uranputken ulkopuolella vaikutta-
la biologiryhmä - ikuisista yliop-
pilaista tohtoreihin - jota ei ku-
kaan toki tohtine leimata diletan-
teiksi.

Norsunluutornin rauha
Ehkä harrastajien vähyyden vuok-
si kongressiväki oli lintumiesjou-
koksi uskomattoman kilttiä ja säy-
seää. Keskustelulle ei ollut paljon
kokousaikaa, joten kysymykset oli
pakko pitää yksityiskohdissa. Kui-
tenkaan illanistujaisissakaan ei ha-
vaittu suuria periaatteellisia linja-
keskusteluja. Akateemisen lintutie-
teen tekeminen nä]'ttää olevan täs-
sä normaalitieteen vaiheessa var-
sin teknistä ia ongelmatonta näper-
ielyä.

Varsin monissa kisällinnäyttee
rä pidetyissä esitelmissä näkyi

akateemisissa ammattikouluissam-
me vallalla oleva deduktiivinen,
usein ylhäältä alas etenevä tutki,
musjärjestely: Jostakin oppikiriasta
kaivetusta teoriasta johdetaan hy-
poteesi, jota testataan kokeella. Ha-
vainnoista saatua lukusarjaa myl-
l!'tetään tietokoneessa kunnes saa-
daan muutama kaunis käppyrä.
Sitten todetaan tukiko tutkimus
vanhaa teoriaa vai ei. Herrasmie-
hen työtä; nopeaa, näppärää ja te,
hokasta laboratoriotutkimusta. Ei-
kä ainakaan hyvällä onnella tarvit-
se mennä ulos arktiseen llronloon.
Sen arkitodellisuudessa kun on
ikäviä häiriötekijöitä, kuten lunta
ja jäätä, hyttysistä käärmeistä
puhumattakaan.

Jos harrastajia olisi ollut enem-
män rnukana, olisi ehkä suistuttu
puhumaan jopa tiedepolitiikkaa.
Olisipa ollut hauska nähdä eräiden
turkulaisten eläinsuo jeliiatyttö jen
ilmeet muutamia fysiologian ja
käyttäytymisekologian koejärj este-
lyjä esitettäessä. Amatöörin rak-
kaista lintuystävistä kun on tullut
ammattilaisten leikkikaluja, joita
värjätään ja kastellaan, joihin ve,
detään piuhoja ja antureita, joiden
pesäpönttöjä siirrellään pitkin

metsiä jne. Vallalla oleva ammat-
tietiikka nä}.ttää olettavan, että jos
munakasta ei saa aikaan rikkomat-
ta munia, niin ei lintutiedettäkään.

Aivan kokonaan asioista pihalle
eivät korkeakoulumrne vielä uuden
tutkintojäriestelmänkään aikana
ole vielä ehtineet joutua. Yliopis-
toalueen ulkopuolisista vaikutuk-
sista kieli esim. professori Olli Jär-
visen luonnonsuoielullinen uskon-
tunnustus "Suomen havumetsä-
luonnon pitkäaikaismuutokset ja
suojelu". Tosin ken tietoa lisää, se
tuskaa lisää: Yksikään lintulaji ko-
ko pohjoisella h avumetsär,ryöhyk-
keellä ei ole sukupuuttovaarassa,
eikä liioin tävdellistä ia puhdasta
havumetsää ole olemassa missään
muodossa. Ei edes Talaskankaalla,
jonka kettinkimiehillä muuten oli
kokouksessa kiiltokuvamaisen kau-
nis valokuvanäyttely.

]atkossa enemmän
harrastajallekin
Tavalliset lintumiehet eivät vielä
löytäneet tätäkään kongressia. Se
on ikävää, koska parissa päivässä
olisi ollut saatavilla varsin kattava
yleiskuva rnaassamme tehtävästä
lintututkimuksesta.

Toisaalta kokouksia voitaisiin ke-
hittää lisäämällä enemmän harras-
tajaystävällisiä oheistapahtumia:
koenä'töksiä, laite-esittelviä, mää-
ritysaiheita, retkeilyjä yms. mark-
kinatunnelmaa. Pientä kivaa oli io
nyt tarjolla: Kuopion kaupunki pi-
ti niin hyvät vastaanottajaiset, et-
tei kesäkaupungin arvostelijoita
sen jälkeen löytynyt mistään. Vii-
meisenä iltana taas oli mahdolli,
suus urheilun merkeissä tapahtu-
vaan katumusharjoitteluun. Siinä
muu Suomi palautti kongressissa
muuten kukkoilleen Konneveden
tutkimusaseman maan pinnalle
erin 4-0.

Järjestettyjä retkiä ei tällä kertaa
ollut yhtään, mutta eipä olisi Sa-
vosta tainnut löytyä kohteitakaan,
Sitä vastoin seuraavalla kerralla
olisi mahdollisuus bongareitakin
kiinnostaviin ekskursioihin, nimit-
täin jos Oulu pitää seuraavan kong-
ressin joskus 1gg1 tai 1SS2. Sen jäl-
keen olisi kuulemma \,norossa Tur-
ku, Olisiko TLYIIä uuden toimi-
kunnan perustamisen paikka?

Prof. Olli Järvi

Valkoselkätik
kamies Raimo
Pakarinen jä yk.
si kongressin
sadasta piirto-



Rauno Lairre

Seitsemäs TLY:n ja Tiingan
välinen jalkapallo-ottelu pe-
lattiin 3.9.89 Pansion ken-
tällä kaunilssa syyssäässä.
TLY voitti ottelun ra ngais-
tuspotku kilpailu n jälkeen
7 -6.

'Iurun ia Flelsingin välisiä ottelui
ta on pelattu cpäsäännöllisirt väli
ajoin aina 1970-luvulta alkacn
Asetclmat ennen päivän Peliä oli-
vat tasaiset, kurnmallakin joukku-
eella oli kaksi voittoa, kahdesti on
myös p€rlattu tasan.

Ennen ot:elua o1i 'lurun ja FIel
singin väliä kiirinet:t odotuksen
täytteiset sähköiset iärnitteet. S-vy-

nä oli viime vuonna mönkäärr
mennyt peli, jossa Tringalle aonet
tiin luovutusvoitto, sekä TIY:n pu
heenjohtajan nousukaskauPunki
Hesaa käsittelevä haaste. Jokir ta
pauksessa Turku tahtoi näyllää, ci-
temme ole niin huonoia kuin
naanme Tringasta lukien olisi
saattanut päätellä.

Hyvän aikaa enncn peiin alkua
oli kentän laidalla havaittu yksinäj
nen juokseva hahno, joka Palias-
tui uutistenlukijaIrratkanjiirjesteli jä

Kalevi lvlalmströmiksi. Muita trin-
galaisia ei vain näkynvt, vaikka
TLYn porukka oli jo verryttelensä
suorittanut. TLY vastaan Kalti
Malmslr'öm? Näinkö viime vuosi
toistaisi itseään?

Sopivasti ennen ottr:lun alkua
'liingan porukka kuitenkin kerrtäl-
le saapui, iiscnsä l,YL:n edustaiis-
ton puheenjohtaia Uusivuorcn joh-
doila. PU:ta voisi hyvin verrata tur-
kulaisillekir tutuksi tulleeseen, nyt
jo uraansa päättäneeseen lnterin
FerIiin. Ketteriä, nopeita pelaaiia,
joiden tukka on iäänyt ionnekin
matkan varrelle. Mutta sehän ei
tahtia haittaa.
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Tringa kaatui
nitro-ottelussa

Kak: Nlalmstrijm Tringan maalis-
sa torjui kuin musta hänähtikki
Jashin aikoinaan, vaikka olikin
kuulemma vain Tringan kolmos
maalivahti. Me taas lLlotimme
rnaalissa Laincen Ariin ja hyvin
hän osansa hoitikin.

Itse peli
Tasan neljältä soi erotuomari

Reijo Salmen pilli ja peli oli valmis
alkarnaan tringalaisten vielä 1eh

dessä viimeisiä sotasuunnitclmia.
Parin peliminuutin iälkeen kaikki
kentållä olijat hiljenivät hetkeksi
kunnioittamaan TLYn edesmcn
neen entisen puheenjohtajan Ilk-
ka Oksalan muistoa. Ehkä Ilu seu
rasi iapahtumia sieltä jostakin?

Mutta elämä jatkui ja niin myös
pelikin. Alussa pelattiin varsin ta-
saisesti. Nopeat ja tekniset tringa-
laiset aiheuttivat huolta TLYn puo-

lustrrkselle. mlrlta sairnnlo n]ekin
senlään iotain aikaan. Tringan Ko
mulainen pääsi kuitenkin lataa
maan palloD -l LYn vcrkkoon. Puo
lustukscmme pelattiin pihalle ia ti-
lanteelle ei ma:rlivahti €rnaiii voiout
mit;i;in.

I'uoliajan jo 1äheslyessä kaadet
tiin TLY:n pelaaja langaistusalueel-
la ja Reijo Sahnen tuomio oli yksi-
selitteinen, pallo pilkulle, Vanha
konkari Ismo Lahtonen sai kunni-
an votää rankkarin ja se veto lop-
pui vasta Tringan maalivcrkossa.
Tilanne oli tasan 1 1, joka jäi
myös puoliaikatilanteeksi. Koko-
naisuutena ottaen pelattiin hyvin
iasaisesti. Tämä lienee saanut
myös TLYn pelaajat uskomaan it-
seensä; pelätty tinga oli voitetta-
vissa, kahdella jalalla nekin vas-
tadD tulevat... Tosin konttaaviakin
hahmoja silloin tällöin näkyi puo-
lin ja toisin.



TLY-Tringa kautta

2-2 Turku
2-2 Helsinki
3-g Helsinki
2-1. Helsinki

Turku
Helsinki fiuovutus)
Turku

aikojen

1*0
0-5
7-6

Toisen puoliajan alussa painoi
TLY herkeämättä päälle, mutta
Tringan vaaralliset pistohyökkåyk-
set muodostivat jatkuvan uhan.
Kerran kolahti pallo voimalla
TLY:n maalin ylärimaan. Palkkio
yrityksestä saatiin, kun J. Ronkai-
nen siirsi TLYn 2 l johtoon. Iuu-
ri ennen maalia tingan vaihtopor-
ras oli ehtinyt huudella jotain
TLYn hyytymisestä... Tringa vai-
kutti jo hetken lyödyltä, mutta vielä
kerran tulivat hesalaiset ystäväm
me. Tapio Lokin onnistui väkisin
työntää pallo TLYn maaliin. Pik
kulokin maali merkitsi sitä, että
varsinainen peliaika päättyi jälleen
kerran 2-2 lukemiin.

Rangaistuspotkut
Ennalta oli sovittu, että jatkoai-

kaa ei pelata. Kiertopalkinnon koh-
talo ratkaistiin tasapelin sattuessa
rankkarikisalla. Vesa Pallasvesa
odotteli kiertopalkinnon kanssa
kentän laidalla. Ia kova kisa siitä
tulikin. Uupuneet pelaaiat litkivät
keskiympyrässä janoiuomia, mut-
ta viisi laukaisijaa kumpikin po-
rukka onnistui suostuttelemaan
joukostaan. Näin kisa eteni:

kun maalintekijä Komulainen sai
pallon ohi maalin, oli riemu val-
mis alkamaan. Voitto seremoniois-
sa Pallasvesan ja Ornis Finlandi-
can kiertopalkinto sai oikeat omis-
tajansa, harhailtuaan tätä ennen
vuoden pääkaupungin humussa ja
sumussa. Asiaankuuluvat kuohu
juomat maistuivat pokaalista voi-
ton jälkeen.

fälkipeli
Ensi vuonna Hesassa tringalai'

set lupasivat näyttää taivaan mer-
kit. Ehkä, jos ottelu pelataan
yöllä...

Kuulopuheitten mukaan Trin-
gan voitto oli petattu valmiiksi tie
dotusvälineitä myöten. Niinpä
tringalaiset sanoivatkin, etteivät
enäå tunne sponsoria ottelun jäl-
keen.

Kokonaisuutena ottaen ottelu oli
vanhojen konkareiden mukaan yk-
si parhaimpia ellei paras TLY:n ja
Tringan välillä pelattu.

Mutta missä ihmeessä olivat
TLY:n huutojoukot? Seuraavan
kerran on mahdollista nähdä seu-
raava peli Turussa vasta kahden
vuoden kuluttua. Ensi vuoden ot-
teluun Hesaan rnennään pikku-
bussilla, joten jokunen kannusta,
ja mahtunee mukaan. lintupaikois-
sakin ehkä ehditään käydå.

Ette tiedä mitä menetitte- ainå-
kin nokkavarpusen joka lensi ken
tän yli pelin aikana. Eräs TLY:n
pelaaja kärysi ei-lintumieheksi,
koska ei kiinnittänyt mitään huo-
miota huudettuun nokkanisseen.
Hetken jo leijaili protestihenki ot-
telun yllä, mutta ao. henkilön to-
dettiin olevan muuten sidoksissa
yhdistykseen, ainakin potkupallon
kautta. Sovittiin, että jatkossa käy-
tetään yhdistyksen jäseniä tai lin-
tumiesten jälkeläisiä.

TLY:n voitokkaassa joukkueessa
pelasivat mainittujen lisäksi aina-

kin Vihanto, Lehikoinen, R, Laine,
T. Veistola ja A. Laine. Tringasta
näin äkkiä muistuvat mieleen ai-
nakin nimet Yrjölä, Hiironniemi,
Heikkilä sekä Cairenius. Sorry
kaikki, joiden nimet eivät nyt tule
mieleen. Leppa Karlson huolsi
TLY:n joukkuetta. Ei tosin suostu-
nut juoksemaan askeltakaan, vaik-
ka ennen rankkarikisaa joku il-
moitti kuolevansa ianoon.

Illanvietossa vierähti lähes puo-
leen yöhön, allekirjoittaneen toi-
miessa loppuvaiheissa ainoana
TLY:n edustajana paikalla. Tulok,
sena oli tikkakisan viimeinen sija
Pertti Uusivuoren kanssa, hyvä
kun tringalaiset voittivat edes jo-

Kiitokset pelaajille, huoltaiille,
erotuomarille ja ennenkaikkea
tringalaisille h1,.västä pelistä ja vas-
tuksesta, kaaduitte saappaat jalas-
sa. Nyt tarvitaan nuoria mukaan,
peli-iltoia on ensi vuonna tarkoi-
tus järjestää, vailikei sarjoihin osal
listuttaisikaan. Minkälaiset val-
miudet muilla yhdistyksillä olisi
joukkueen kokoon saamiseksi, jon-
kinlainen cup voisi olla kiva?

Sammanfattning
Åon slog Tringa i fotboll

Ornitologerna i Åbo har genom ti-
derna haft ett levande intresse för
fotboll. Föreningens lag har spelat
i lokalserien sedan slutet av
197O-talet. Då började också tradi-
tionen med matcherna mellan
ÅOF och huvudstadstraktens lo-
kalförening Tringa. Båda lag har
två segrar, två gånger har man
spelat oavgjort.

Den sjunde matchen spelades
den 3.g.Bg i Åbo. ÅOF vann efter
straffsparktävlingen med 7-6.
Den nya pokalen donerad av fir-
man Ornis Finlandica stannar i
Äbo för ett år.

Lahtonen
Nieminen
Tommi Nurmi
Malmström
Parviainen
Vickholm

TLY 3_2
Tringa 3 3

TLY 3 3 OHI
Tringa 3-4
TLY 44
Trinsa 4 4 OHI

Janne Ronkainen TLY 5-4
Uusivuori Tringa 5-5
Pasi Ronkainen TLY 6-5
Lokki 'l ringa 6-6
Äura TLY 7 6
Komulåinen Tringa 7-6 OHI

Täytyy sanoa, että Nurmen ve
don jälkeen voitontoiveet valuivat
vähiksi, vaikka sinänsä laukaisu ei
huono ollutkaan. Vickholrnin mo-
kattua oli kaikki taas pelissä. Ta



Vastuuttoman vastaus
Ukulin päätoimittaja, ysiäväni ia kaima
ni veijo Vänskä lähestyi loppukesästä
minua. kuten muitakin Ukulin entisiä
"päätoimittajia" toiroen keskustelua leh-
teemme. OIin heti h€nldsesti valmis kir-
joiiukseen, koska luontoa on kadonnut
ja kaioaa koko ajan ja ornitologit vain
puuhastelevat bongauksen parissa ja
pinnaralleissa.

Mutta ennen kuin ornitologien luon'
nonsuoielu\,?stuuta k;isittelevä kirjoiiuk-
seni oli edenq't ideaa pitemmällg tipah-
ti Ukuli 2/89 postiluukusta. lo heti pää-

kirioiiuksesta huomasin, että luonnon
puolusiaminen ympäristöä suoielemalla
on vastuutonta hutilointia. Entinen
luonnonsuo jelija, saarisiolaistunut pää'
toimittaia VänsM oli ruvennut saaristo
laiseksi ja tuomitsi luonnonsuojelijoiden
kannanotot kansallispuistoa turmelevas-
ta sähkölinjasta ja kevätmetsästyksesiä.

Kun myöhemmin keskustelin Iurmon
aseman tilanteesia myds niiden henki-
löiden kanssa. jotka asiasia olival ncu-
votelleet. ilmeni vielä kolmas luonnon-
suojelijoiden kannanotiq jota oli anos
teltu eli Nötön hakkuui. Tarkoituksen-

Kun Jurmon lintuaseman toiminta oli
vähällä loppua on varmasii påikallaan
tarkastella tilanieeseen johtåneiia ieki_
jöitä. Olisi ollut epäoikeudenmukaista
jätciä luonnonsuojelijoiden saaristokan'
nanotot tarkastelun ulkopuolelle kun ne
kuitenkin ovat yksi osaiekijä.

Vaikka pääkirioituksessa ei mitään ta-
hoa nimeltä mainittu ilmoittautuu alue
sihteed Pellola oheisella vasiineella. Sii'
nä hän ei kiisiä iapahiunutta. vaan päin'
vasioin tuo esille vielä yhden keskuste-
lunarvoisen tapauksen, Hän toteaa, et-
tä ympäristön suojelemiseksi kÄnnattaa
aina käy:le keskustelua taroitieista ja kei-
noista mutta ei keskustele, koska "luon-
nonsuojelullisesia linjasta ei \oida luopua I

Näytiää siltä, että luonnonsuojeliiat
puhdasoppisuudessaan eivät enää hy'
v:iksy todellisuutta sellaisena kuin se on.
Kunympäristönsuojelunperusta bio-
logiset faktat - hylätään ia tojminta
pohiaa emootioon ja spekulaaiioon, on
edessä uskotlia\,nusongelma, LuonnoDsuc
jelijoita ei enää oteta vakavasti, ei edes
sitloin kun he ovat oikeassa jossakin
tårkeässä asiassa. Näin on käynyt io
saaristossa.

Metsästys oikein tehtynä on uusiutu-
vien luonnonvarojen kestäväå käyttöä.
On positiivisia että Peltola tunnusiaa
sen tosiseikah, ettei saariston ke\ätme!
sästys poikkea muusta metsästyksestä
tässä suhteessa. Kun metsästystä vastus-
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mulaisuussyistä päätoimittaja oli unoh-
tanut luonnonsuojelijoiden vastuutto-
mat kannanotot 3 4 \,.uotta sitten: luon-
nonsuojelupii vaati hakkuista luopu-
mista ja opastuskeskuksen sijoitiamis
ta Nötööseen. Saaristolaiset halusivat
hakata metsiä Nötön pääsaarclla ja seit
semiillä liihisaarella, eivätk?i missään ta-
pauksessa halunneet kansallispuiston
toimintoja alueelle. Luonnonsuoielijoi-
den toiminta ia viime kädessä låäninhäl-
lituksen (maaherra Aitio, ioimistopääl
lihkö Kivi\'nori, ympäristönsuojelun tar-
kastaja Kotiranta) ansiokas toiminta
mahdollistivat kompromissin, jonka mu-
kaan hakkuisra viidellä lähisaarella luo-
vuttiin ja pääsaarclla supistettiin hak-
kuualoja.

Tänä vuonna Nöiössä on keråtty ad-
ressia, jossavaadiiaan opastuskeskusta
saarelle, Mikäli hakkuista olisi kokonaan
Iuouritu, kuten luonnonsuojelijat esitti-
vät, saårclaisten ioiveet olisivat nl't lä-
hellä tät'ttymistä. Nyt heillä saaitaa ol-
la mahdollisuus. koska hakkuista luon-
nonsuojelullisesti arimmissa paikoissa
luovuttiin. Sen sijaan. jos hakkuui olisi

tetaan emotionaaliselta pohjalta o1laan
filosofisesti pohjaitomassa suossa. Kaik-
keen inhimilliseen toimintaan liittnT toki
neSatiivisia lieveilmiöitä. mutta ei ku-
kaan järkevä ihminen esitä esim. lintu-
harmstuksen kieltämistå tästä syystä.

Kun jokaiseen talouteen kansallispuis-
tokunnissa iulevassa lehdessä kerrctaan
etteivät luonnonsuo jelijat h,'väksy ulko-
saariston sähköistimistä "kansallispuis
toa turmelevana" vaan sähkö pitäisi
edelleen tuottaa paikallisissa generaat-
toreissa, tietää jokainen saaristolai en
ettei i:illä ole mitään tekemistä luonnon
suojelemisen kanssa. Väite kansallis-
puiston turmelemisesta on suorastaan
harhaänjohtava. Linja on vedeity meri-
kaapelina ja nousee maihin vain niillä
saarilla. joissa on liittl,'rniä. Linja ei kulje
metriäkään kansallispuiston alueella.

Energiapolitiikan suuntaan ei ulkosaa
risioialouksien eikä kesämökkienkään
sähköislyksellä vaikutetd lainkaan, on-
han kotitalouksien osuus maan sähkön_
kulutuksesta vain 1/5. Miksi siis ulko-
saaristolaisten pitäisi edelleen jäädä il'
man sitä peruspalvelua, ioka muualle
maahan on yhteiskunnan tuella raken-
nettu jo vuosikymmeniä sitien. Siksi-
kö. ettei maassamme ole valmiutta ra-
kerlaa luonnonsuoieliioiden mieliksi
tuulivoimaa? Vasiaus lövtvv Ympäris-
töviestistä 1989, missä Peltola purkaa
kålkerrrrilåan kun ei saanut nähdä lin-

toteutettu, ei olisi minkäänlaista mah-
dollisuutta saada keskusta Nötön suun-
taan,

Luonnonsuoielu on yleensä pitkäjän-
ieisempää kuin 3-4 vuottä ja tuloksei
yhteiskuntaan heijastuvat paljon hitaam-
min. Ympäristön suojelemiseksi kannat
taa aina käydä keskustelua tavoitteisia ia
keinolsta, mutta luonnonsuo jelullisesta
linjasta ei voj luopua saa stolaisten taik'
ka muidenkaan maanomistajaryhmien
mieliksi.

Luonnonsuo'elupiiri voiree halutes-
saan antaa vastineen päätoimitajan kä-
siitelemiin sähköistykseen ia kevätmet
sästykseen. Haluan kuitenkin esittää
myös nåistä omai mielipiieeni eii 1. Sfi-
köistys olisi piiän!'t hoitaa täysin toisella
tavalla, mutta koska linja on io varsin pil
källä, niin otettakoon liniasta hyöty irti.
Tulevaisuudessa tarvitaan välttämättä
monia eri energialähteitä ia saaste€tto
muus nousee iärkeäksi valintakriteerik
si.'luulivoimalla pyst)-tään tuottamaan
ehkä 10-20 o/o maamme energiantar
peesla. Parhaita sijoiiuspaikkoja ovat
luonnoltisesti tuulioloiltaan edulliset
saa stoalueet. Kun Berghamn, Nöiö I,
II ja III seki Utö I ja II tuottavat sähköä
tarvitaan luonnollisesti linja, jota pitkin

keskuslelua 
-jasuunnitelmia etukäteen ja linialle

myönnettiin saaiistolain hengen mu-
kaisesti lisää valtion tukea.

los luonnonsuojelijoiden algumen-
tointi tulevaisuudessakin on saman ta
soista, tulevat he epäilemätiä vastusta-
maan Peltolan tulevaisuuden kuvaa
saariston tuulivoimaloista "kansallis-
puistoa turmelevana hankkeena'l

Nötössä merikotkan reviiri ja muuta-
mat lehtopalaset olisi varmasti saatu
turvattua yhteistyöhakuisemmallakin
tojminnalla. N),'t niukloja luonnonsuo-
jelumäärärahoja käytettiin tavallisen
kangasmetsän puiden osiamiseen pal
jolti alueilla. joita ei tulevaisuudessa-
kaan ole perusteltua hanktia puistoon.

Tapaus Nötö käynnisti myös ulkosaa-
ristolaisten ioiminnan alueellisen de-
mokratian puolesia. He pelkäävät kas-
våvan puiston tuovan )h; enemmän ra-
toituksia normaaliin elämäin. Siksi he
eivät enää halua myydä maata kansal-
lispuisiolle, vaan katsovat että kansal-
lispuision tulisi ostaa ulkopuolisten ta-
hoien omistuksessa olevia alueita.

Tilanne on paradoksaalinen. Kun
kansallispuisto asiansa osaavan johta
iansa myötä tekee parhaansa hälven-
tääkseen nåitä epäluuloia, niin luon-
nonsuojelijatpuolestaan ruokkivatnii-
tä ja miki pahinta, ympäristönsuojelun
kanDalta epärelevanteissa kysymyk-
sissä.

Tosiasiassa puisto ei rajoita vakitui
sen asutuksen e1ämää vaan päinvastoin

Uskottavuusongelma



.rr.to mantereelle onnistuu. 2. Kevät-
Eetsästyr ei metsästettävien lajien eko'
.r:ian kannalta ole sen tuomittavam-
;åa kuin syysmetsästyskiiän. Metsäs-
:.-.ajanlohta edelll'ttää kuitenkin muun
':rnnon häiriintymisen takia pidätty-

'. :islf'ttä. Kevätmetsästys tulisi kieltää
:.isästyslaissa, mutia lakiin voitaisiin
::iaa poikkeussäännös, jonka mukaan
-etsestys sallittaisiin luontaistaloudes-
sa eiäville saaristolaistalouksille, ioiden
:"r'innonhankinnalle keväisellä lintu'
.iistalla on merkitystä. Tällöinkin on
iuomattava, että esim. merikotkan pe
sinnän tuNaamiseksi tä!'ttT metsästys-
iä alueellisesti rajoitaa.

lopuksi vetoomus omareille: ottakaa
selvää asioista, älkääkä ukulin päätoi-
mittajan tapaan hutkiko luonnonsuoje-
lijoita - syl't yhteiskuntamme koko
ajan vaikeutuviir ongelmiin ovat pää-
osin muualla kuin ympäristönsuojelus-
sa. ja Vekolle: muuta ihmeessä pois saa-
ristosta, ennen kuin "ummehdut'l

\ttävyydellä

Veiio Peltola
aluesihteeri, Suomen luonnonsuojelu-
Iiitio

- 
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rukee sitä. Rajoituksia ovat esittämäs-
sä kaupunkilaiset luonnonsuojelijat,
lotka eivät hyväksy puiston kantavaa
ajatusta. vakituisen asutuksen ia puis
ton rinnakkaiseloa. Kaikesta päättåen
heidän haluamansa puisto olisi luon
non museo missä asutuksella ei ole si
jaa. Tämä on jo periaatieessa virheel-
linen lähtökohta, koska puiston intNs-
sialue våltaosin on ihmistoiIninnan
muovaamaa kulttuurimaisemaa.

Puhdasoppisuus, erehiymäliömyys,
affostelun kieltäminen. maksimalismi,
luottamus keskusjDhtoiseen hallintoon
ja demokratian kaventaminen ovat p-v

såhtyneisyyden ajan tunnusmerkkejä.
Siinäpå sosiologeille mielenkiintoheD
iutkimusaihe, miksi tämä jlmiö on lcj)"
tänyt henkisen kasvualuslån luonnLr
suo;eluliiklGessä, kun siitå kaikkialla
pyritään irti.

Peltolan sanoin. ottakåa selvää asiois
ta. Pieni annos empatiaa - \.aikkei se

nykyään suosiossa olekaan voisi aut
taa hahmotiarnaan todellisuutta par(rrD-

min. Toi\.ottavasti tämä toiscrlai cn
näkökulma viriitää luonnonsuoieli joi
den keskinäistä keskusiehrå ennenkuin
lapsi menee pesuveclen mukana.
"Luontoil on kadonnut ja katoaa koko
ajan." Laitlanrationrasti sanoiilr.

Veiio Vänskli
"urllm{ihLunul" päätoimiltaja

mielipide - åsikt
Raino Pönni

Pääsky-
paistit
Kiikaroimme syksyn vesilintuja
tihkuisessa iltahämärässä ;a tuskai-
lemme slXrssorsien määrittämisen
vaikeutta. Samassa kuuluu PUM ja
yksi solsa putoaa. Mikä sorsa? Mi-
ten metsästäjä kuvittelee tunnista-
vansa rauhoitetut lajit näin sur-
keissa olosuhteissa? Ensimmäinen
ajatus on, että metsästys tulisi kiel
tää ainakin pimeän aikana. Sitten
mieli hieman masentuu metsästys-
uutisia muisteliessa: "t).ttö ammut-
tiin teerenä" ja "15-vuotias poika
ammuttiin lintuna". Mikähän oli
metsästäjän määritys "linnusta"
kun poika sai surmansa? Tuskin
mikään, uutinen kielii täydeilistä
välinpitämättömyyttä rauhoitus"
määräyksiä kohtaan: kaikkea liik-
kuvaa ammutaan.

Miksi vlipäätåän lintuja pitää
ampua? Muinoin petolintuia vai-
nottiin ihmisen riistan tuhoajina.
Nlttemmin iintututkimus on osoit-
tanut tämän käsityksen pääosin
harhaluuloksi. Niinpä viimeinen-
kiIr vainottu, kanahaukka, sai lo-
pultakin rauhan. Tosin paikoin
elää yhä rauhoituksista piittaamå-
t0n sairaalloinen petoviha, "pahat
linnut" on tapettava vaikka lakia
uhmalenl Suorastaan surkuhupai-
sa on ollut lokkien asema metsäs-
täjien etsiessä kohteita saalistushi-
molleen. Kukin lokkilaji on r.uorol-
laan joutunut "roskalinnun" tai
"liian runsaan" asemaan. foka ker-
ta närnå ar\.ostelmat ovat osoiltau-
tureet hätiköidyiksi kuten kaikki
muutkin "paskalintu" -perustelut.

Lintuja plydetään pääasiassa ra-
vinnoksi. Suomessa hirvistellään
Välimerenmaiden laululintujen
syöntiä. Mitä eroa sitten on siinä
syödäänkö pieniä varpuslintuja vai
suuria riistalintuja? Suuressa otuk-
sessa oII enemmän syötävää, mut-
ta eettisesti pääskypaisti on aivan
yhtä hyväkslttävää tai yhtä tuomit-
tavaa kuin riekonrintakäristys, Lin-
nun koko ei edes Suomessa ole
johdomukaisesti metsästysperuste,
sillä suurin riistalintu, joutsen, on
jo pitkään ollut täysrauhoitettu ja
riistatausta unohtunut. Yhtä toivot-
tavaa olisi unohtaa hanhien, sor-
sien, kwhkvien ine. syötälTrys.

Nykyisessä Suomessa linnustuk-
sella ei ole merkitystä toimeentu-
lon tai ravinnonsaannin kannalta.
Metsästys on pelkkä huvi tai ajan-
viete. Mielestäni tarpeeton tappa-
minen on aika ihmeellinen käsitys
huvista. Sivutuotteena syntyy val-
tavasti vammautuneita ja kituvia
Iintuja, onkohan sekin huvittavaa?

Kanahaukan rauhoitus oli erään
tarpeettomal tappamisen aika]au-
den päätös. lilha tappaminen kui-
tenkin jatkuu yhä hieman toisen-
laisessa muodossa eikä pääty en-
nenkuin kaikki linnut on muhoitet-
tu. Tämä saattaa olla yllättävä ta-
voite luonnonsuojelijallekin, siksi
itsestään selvänä pidetään yhä oi
keutta tarpeettomaan lintujen tap-
pamiseen. Täysrauhoitus ei onnis-
tu kertaheitolla, mutta ehkäpä pie-
nin askelin. Ainakin lehtokurppa
ia heinätavi pitäisi poistaa metsäs-
tyslistalta pikimiten.
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