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Tämä on ensimmäinen
osa u hanalaisista linnuis-
ta kertovista kirjoituksista.
Tässä kerrotaan mitä uhan-
alaisuus on sekä mitkä
ovat Suomen uhanalaiset
lintulajit.

1'

Merikotka on
uhanalaisin maa

kyisistä pesimä
linnuista.

Uhanalaiset lintulajit
linnustomme

tulevaisuutta?Esko Crrstafsson



fohdanto
Uh analai sl cn cli hriviiimisvaiu assit
oLl icrr lirjien surrjelu on olen nai
rrcn osa hLon uonsuojelua. fo rlanr
rnutin här'iiimiscss:i oli ihnisr:llri
mrtsiistvks r nlLroLio"r,, rånrr"nr,,
pclissä. llnsimmäiset r,ksiil,iskoh
taisesti tunnclul ihrniserr iliheulla-
mat lajicl suku;ruutloorr kuoLenrj
s{rl lapirhluivat l5{10-lu\ulla (Jår\ri
neo & Nliettinen I9B7l. l:irn;in jril
keen varrhti on kiiht-r'rtl ja nl kli
sin anioidaarr. cltä naapallolta
hii!iriri jol<a Iräi\,ä sata eliöLajia. L|-
jicn häl iänrinen on osa Laajempa.r
luonnon järjcslr:lrnicn häiii!'t\rnis
tä. t jharlalilisleo lajien suojcltr iiit
1\\' siler kiinteästi clinl rnl)iirislij-
jer suojelrrun.

i(ansilin!älirlen luonnonsrrotchr-
liitto iulkaisi ensimmriiscn koko
mrLrLilmaa klisiltrir,ril1 Real Daita
Bcrcrk-klrj;rrr lpurrairerr k irja eli
uhanalaisia lajcja loskeva hrettelol
\.rionna 191i6.'fässii o1i m1,i)s 1in-
luosa. jossa 200 lajia pidetliin
uhanalaisena. Uusimman I)aiDok
scn mLrkaan on moagrallrlla 5li .100

lintuliLiiir \':ilittij1llässä',aarass.
kuolla sLrLupulrlloon. Llhanalaisik
si luetaar \llteenså \,li lu00laiia (li
noin 12 "Ä rnaapallon li lulajeista
NIikä1i 1 n4r riris tör]iuuto kset jaIku-
\Jat n\,kristä \,auhliil. rriin seulai,r-
r,irxl 1; \'uLrdcn aikana atvioirlaan
30 linlulaji0 kuole\,ar1 joka \'irosi
srrkullrutfoon ISohreiber' \'1lr
19{171.

I\{aailrnao LLlonnon Slililiii
SLronlell Rahaslor toimcsla laadil-
lrrn \ rrnnn: lq r :l1i\l.r\,r rrLrlrP o

Srromcssa uharalaisisla lajeista.
Luetlclossa oli vhteenså Su lintrr
lajia (Borg & Nlalmstrilnl 19751.
Listaa kl itisoiliin siihen sisällv
vicn halr,inaistun laiierl rnukaanot
tanrisesta {rnIn. turkink!r'hkr') ( lär
r,iDeD & \''epsäläijlul l{175J.

\ironna 1il{l:l maa- jä rnetsåla
Lrusrninislcliil asclti toirnikrrnnan.
jonka tLrli l) sehittäii rrhirnalaiscL
lajit 2l selvittää nii(1t:rr r.ähcnti rni
scn sn,l 3J loh(lii chLlotukset ko. La

jien sLLojelusta ja hoidosla sok:i.11
suunnitella ko. laiion soLLrirnlå. Til-
rniin talinrikunniln kolniiosainen
rrielilllij f K(nritear)rrLieiintij 1934:,{31

on Suolreo 'punainen kilja' ja sii
nä esitett\.jä asioita kiisilcllirin Lris'

sä kirioiirrkscssa.

Uhanalaisuuden käsite
l-'harlalaisuus on alell rin silmilis-
tcttu har'\,inaisllui.crr tai r ähälu
kuisruleen. Laiin tiranhrnrisen on
rr5 ils helkiisli I LLlkittu rnrrrlii I s{r\'ain

uha nala isLLrLlla. N{1,öskäärt kaikki
rarrh.ritetrt lajii oiviiL ole uhanalai
sia l{rsim. }rci})l)o ja pajlrlirrhr).

Suonen punaisen kirjarL nriiär'i-
telnrän mukaan Lrjln uhanalaisrtrrs
larkoitlira sitii. että laji on häviä-
mässä maastamme ihmiscn toi-
minnan seuraukscna, Rassi l-]sB7l
on tar kentanrt miiiirilelrnän lr)u.r
toon "laji on \,aarassa hä\,itä nraås
larrmo ihmiscn toinlinnan scu-
rauksena (eikii iuontaistcn tckijili-
.len \,oikutuksestal".

Pikl(utikka on
silmälläpidettä
vä laji.jolta met
sänhoito vie pe-
simäympäristöt.

,:.' --. - :.-



Tulevaisuuden harvinaisuus, l-kv selkälokki. Lajin dramaattinen ja vielä osin sel-
vittämätön väheneminen johtaa pian uhanalaisuusluokan nousuun.

!
;

Uhanalaisr.rudcn ymmärtäminen
hä\'iämistodennäköisyydeksi on
yksiselitteistä tarkasteltaessa lajin
asemaa koko sen levinnäisyysalu-
eella. Arvioitaessa uhanalaisuLLtta
Suomen valtion alueella {tai TLY|n
alueellal joudutaan kä\'ttämään li
säkriteerejä, jotka koskcvat rnm. la-
jin csiinl!mishistoriaa, perinnöl-
listä erilaistumista tai asemaa
maamme {tai maakunlamme] ulko'
puolella.

Erilyisesti käsitteet harviDaisuus
ja uhanalaisuus on tärkeää pitää
erillään. Uhanalaisuutta ci olc il-
man ihmistoimintaa. Harvinai-
srus on usein luonr-ron oma ilmiö.
eikå se aina kuvaa suojelun tat.\'et-
ta, vaikkakin harvinainen laji tulee
helpommin uhanalaiseksl kuin
yleinen laji.

I Ihanalaisuuden arviointi
tjhanalaistoimikunta on p] rkinl t
tarkastelemaan kaikkien maamme
noin ,10 000 lajin uhanalaisuutta,
rnulta kä!"tännössä vain selkäran-

6

kaisten eläinten ja putkilokasvien
osalta on 1'oitu tarkastella kaikkia
lajeja. Uhanalaisuuden arvioinnis'
sa on kiinnitelt-v huomiota lajin
runsauteen, levinneisy"vteen. kan-
nan kehitykseen, esiintymishisto
riaan Suomossa, biologiaan sckä
totcutcttuihin suo jclutoimiin.

Uhalralaiseksi on katsoltu m"vös
eräitä alalajeja tai ekologisesti eri-
laistuneita kantoja. Mikä]i laji on
vakiintunut Suomessa niin sitä
voidaan pitää meillä uhanalaisena
toisin kuin tilapälsesli esiintyviä
lajeja. Toiriikunta on myös pitän] t
vuotta:lgg0 rajana, jota ennen la-
jin on pitänyt plr51,r'ästi levitä Suo-
meen. Rassi (1987) on tarkcntanut
tiimän koskevan lähinnä ns. kult-
tuurilajeja eli ihmisen "seuralais-
lajeja".

Koko maailman mittakaavassa
uhanalaisia lajeja on pidettä\'ä sil
mällä m5'ös Suomessa niiden tåkä'
läisestä esiintymishistoliasla rilp'
pumalla. Myös sellaiset lajit, jotka
elintapojeDsa vuoksi esiinty\'ät
Suomessa vain epäsäännöllisesti.

voivat olla rneillä uhanalaisia [tun
turipöllö]. Lajin uhanalaisuuteen
on kalsottu vaikuttavan myös sen
asema rrlkonrailla. etenkin mnissa
Pohjoismaissa.

Lajin mahdollisnus kuolla suku-
puuttoon on yleensä kääntäcn vcr-
rannollinen lajin runsauteen. Har-
vinaiset ja vähälukuiset lajit häviä
r'ät Jrleensä helpomnin kuin ylei-
set ja runsaslukuiset lajit. Yhtenä
s"vynä tähän on pienten populaa
tioiden alttius haitallisille, usein yl-
lättäville ympäristönmuutoksille.
Tällaisten populaalioiden häviä-
mistä lisäävät m1-'ös pleneen yksi-
iörnäärään liitt]'vät ongelmat, ku
ten esim. perinnöllis-on muunteiun
häviämincn flammitikan häviämi-
nen Ruotsista on hyvä esimerkki
sukurutsauksen ongelrrista).

Yksilömåärän ohella 1r hana lai-
suuteen vaikuttaa lajin yleisy5rs ja
Ievinneis"v-vs. Laaja-alaisten lajien
häviänistodennäköis-vys on keski
määrin pienempi kuin suppea'
alaisten ja siten paikallisille ympä-
ristörnuutoksille ahtiiden lajien,
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Merialueen tyllikanta hupenee samaa tahtia kuin veneilv ia
tanrinen lisääntyvät.

\ I Ila \ l.sL]olllirilr"r rlrL\ \irrllil

F) i1\'isLll hrr{)rriota on kiillttilc!
l\' \'LLosik\'mluenlerl kalrrt! rrrIlrrLl

toksiin. \1l ijs tulc\'aa kannankehi
t\ strl {rlr \ritell\ alrioi{la. \inlliilis
tih ilatitrlrksilLd a n. lis;i;iltLlnrisl.
\lriltaan liri r'a|innr)nhanLillnal
laan pilk;ille erikoislLrlrc-"t ]alit otal
mlriliL helkcnrpiii ltaita llisilLt: r'rrr-

l)iil islil.rmnutol(sjIle. LLlorr lllcllaan
orf a Lcinriristen ia nlliiuiiLlään \r;1h{r

ne\'i(xr : rnpårislöll lpIicn. krrtrrn
ikimctsien. lajien hrl{x irisLlLrs on
orit!iserr Lrhaltrin;1. I'ilktiikiiineD ia
hilaasti lisijä'rll \ri laji on nr,r'ils

uscin Lrhar tåla in{)1r.

'lirl{llrt{rtut surljcluLoint{tt 1ri\'ait

ole \';liklrtt!ne(rl alr irlintlrihin. el
lei niillä olo orrlri!l t)ttu l)(risliltrta;ln
ulliln al;LisLru alen s] itli. Niinp!
esinr. ]lrerlkotlia on kals(rllu elil
tiiirr LrhlnaLiLiseksi. \'ailikir sL'rrr kan
lil on f ii[lc \'rtoslrra hientan \'ah
,., ishrnu l snoitlLrloil1ricrt illlsio\til
liauhoitush)rr lur\ in tilils !oilnak
liaasti rurrsastrrnt:t)t l it ijt. kul{rI}
huuhi(ija, ci\,;11 sr-.o sljaart r)lo (rrriiå

lrharralaisiir.

U h an ala i suu sl u oka t
U hrrlalais Lr Lr sltrol<i L lulrL orr trli
rla issa lricmal clilainen Suonrcrr
Iuokiticlll on seuraa|a:

Hiivinneet (lll: LajiL. joiden rrrrlis
lu\ al polrllilillioi orat hai|irrrrc(rL
Surrrncstir ja loitn ei (rtsirrrröistil
hrroLinaltl ole lavallLr (pesitiinllJ
onaiä \'ualdclr l{lliLl lälkccn. Llrol o

loon on r)tetLu vain nc liljil, iol(a
o\ :rl lr;iviJrnect Su{rtnostir |lro(l-.11
I85ll jälkc(xr.

Eritläin uh:rnalaiset (l'l): l,rriiL. ioi
(ic11 uudislll\ i{l poIrrlaill iol o!at Lai

hitri [\'iLisu urlossa \aillilssa lriilit;i
Surrrrrestir io11t:i uhantekiiililil I )( ris-

Vaaranlu eet l\il: Lajit. jtri(Lxr LLLL-

(ii-\lu\'i.rn prrl)uhatioiilen siiih lrri
fen Sucrmcssa on el)li\'alrrrira ia
joista lrihittleraistnr(lessa trrlcti
{rrilliiio uhal;LLrisia jo110 i rrhkattr
liilöitii Ioislctd.

Silnrälläpidcttär'ät lSl: T,I il. ioi
dr:n SrLonien kanlrn lFrhit,l sl;i oll
senirtta|a. nlLllla joit;l oi rrl i sl is
lii ol{r sisiilh lell\ urL:Llisiin luoi
kiir.
Silr f lilläpi(lcit;i\ iin kuuluLr l(-rl
rrrrrrl;risia lajciiL:

TåraDtuneeI ISL]: Lajil. iotkil o|al
Srrrr rr res.; sulilL)sli taanlulrocl,
rrrltt:r jrri(lolr karlta ei \'irlll rrle r ait

Iir n lu r1rr l.

Har\,inaisct (Sirlr LajiL. jr,rlka birr
logist{in rjl ill isfiiri(:icle n sii r LroLsi

{rsiirlll \ iit Suomos\;r ,.aitt srtlrpcai
Lii ahreerlLa Iilr viiirr hirrroissa pai
koissa ja joiclerr krntir (rr lli5tii s\'\'s-
lii hl\ifl lieni.

Puuttccllisesti tunnctut (Sl)l: I | -

jil, joirlen otaksrrlirittt oleratr trrras
sarrrrrre här i:inrisr irarassiL liLi illl,ril
r lr I lr' \ rlrrLfrll l, lrlLLLrJ r) rlerl

lrrokliira ci Liotoien l ) r l u lleellisull
(lcn \'rr{)ksi \oida tllkerrrrrrin rn.iii
l i lollii.



Etelänsuosini on kadonnut kaikilta
maakunnan vanhoilta pesimäpaiko;lta,
vain Jurmossa pes;i yhä 4-6 paria.

Myydään,

Ferdinand, Magnus &
WiLhelm von Wright:

SvenskaFåglarI-IlI
Jb4 vilfl lttogralraa, 1 unsa5

muslavalkoinen kuvitus

902 tekstisivua

tied. Jyrl<i Toppala
Ruuhltie 23 as 6

21100 Naantali
puh. 921 853 480

Suomen uhanalaiset lintulajit
1. 2,

Hävinneet lajit
Viiriäir-.n
lleinäkrrppa

Eriftäin uhanalaisel lajit
Kiljrrhanhi
Merikotka E
Klljr&otka H
Muuttohaukka H
Tu luripöllö
Valkoselkälikka ti
Tunturiki ru

Vaarantuneel laiit

3.

HKv
H KK, T, S

R Pn]
qN

T, Rj, S

Vi, VK, M
RJ, M
Sn, Ka
T
Ml. Rj
1'

R MLI, H
Kh, M. R, P, H
RH,Ke
Kh, q Ke, O
Ke, P, H
Mla, Mp, R

l,apasolka
Kotka
TuntLLrihaukka

Elelänsuosir
Ranlaklrn,i
Rävskå

Silmälläpidetlävät lajit
Kaakku
Kuikka
Mustalinlu
Uil.elo (ShJ

Sääksi
Tuulihaukka
Ampuhaukka
Nuolihaukka
Peltopyy
'1'\,11i (IneriålueJ
l.apinsirri (Peräm-.ril
Pu akuiri (Sh)
Selkälokki
Uuttukyyhky
Varpuspö11ö {Shl
Kehräåiä
Harmaapäätikka
Pikkutikka
Kangaskiuru
Pikktsieppo {Shl
Påhkinähakld (Sh)

II

E

;

P, Kh
P H, Mi. KC
P, Ke, H
Pm, Kh
N,R,H
Ke, H, N
Il H, Nlu

O, H, Kn, P
Vr, H, Vm
Kh, P

Ke, Kh, M1a
Mi, ll H, Kh
Pm, Kh
Kh
Kh
Prr, Kh, P
H,R,N
N,R
Ke, P
II, R Mu
Pm, Kh, P
Mi. Mla
Mu
NIp, Mla
Mla, NIp, R
l\4
Mi
NI, Mp

V VK, Stl
St VK. VK, T

Sn, Sr, Vl
St Vr, Vi, M
V KUS,R
V M,S
St Nl, VI
Sl Kv
VRi

Ri
T, SN

St VK, Vi
St Kv, Ml
Sh Ma, Sk
SI Mh, KA
Sh \I1
sr \{i, Rj
Si Ka, \4h
V l/la. Sk
Sh \41

Vi. VK, T
Ma, s
T
Kv, 11u. 

"*Ri
Ri, Kr

Sarakkeiden selilykset
1. Tilanne Turun ja Porin iäårissä uheks komitean ml*aan.
2. Elinympäristöt

M = metsät, Ma = aarniot eli ikinlcisät, N{l = lehdoL ja lehtimel
såt, Mh = harjumetsäl. S = stot, Vi = Itärncri, Vk = karut järvet
ja lamnrel, Vr = reher'ät jårret (lintujär\€tl ja lämmel. R = r'annat,
Ri = Itåmeren räDnat, ltj = järren ja joen }annat. Ka = kalliot. K
= kulttruriJ'mpäristöt, Kn = ahol. kedot ja kun'at niityl, Kk =
kostcat Diitl.t, Kv = r,iljelylnaåt, Kr = rakennettu ympäristö

3. Llhanalaislrlr{len swt
P = mctsäsiys. iappamincn, I(e = keräih', H = häirintä. R = kai
kenlainen rakentaminen, Pm = peltojcn muutoksct, N = niittyjen
ja hakamaiden sulkelrhrminen, M - metsien muutokset, Mp =
kuusettuminerl ja lehtipui.len väheneminen. Mi = ikimetsjcn vä-
hen-.ninen. Mla lahoprliden våheDerninen, O = ojitus ia turpee-
notto, Vr = lcsirakentamincn, Vrn = r.eden laadun muutokset, Kh
= kemialliset haittaväikutukset ja dljy, Mu - l]lrlut svyt Dnn.
mrrtokset tal\:ialueilla, ? = syy lultematon.

Lähde: Rassi ym. 1986



Suomen uhanalaiset
lintulajit
Oheisessa luettelossa on rihanalai'
set linnut lueteltu uhanalaislyh-
mittelyn mukaisesti ja mukana on
myös punaiscn kirjan mrikainen
läänikohtainen arvio lajin uhana-
laisuudesta. Viiva-merkintä tar-
koittaa, ettei laiia ole tavattu
pesivänä vuoden 1t]50 jälkeen Tu
run ta Porrn lddnlssa. Laanl Kaslt
tää Turun ja Porin sekä
Kyrösjän'en lintutieteellisien yh-
distysten alueet ja osan vielä Tam-
pereen -vhdistyksen alueestakin.
Etelänsuosirri tarkoittaa suosirrin
schinzii-rotua. Linnuista ci ole yh-
tään lajia arvioitu puutteellisesti
tunnotuksi.

Uhanalaisten lajien {38 kpl)
osuus pesinäla jistostamme {n.
235)on 16 o/.. LJhanalaisista on ei-
varpuslintuja 34 ja varpuslintuia
vain 4. Uhanalaisten laiien osuus
on siten ei varpuslinnuissa [25 o/"]

J'li kuusinkertainen varpuslintui-
hin [,1 %J verrattuna. Suhteellises-
ti eniten uhanalaisia on
jalohaukoissa (100 %l ja tikoissa
143 o/.).

Suurin osa linnustostamme viet'
tää pääosan elämästään pesi]läa-
luecnsa ulkopuolella. Lintujen
talvehtimisalueilla ovat J'mpäris-
tönmuutokset olleet viclä suurern-
pia kuin pesimäaiueilla. Täten
lintlljen suojclu ei ole mahdollis-
ta vain pesimäalueilla tapahtuvil'
La toimenpiteillä. Suurin osa tloin
75 9ol uhaDalaislsta linmrista on
muuttolintuja. Yhdeksän lajia on
paikkalintuja. Uhanalaistcn lintu-
jen joukossa on kuitenkin suhteel
lises li hicman enemmän
paikkalintuja kuin koko lirrrrus-
lossammc.

Uhanalaisuuden syyt
Uhanalaisista linmrista on metsien
lajeja 10, vesien 9, kulttuuriympä-
ristöjen 6, rantojen 5, tur]turien 5,

soidcn 2 ja kallioider 1. Lajien ja-
ko tällä tavoin antaa vain aavistuk-
sen siitä, Ininkå biotoopin lajit
ovat eniten uhaituja, siliä jako ei
luonnossa olc koskaan näin selvä.
Lisäksi erl ympäristöissä on rl1.'ös
eri määrät lajeja. Yleisesti ottaen
on kuitenkin metsien laiien luku-

määrä muidenkln r-vhmien kuin
lintujen joukossa huomattavan iso
ja Suomen koko uhanalaislajistos-
ta (1051lajial on peräti,45 ryu met-
sien lajeja.

Toimikunla on kunkin lajin koh-
dallc nimennyt 0 5 erilaista uh-
katekijää. Niistä on oheiseria
ositetty yhteenvet0.

Ihmisten tahallinerl tai tahaton
vaino on selvästi rnerkittä\,in ub-
katekijä linnuston osalta. Lisiiksi
on huomattava vielä se, että siitä
merkittär'ä osa tapahtuu maamme
ulkopuolclla. Taulukon lukuja \'ää-
rislää kj'lläkin se, että ihmisen vai-
non voi osoittaa uhkatekijäksi
lähes mille lintulajille tahansa ja
siksi se on loussut niin voimak-
kaasti esille. Ympärisiömuutosten
uhkaamalie ja vähcntämälle lajil-
le on ihmisen vaino se viimeinen
pisara, joka tulee kaikkein errsin-
rlräiseksi saada poistelLlksi ennen
muita toirnenpiteitä.

Koska uhanalaisista lajeisla tar-
litaan tietoja suojelua varten, niin
jokaisen Iintuharrastajan irelvolli
suus on ihnoittaa niistä ha1'ainto'
ja TLY:n arkistoon. Se takaa m-vös
tulevicn uhanalaisia lintuja koske-
vien juttujen kunnollisen tason.
Pienen tutkimuksen jälkcen on
osoitlautunut. ettei TLY:r arkisto
keiro kovinkaan paljon ko. lajeis-
ta. Siis jokainen harrastaja töihin
ja havalntoja palauttamaan. Järkeä
saa loki kä"!ttää ja palautlaa nlDL
kuikasta vain pesimäaikaiset ha
vaiDnot. Pelkkä tieto pes jmä järvis-

täkin olisi jo jotain jos ei jokaista

-vksittäistä havaintoa jaksa kir'-
joitclla.

Kiitos Arto Puolasmaallc sckä
Simo ja Tapani Veistolalle kom-
menteista sekä Sinolle ja Tapanil
le innostamiscsta koko tämän
jutun kirjoittarniseen. Kirjallisurs-
luettelon jutuista parhaan yleiskrt
van nhanalalsuusproblematiikasta
saa ]är\,isen & Miettisen kirjasta.
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Uhkatekijä kpl

Pyynti, keräily ja häirintä
Metsien muutokset
Kemialliset haittavaikutukset ja öljy
Peltojen, niittyjcn ja hakojen muulokset
Rakentaminen
Ojitus ja turpeenotto
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Petolintu
pesrnn
Varsinais-
l^lJuomessa
I989

Myyrien kolmen vuoden
va ihtelu rytm i jat l<u i 1989
ja loi ed ellytyksiä toiselle
p e rä l<l<ä ise lle useim pien
p eto lintujen tu lo l<sekl<a a I

le pesintävuodelle. Useim
mat la jit jäivät l<uitenl<in
vuoden 1986 p eslntätu
lo l<s ista. Lapinpöllö pesi
ensimmäisen l<erra n 1a hii
ripöllö jo toistam iseen
1980 luvulla Varsinais
Suomessa. Suopöllöt pe
sivät ulkosaaristossa. Hii
rihaul<l<a ja varpuspöllö
pes ivät po il< l<e u I<se llise n
hyvin. Sä ä l<sellä ja meri
kot l<a lla oli toinen peräl<-
käinen hyvä vuosi. Tuuli
haukka 1a lehtopöllö osoit
tivat oireita elpymise n
mahdollisuudesta, mutta
ruskosuohaul<l<a ei.

t
't

, .*å

Scppo Pckka la



Aineisto
Vuoder lgBg petoiintujen pesintä-
aineisto on kerätty petolintuakti-
vi steilta reng a stustoimi ston
petolinturengastajicn yhteenveto-
iomakkeella sekä satunnaisin
haastatteluin. TLYrn arkistosta on
sa atu lisähavaintoja hr,r'in
nitkasLi.

Katsauksen aineiston ovat koon-
neet seruaa\,at TLY:n alueella toi
mivat hauastajat: P. Aldelmin, S.

Aspelund (RJ, D. Brännkärr. J. &
P. Eerikäiren, E. Gustafsson (Rl,

I. Grönltnd [R]. f. Hakala, N{. I-Ialt
tunen, H. Hcikkilä, R. Hyvönen (Rl
ja V. Sarola, K. Häkkilä, E. Ioutsa'
mo. f . Karhumäkl (Rl, A. Karling
(R), R. Karlsson (Rl, M. Koskivaa-
ra, S. Kotiranta, C. E-.1. r'on Knor-
Iing, S. Kunttrr, A. Lacsvuori, I.
Lahtonen, H. Laire [RJ, I. Lehto
ncn, R. Lindroos, R. Lumio {Rl, A.
Nlanninen ja M. Potinkara, V.
Multala [R], T. Nikkancn, S.
Noldqvist (Rl ja P. Sandell {Rl, H.
ia M. Nordström, T. Numminen
iRl, S. Pekkala (RJ, M. Piiroinen, P.

Siitonen (Rl, J. Tammi, J. Tittonen
(RJ, H. Virtanen, I. Virtanen, T. Vä-
hämiiki IRJ ja V. Vänskä sekä Saa'
listomeren merikotkatyöryhmä
(R). R nimen perässå tarkoittaa
suuntaLrtumista petolintujen re
gastamiseen.

Helsingin Yliopiston eläinmu-
sco on antanut käyttöön P. Sauro
lan vetämään sääksitutkirnukseen
kerättyå alueellista aineistoa.

Petolinnuille sopivia pesinlä-
paikkoja tarkastettiin enemmän
kuin koskaan aikaisemnin eli \'ä'
hintään serrlaavasti: isoja rlsupe-
siä 203, varisllntujen ja
oravanpesiä 69, tokopesiä isoille
harkoille 29, tekopesiä pikkuhau
koillc 40, \'ijrupö11ön pönttöjä 1,16,

lehtopöllön pönttöjä 486, helmi-
pöllön pönttöjä 472, r'alpuspöllön
pönttöjä 35, isoja luonnonkoloja
155, tikankoloja 123 ja muita pe-
tolinnuille sopivia pesäalusto ja .1.

Juhalri Virtanen tarkasti pienillc

via uuttukyyhkyn pönttöjä 280; ne
sijaitsivat kuitenkin hyvin suppeil-
la alueilla.

'I'l,Y:n.l]leella arVioidi an ole
van \,ähintään 1300 pö11öille tar-
koitettua pönltöä ja lisäksi suuri
miiärä joillekin pö11öille sopivia,
mutta vesilintuja vartcn tohtyjä ja
sijoitettuja pajnttöjä.

Edcllisistä vuosikatsauksista
polketen tässä katsauksessa el ar-
vioida kovinkaan paljon alueellis-
ten petolintukanto jen kehitystä ja

parimäär'iä, koska tänä vuonna on
larkoiirrs saada llkullln tänän
vuosikatsauksen ohella pidemmän
ajan vhtccnveto petolintujen po-
sinnöistä ja ren!lastuksisla TLY:n
alueella.

Sää ja ravinto
Loppusyksy ja alkutalvi Varsinais
Suonessa olivat ]rieman. noin 10
qo, tavanomaista kylmemmåt. Lu-
mipcilc saatiin keskimääräistä ai
kaisemmin ja lunta tuli mclko
paljon. Joulun jälkeen alkoivat
vuo rotella muulaman päi\'än
suoja ja pakkasjaksot. Lumi hupe
ni nopeasti.

Tammikuun puoliv:ilistä huhti-
krrlrn alkuun vailitsivat lounaiset.
tuuliset ilmavifiaukset. Luni suli
pois rnonin paikoin tannikuun
loppuun rnennessä. Uutta lunta
saatiirr \'ähän. mutta Inaaliskillrn
alussa lumet olivat jälleen pääosil-
laan sulaneet. Vuoden kolme en-
simmäistä kuukautta oli\rat noin
30 '/" keskimääräistä lämpimäm-
piä. Myös huhtikuu oli erittäin
lämmin.

Petolintuj-^n tärkeimmän lavin-
loryhrnän myyricn kannat olivat
hy\'ät kesällii :1988. Jouni Tittonen
loukutti m-vyriä stippeilla koealoil-
laan. Syys-lokakuussa hän sai lla-
likossa 45 ]ksilöä noir 300
loukkuvuolokautena. Loka
marlaskuussa Kemiössä saalis oli
7 yksilöä noin 100 loukkuvuoro
kautena. Pääosa loukkuihin jää
neistä oli metsähii riå ja
mctsiim-vyliä, mutta nl)'ös py"vrti-
paikkojen biotoopit olivat näi1le la-
jeille otollis ia. Lokakuus sa

loukkuihin jäi m1ös kantavia
metsähiiri' ja mvr rävksilöitä, ni-

kä Tittosen rnukaan entoili kanto-
jcn säilymistä vahvoina. Alkusyk-
s-vstä Tittosella oli näköhavaintoja
Salon seudulta runsaista pelto
my]'räkannoistakin, tah'en aikana
tehliin myös rnuualla havaintoja
runsaista peltornlryräkannoista.

Alkutaivcn paksuhkon lumipeit
teen alla myyrät voivaf hyvin- Lu'
mien sulanllsen tamnikuussa
oletettijn aiheuttavan [ryyräkanto
jen nopeaD vähenemisen, mutta
todennäköisesti ajoittain saatu uu-
si ohut lumipeitc ja lämpimät säät
sallivat myyräkantojen pysymisen
runsaina koko kr:l'ään ja ilmeises
ti monin paikoin mj/ös kesän (esi-
melk iksi Pern iön scudulia.
Mietoisissa, Loimaan-Alaslaron-
Vampulan seudulla ja ulkosaa-
Iistossa).

Näin mv)'rät toteuttivat
Valsinais-Suomessa kokcr
1980 luvun k o lni vuotl s ry t miä
1970-luvuller r':rlllnneen nelivuotis
rytmin sijasta. Myyräkantojen krI-
tovuotta seurasi toisena vuonna
kohtuullincn huippu ja kolmante
na vuonna vielä toinen huippu.

pöllöillc

Sarvipöllön pesintä håvaitaan yhä
maastopoikueiden perusteella, mutta
pesien etsintä tuottaisi tuloksia hyvi'
nä myyrävuosina. En ung hornuggla.

mivaihdokseen voinee olla nm. såä
tilassa ja luniolosuhteissa. l990-
luvun rylmit ovat pian näkösaillä.

Oravakannat olivaI edeileen kes
kinke aisia, kanalintuja oli monin
paikoin kohtuullisesti, sam.rin jä-
niksiä, vaikka 1'ahvaksi jäniskan-
taa ei mielestäni voinut iriokitella.

Kotkia ruokilliin talvella saalis-
tossa kahdeksalla ja sisämaassa
kuudeila ruokint;rpaikalla.

Haukkojen pesintä
Talvi lsBB/1sBg oli helpohko tal-
vehti\rille kana- ja varpushaukoil-
le, koi'ia pakkasia tai pitkiä pakkas
jaksoja ei ollut. Kanahaukat aloit-
livat pesinnän noin vjikkoa tavano-
maista aiemmin. Muuttavat hiiri
haukat saapuir,at poikkeuksellisen
varhain. ainakin io nlaaliskuun
prrolir'äiissä Naur''on hiirihaukko-
ja oli soidinlennoilla. Iodetut
haukkojen reviirien, p0sinttjjen,
pesintöjen epäonnislumisten sekä
maastopoikuelden määrät on esi-
tettlr taulukossa :1. Pesimätulos
haukkalajeittain on esitetty taulu
kossa 2.

S! itä tähän ryt-
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'lärkastcttu jcn mahdollist-.n me-
hiläishaukan rcviiricn määrä oli
17, joista 16 luokiteltiin asuluiksi.
Se on samaa luokkaa kuin edelli-
sinä \'uosi a. Erittäin vaikeasti löy
detläviä ehiläishaukal pesiä Iöy-
tJri vain -\'ksi, joka tuotti kaksi poi-
kasta.

Kanahaukan nahdollisia pesi-
mäpiircj:i talkdstcttlin 1:i4. Pesiä
lövdottiin 55 ja lisäksi kaksi maas
topoikuetta. Tämän lisäksi 26 re-
viiriä luokiteltiin asutuiksi, vaikka
niiltä ei löJ,tt'n].tkään pesää. Pesistä
7 jäi tarkastamatta isojljn poikasten
aikana. 14 pcsirrtää eli 25 % epä-
orrnistui, lnikä oli kaksinkertainen
Inäärä edellisiin vuosiin verrattu-
na.'lhhalllsta häirlntää cpälltiin
muulamissa tapauksissa, vaikka
yleisesti ottaen kanahaukan rau
hoittamiseen nävtetään suhtautu
van pääosin rnyönteisesti. Ainakin
5'hden kanahaukan pesän oli tu-
honnut räätä, joka oli heitell-vt mu-
nat pesän vmpäristöön.

Onnistuneissa pesinnöissä oli
paljon poikasia, keskimäärin 3,2
poikasta pesää kohti. Polkasia vaft
tui rengaslLrsikäisiksi vähirtään
110. mikä oli 6 ,,'ähenmän kuin
vuonna :LgBB. mutta :15 enenlmän
kuin 1987. Keskimääräinen poikas-
luku aloitcttua pcsintää kohti oli
2,3, joka oli vuotta 19BB pienempi
ja kertoo epäonnistunlsten suures
ta määr'ästä.

Varpushaukalla oli melko hyvä
pesintävuosi. Pesiä löydettiin 24 ja
lisäksi asuttuja reviirejä 19. Kaksi
pesintää eli B ol, epäonnistui. Kah-
della pesä]Iä ei käyty poikasvai-
heessa. Keskimääräinen poikaslu-
ku ,1,4 oli varpushaukalle tavano'
maistd viime vLlosiell lasoa. Poika-
sia varltui vähintään 87. Varpus-
haukan pesintävuosi oli vuosien
1SBB ja 1987 tasoa, mutta vuotta
1986 huonom]li.

Hiirihaukan pesimäpiirejä tar-
kastettiin h-r,viin mvvrätilantccn ta-
kia cdellisiä \'uosia enenlnläl1 e]i
7.1. Pesiå löytyi mukavasti 29, jot
ka kaikki vielä onristuivalkir.
Maaslopoikuetta löytS,i kolne ja Ii-
såksi 23 reviiriä luokiteltiin asu-
tulksi. \,aikka posää oi löytl'nyt-
kään.

Hiirihaukan pesien etsintä i]i olc
ilmeisesti kovin tehokasta, sillä pe-

l2

Taulukko 1. Haukkojen pesinnät vuonna 19Bg Varsinais-Suomessa.
Rovfåglarnas häckning iEgentliga Finland år 1989.

Taulukko 2. Haukkojen pesimis tulos vuonna 1989 Varsinais-Suomessa.
Häckningsresultat för rovfåglarna iEgentliga Finland år 1989.

sisiä oli 17 Seppo Aspelunciin il-
moittamia saaristoalueelta, jossa
on tehty aktiiviscstl leviilicn ja pe
sien kartoitustyötä niin keväisessä
soidinlentojen seurannassa kuin
kesäisessä errojcn saaliirr kannon
ja polkasten äänien seurannassa.
Aikaa on kulunut. mutta tulostakin
syntynyt. Keskimääräinen poikas-
luku oll 2,8. Rengastuslkäls1ä poi-
kasia varttui vähintään 74 eli
enemmän kuin aiemmin seuran-
nart aikarra,

Piekanan pesintöjä ei Valsinais-
Suomessa ole todettu. mutta tou-
kokuun alussa havaittiin alueen
pohjoisosassa soidinnrenoja esittä-
r'ä piekalapari. Mj'öhempiä ha-
vaintoja ei niistä kuitenkaån saatu.

Sinisuohaukan mahdollisia pc-
simäpiirejä tarkastettiin viisi, joista
yksi luokiteltiin asutuksi. Viimei-
nen TLY|n alueelta todettu pesin-
tä on hy\'ältä my-vrävuodelta 1986.

Ruskosuohaukan nahdollisia
pesimäalueita tarkastettiin 10. Pe-

.,f*+
Per apj

Bu1 but
Cir ci/a
Cir aer
Fal sub
Fal col
Fal tin
Pan hal
IIal alb

17

111
ii2

10

21

2

16

86
12

:l

55
21

:
3

1

1

14

:

2

5

2

3

1

1

'15

2B

19
23

'l
1

12
'l
1

11

1

.,"^ ,2"*V
Per api
Acc gen

But bul
Fal sub
Fal col
Fal tin
Pan hal
Hal aib

57
3,6 (8)
s,8 (4)
3,0 [r)

'l 1
:l 6

21
23

1-3

2,0 {1)
3,2 {341
.1,.r (201

2,8 (26)
2.5 {2)
1,0 (11

6,0 {11

2.2 132)
1.B (:l)

2.0 (11

2,3 {,181
1,O 122)
2,8 {261

4.0 {11

2,0 {31
1,9 {371
1,2 (61



Varpushaukka pesi melko hyvin. Poikasluku 4,4 on viime vuosien tavanomaista
tasoa. Sparvhökens häckningsresultat var ganska bra.

siä ei löydett]', mutia neljä reviiriä
luokiteltiin asutuiksi. Ruskosrio-
harkan reviireitä ei ole ilmeisesti
tarkastett[ riittäl'än laajasti ja pc-
Iustecllisesti. minkä takia tulos
nä,vttänee todellista hlronommalta.
Kannan heikkeneminen rräyttää
kuitenkin ilmeiseltä. Ruskosuo-
haukair pesintöjen seurantaan tar-
vitiaisiin ilmeisesti joku lajiin eli
koistunut henkilö tai ryhmä, jotta
kokonaisiilanteesta saataisiin sel
keä kuva.

Tarkastetuilta 21 mahdoiliselta
nuolihaukan rcviiriitä löydettiin
kolne pr:sää ja yksi maastopolkue.
Asutuiksi todettiin 12 reviiriä, joil-
ta ei lövdett-v pesää. Tirlos oli tava
nornainen, mutta jäi paljor vrlo'
den l9B7 pesintätuloksesta. Nuo'
Iihaukan seurantakin \raatisi ilmei
sesti n]'kyistä suurcmpaa panclrhr-
mista.

Yksi ampuhaukan pesintä todet-
tiin Loimaan seudulla, lisäksi 1'k
si reviiri lnokilelliin asuhrksi Pe

sä11ä oli vähintään neljä poikasta.
Tuulihaukkaa etsittih 16 mah-

dolliselta reviirillä, joilta löytyi nel
j?i pesää ja kaksi IIIaastopoikuetta.
Lisäksi yksi rei,iiri luokiteltiin asu-
tuksi. Asutuista pesistä kolrne oli
Tapani Vähämäen pöntöissä; -vh-
cien pesän ldysi Sven Noldqvisl. jo-
ka havaitsi m\ds maastopoikueet.
Pesistä tuhoutui kaksi eli puoleL.
Ainakin kuusi poikasta varttui yh'
deltä pesältä. li[r]ihaukan vuosi
oli hieman edeliistä vuotta pirrem-
pi ja vuosik-vmmenen paras, mut-
ta silti huono.

Kalasääsken aiernmin asuttuja
reviirejä tarkastettiin 86. Pesintö-
jä löldettiin 38, joista 5 eli 13 %
epäonnistui. Todennäköisiä aloitet-
iuja, rnutta jo alussa keskevtynei-
tå pesintöjä lodettiir yksi. Lisäksi
ll'ödetiiin koristeltuja pesiä I ja
sääksi neljäilä alueella, vaikka pe-
sää ci ollut kunnostettukaan. Poi-
kaspesiä oli 63 o/.:lla asutuista rc-
viileistä. mikä on vlrodesta 1971
jatkuneerr sääskitutklmuksljn kol'
manneksi paras vuosittainerr pe'
sintäosr]lrs TTY:n ahreella- vain
vuosina 1971 ja 1980 on ollut pa-
rempi pesint?iosuus. Keskimä?iråi-
nen poikasluku oli 2.2. Rengastus-
ikäisiä poikasia varttui \'åhintään
69. Poikasluku aloitettua pesintää
kohti oli vähintään 1,9 ja asuttua
reviiri?i kohti 1.4. Sääkscn pesintä-
tulos oli l,alsin hy\'ä, vaikka sc jäi-
kin jonkin vcrran cdcllisen vuodcn
aiueellista huipputulosta pienem-
m?iksi.

\hosi oli merikotkille kohtuul-
lisen hyr'ä. Asuttuja re,,'iirejä todet
tiin :t0, joilta löytyi kurisi pesää. Pe-
sinnöistä epäonnistui kaksi. Toisel
le saltuivat metsätyöt ker'ältalvel-
la ja ioisen aulioituneen pesän al'
ta löytyi munankuoria, mutta epä
onnistumisen syv ei sch'innyt. Poi'
kasia varttui 7 eli 0,7 asuttLra revii.
riä kohti ja 1,16 asuttua pesää koh-
li. Yksi pesistä tuotti meril<otkalla
ainakin viime vuosiDa nelko har-
vinaisen kolmen poikasen pes.v-

N{erikotkatyör'yhmä ottaa mielel-
lään vastaan pcsim.iaikaisia n1eri-
kotkahavaiuto ja kannan mahclolli
sen kasvun an'ioimiseksi.'fietoja
\'oi l{rimittaa esirn. Esko Joutsamol
le ja fouko Högnanderllle.

a
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Pöllöjen pesintä
Talvella 19Bg pöllöjen soidinhuu-
telu alkoi varhain tammikuussa
hyvän ravintotilanteen ja ker:äis-
ten länpötilojen innoiitanlina.
Myös pesinnät käJmnistyivät pää-
osiltaan tavallista aicmrnin ja pön-
töissä oli paikoin munintavaihees
sa niin paljon mlyriä, että mYvrä-
läjät sortuir,at jopa munien pääile.
Alueer sisäosi0n pöllöjen pesillä
jatkuivat näädän aiheutlamat tu
h(Jt, mutta ainakin Tapani Vähä-
mäkj sai tuhoia pienemmiksi
siilrchtyään pönttöiä vanhoista
metsistä t a i m i kko al u e i d en
keskelle.

PöllöjeD pesinnät, pesintöjen
cpäonnistumiset, maaslopoikueet
ja muutoin asutuiksi lodetut levii-
rit on esitetty talllukossa 3. Taulu
kossa 4 on kuvattu pöllöjen pe-
simistuloksia. Kolopöllö jen pesin-
täaldiivisuutta on kuvallu pesintä
osuudella, joka kertoo pesintöjen
määr'än suhteen tarkastettuihin
ko. pdllölle optimlkokoisten pönt-
töjen ja kolojen määrään. Huuhka-
jan pesintäosuus kertoo pcsinlöien
määrän suhteen talkastettujen il
meisten reviilien määrään.

Huuhkajan todennäköisiä revii
rejä talkastettiin vähintään 200 eli
noin 10 o/o edellistä vuotta enem-
miin.Pesiä lö"vdettiin 64 ja lisäksi
maastopoikueita L Nc antavat pe
sintäosuudeksi 36 7u, ioka oli suu'
riDpiirlein sama kuin vuonna
1988, Ill]tta neljänneksen pienenl
pi kuin vlLonna 1986. Alueelliset
erot olivat jälleen suLLtia. Bo rcvii-
riä luokiteltiln asutuiksl, r,aikka
niiltä ei pi,rsää lö-vtyn]'tkään. Pesin-
n;it olivai rroin kaksi viikkoa tavan-
omaista varhajsempia, mutta
ensimmäiset munaltoli munittu jo
noin 20.2.

Pesinnöistä 12 eli 19 o/o epäon
nistui. Ainakin yhdr:ssä paikassa
ihmisen häirintä r'aikutti tahalli-
selta, muissa paikoissa tahattomal
1a. Niin metsätyöt, väylätyöt kuin
suunnistajatkin pääsivät hälrltsi
jöiden joukkoon. Keskimääräinerr
poikasluku oli 2,0. Poikasia vart-
tui \'ähintään 110 eli 0,7 poikasta
todennäköistä reviiiriä kohti ja 1,7
poikasta aloltettua pcslntää kohti.

Hiiripöllön pesintä todeltiin toi-
scna vuonna 198o-luvulla, nlrt to
sin vain Jrksi peslntä \'uoden -l98o

useiden peslntöjen sijasta. Pcsä oli
suuren haavan kolossa, josta Poi
kasn1äärää ci pystytty tarkista-
ma an. Yksi pesästä lähteoyt
poikanen nähtiin.

Varpuspöllön mahdollisia revii
r0itä tarkastetliin 13. Pesiä lövdel-
tiin poikkeuksellisen paljon eli
viisi, ioista lksi epäonnistui. Lisäk
si peräti kuusi reviiriä luokiteltiin
asutuiksi. valkka niiltä ei pesää
lövdettykään. Vain Yhden varpus
pöllön pesäD poikasmäärä saatiin
sch'itetyksi ja se oli kahdeksan
Varpuspöllön pesintöj€rn ja asu-
tuiksi todettujen reviirien rnäärä
oli TLY:n pctolintuseurantojen
ennätys.

Lehtopöllön kaDtojen laanturla
on puhuttanut viime vuosina pal-
jon petolintuharrastajia. Talven
BB/Bg kokouksissaan TLYrn peto
lintutoinrikunta päätti käynnistää
kannan senlantamenettelyn keväi-
sen lrhteiskruntelun avulla. Alu-
eeksi valittiin Ruissalo, jossa
tiedetään olleen vahvan lehtopöl-
lökannan, jonka häviärninen tirr-
koittaisi ilmeisesti lehtopöllön
lopullista rornahtamista.

Yhteiskuuntelu toteutettiin kol-
mena keskiviikkona kello 20-21
1.3 15.3 välisenä aikana. Osallis

tujat kuulrtelivat snppeaila alueella
liikkuen eri puolille Ruissaloa si-
joittunL-ina. Lehtopöllön matkiInis
ta ja kukkopilliä kä-vlettiin jonkin
verran houkutlintena. mutta hei-
koin tuloksin. Kuuntcluaika oli yh
teensä 2B tuntia. Muutamien
henkilöiden yksin toteuttamilla
kuunteluhavainnoilla on täyden
netty yhtciskuuntelun havainto ja.
Kuuntelun aloi ltamis aiankoh la
maaliskuun alussa osoiitautui lii
an myöhäiseksi, koska pesintä al
koi noin kolme viikkoa tavanornais-

Taulukko 3. Pöllöjen pesinnät vuonna 1989 Varsinais suomessa
[Jsslornas häckning i Egentliga Finland år 1989.

\9t'f+ .*
Bub bub
SLrr ulu
clå pas
Str alu
Str ura
Slr ncb

Äsi fla

1

6

23
13

1

2

2

12

1

3

3

21

10

6

3

86

10

10

I
7

l
'11



ta aiemmin ia soidinhuutelun ak-
tlivisin iakso oli tammi-helmikuus-
sa lämpimän talven ja hyvän ravin'
non saannin takia.

Ääntel]'havainto jen tulkinta re-
viirelksi ei ole yksiselitteistä;
useimmiten kuuluu vain koilas,
lehtopöl)öjen revilrit voivat olla
varsin suppeita, mutta toisaalta lin
nut voivat vaihlaa paikkaa. Vain
kolmelta reviiriltä kuuhiin sekä
koilas että naalas. Jos -vksittäisten
koiraiden ääntel-valueet tulkitaan
asutuiksi reviireiksi. Ruissalol leh-

topöllöreviirien määrä o[ enim-
millään 10 kuunteluhavaintojcn
pelusteella. Kokonaispalinäär'än
arvio on 7 13 paria.

Tirrkulaisct ovat k unnel]eet leh
topöllöjä paljon Ruissalossa. mut-
ta havaintoja ei ole kerätt) yhteen.
Vuosllta 1970 1974 on kuitenkin
llmari Häkkisen ja N{ikko Jokisen
keräämä klrunteluaineisto, johon
yhteiskuuntelun iuloksia voidaan
verrata. Häkklncn ja fokinen kuun-
telivat kc\'ättalvella jalkaisin tai
polkupyörällä liikkuen. Floukutti

mena he käj,ttivät kukkopilliä ja
nauhuria, iolle oli tallennettu soi-
dinääntel"vä. Eril-visen innokkaas-
ti koiraat olivat reagoinect nauhu-
rilta kuuluvaan naalaan "kveku-
tuksccn". Häkkinen ja lokinen
kuulivat vuosittain yleensä kuudel'
ta reviiriltä sekä koilaan että naa-
raan ia lisäksi :L-3 paikalta toistu-
vasti joko koiraal tai naalaan. Ko-
ko saaren osalta he päät-v!ät 10-11
parin aNioon. Vcrrattaessa yhteis
kuuntelun tuloksia Häkkisen ja Jo-
kisen firloksiin voidaan todeta. et
tä Ruissalon lehtopöllökanta vuon-
na 19Bg oli suurinlliirtein noin 15

vuotta aiemmin vallinneella ta-
solla.

Häkkinen ja Jokinen vriltivät ai-
kanaan saada lehtopöllöjä pönitöi-
hinsä pesimään, nutta he totesi
vat, että pöllöt näyrtävät mielellään
pysyr'än perinteisissä tammonko-
loissaan. Kaikkien tammenkolojen,
jotka usein oval varsin sJrviä, ta]-
kastaminen on erittäin työlästä.
Tämän takia Ruissalosta saatiin
vuonna:l9Bg tletoon vain 1,ksi var'-
ma pesinlä ja 

"vksi maastopoikuc
sekä lisäksi !.ksi ilmcinen pesintä
kolo.

Lehtopöllön toclettnjer pesintö
jen määrässä päästiin l9Boluvun
parhaiderr vuosien [1983 ja 1986)
lasorr yli eli 25 pesintään ja kuu-
teen maasiopoikteeseen. Näiden
lisäksi 10 reviiriä luokiteltiin asu
tuiksi, vaikka pesä- tai poikuelöy-
töä ei tchtykään. Pesintäosuus oll
pönttöjen suhteen 6 % ja pönttö-
jen sekä isojen luonnonkolojen
slrhleen 5 o/o. Pesinnöisiä epäon-
nistui kolme eli 12 o/o.

Lehtopö11ön keskimäåräineu
rnunaluku oli 3,2 ja keskimääräi
nen poikasluku 3,0. l,-.htopöllöt
tuottivat vähiniään 4B poikasta.
Lehtopöllön vuoden 1989 pesintä
tulos voidaan tulkita pieneksi rrrer-
klksl kannan kyvystä 1ähleä elp5
mään, mutta mikään selkeä kään-
ne se ei vielä ollut.

N4-vös viirupöllön pesintä oli
noin kolme viikkoil tavanomaista
varhaisempaa, \'aikka erot parien
kesken olivatkin suulia. Pesiä lö-r'-

dcttiin 13, joka oli 75 Vo ennätys-
vuoden 1986 pesien määrästä. Pe-

Hiiripöllö pesi
tänäkin vuonna.

1960/61 vael-
luspöllö Patre'
rinhaan uudella
lähiöalueella,
mistä viereinen
rautatehdas
tappoi männyt.
Hökugglan häc-
kade igen.

Taulukko 4. Pöllöjen pesimistulos vuonna 1989 Varsinais Suomessa.
Häckningsresultat för ugglorna i Egentliga Finland år 1989.
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sintäosuus oli g %. Pesinnöistä
epäonnistui kolme eli 23 %. Yksi
viirupöllö yritti pesiä vanhaan hii-
rihaukan pesään, joka putosi alas.
Viirupöllöpä ei luovuttanut, vaan
yritti uusintapesintää pahkan pääl-
le. jossa munat ei\'ät kuitenkaan
kauan pysyneet. Muissa epäonnis
tumisissa munat jåivät kuoriutu-
matta, ainakin vhdessä tapaukses,
sa munat olivat hodelmöittynättö,
rniä. Pesirtöjen ohella luokiteltiin
10 reviiriä asutuiksi. Keskimääräi
nen poikasluku oli suuri 5,0.
TLtn alueen ensimmäinen lapin-
pöllön pesintä oli vanhassa kana
harkan pesässä. Poikasia oli alku'
aan koime tai neljä, Ioista kaksi ta-
vattiin rengastusvaiheessa. Mjrös
toinen reviiri luokiteltiin asutuksi,
vaikka pesää ei löytyrytkään.

Sarvipöllön pesintöjen järjestel-
mälllseel-t etsinlään ei ilmeisesti
suuntaudrrttu viime kesänäkään.
koska pesiä löylyi vain kaksi. Laji
pesi kuiteDkin ainakin paikoitcllcn
kohtuullisesti, koska maastopoiku-
eita havaittiin 38. Seiisenlän revii-
riä iuokiteltiin asutuiksi. vaikka
pesä- tai poikashavaintoja ei tehtv
Tulos oli samaa tasoa kuilr \'uon-
na lgBB, mutta noin puolet vuoden
1986 tasosta.

Suopöllön mahdollisia reviireiä
tarkastottiin viisi. Asuttuja reviire-
jä löytyi vain ulkosaaristosta, jos-
sa myyräkannat olivat erittäin vah-
vat. Kahdelta reviiriltä löytyi pesä
ja yksi luokiteltiin muutoin asutuk-
si. 'lbisella pesistä varttui seitse
män poikasia.

Helmipöllöjä kuultiin keväällä
runsaasti ja osa pesinnöistä alkoi
valhain, noin 2-3 viikkoa ta,,'ano-
maista aiemmin. Ensimlnäiset poi-
kaset olivat lähteneet jo ennen
:10.4., mutla viimeiset viisi rengas-
tettiin juhanmrksella. Pesiä lövtvi
122 ja lisäksi kolme maastopoi-
kuetta. AsutLriksi luokiteltiin lisäk-
si 11 reviiriä. \,aikka niiltä ei löy-
tynyt pesää. Pesinnöistä epäonnis-
tni 21 eli 17 ,'k.

Pesintäosrus oli 26 % helmipöl-
lökoon pöniiöjen suhteen. Pesintä
osuus I.oimaan seudulla oli noin
kolminkertaincn verrattuna ranni-
kon ja saariston pcsintäosuuteen.
Keskimäiiräinen mrrnälrrkrr oli 5.0
ja keskimääräinen poikasluku 4,3.
Rengastusikäisiä poikasia vaft tui
\0rrntaran 351 ell valtmtaan 3,4
poikasta aloitcttua pesintää kohli.
Helmipöllöt pcsivät sel\'åsti pa-
remmin kuin vuonna :1988, mutta
ennätysvuodesta 1986 jäätiin 30 %.

Vuosi 1990

M11'rär'uoden pesintähuippu
takana siintää.
l.aaksossa ollaan?
Iääkö monen pesintä nollaan?

Pulassa pienikin ilo on suuri.
Kun kohdalle sattuu pesän
löytämisen tuuri.

Mut kanahaukat ja ehkä muutkin

kuka ktlkea jaksaa,
hän elää ja näkee
metsää ja mäkee.

vai joko on kone käyn-vt siellä.

Sammanfattning

Rovfåglarnas häckning i Egentli-
ga Finland år 1989
På \'intern var sorkbestånden sto-
ra men började minska mot som-
maren. Flerstädes och speciellt i
skärgården nåddc bcstånden sin
topp på sommarcn. Dc flosta rov
Iåglarua och ugglorna häckade
med bra resultat.

Fiskgjusen och havsörnen hade
det andra goda året i rad. Ormr.
råkcn och sparvugglan häckade
speciellt bra. Lappugglan häckade
Iör för'sta gången i landskapet. Hö-
kugglan häckade för andra gången
på 1980-talet. Tornfalkens och kat
tugglans häckningsresuitat ger an-
ledning ati tro att bestånden sak-
ta ökar mcdan den bruna kärrhö
ken fortfarande häckade dåligt.

Bekymret över kattugglans ned-
gång ledde till en specialinvente-
ring. Ön Runsala i Åbo hyser elt
starkt bestånd vilket inventerades
llnflPr iran l!l/ll /4 Arotq rnvcn-
tering mecl samma metocl visar att
beståndet tili all lycka är lika stort
som det var för 15 år sedan.

Nårmare häckningsuppgifter är
samnanställda i tabellen.

Helmipöllö pesi kohtalaisesti, mutta alueellinen vaihtelu oli suulta. Pärlugglan häc
kade bra iinlandet men sämre på kusten och iskärgården.

år
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Tuulihaukka pöntöllään Loimaan seudulla. Kannattaa kokeilla muuallakin, sillä Me-
renkurkun tuulihdukoisla jo 80 o'o pesii pöntöissä.

Tuulihaukan onnistunut pönttöpesintä
Kun ruskolainen l,litullivartija Ola
vi J. Einola innostui kevättalvella
19BB rakentamaan turLlihaukalle
pöntön, ei härr osanIlut kuvitella
kaan, kuilka hvvin hänen kokei
lunsa onnistuisi. Ajatus pön1ön te-
kemiscstii syntyi Metsälehdessä ol-
locn artikkelin perusteella. Siitä il
meni\,ät erilaiset mallit ja pohjan-
maalaisten lintuniesten 1l1eneslys
pöntötyksissä.

Valmis pönttö kiikutettiin Loi.
maan mlk:n Metsämaalle ja asetet
tiin noin yhdeksän metrin korkeu
delle kuuseen, joka sijailsi pellon
keskellä olovassa metsäsaarekkees
sa. Soudulla oli takavuosina pesi-
nyt tuulihaukka vanhassa variksen
pesässä, mutta pesäpuun kaadut
tua ei tuulihaukkaa oltu parina
edeltävänä kesänä hal'aittu pesi-
vänä.

Rengastaja Tapani Vähämäki ko
ki mieluisan vllätvksen hetl sama-

na Ker dan d K,r\dussdan punl('11.1

tarkastuskäynnillä. Pöntössä oli vii-
si tuulihaukan rnunaa. joista kuo-
riutuneet poikaset myöhemrnin
rengastcttiin. Vilmc kc\'äänä pön-
tössä asusteli jälleen tuulihaukka.
Kuudesta munasta kuoriutui prlo'
li tusinaa linnunpoikasta, jotka sai-
val valtion kihlat ialkaansa.

Keväällä 19Bg pönttöön oli käy-
nJ't tutustumassa m\ös ampuharLk-
ka, rnutta vahr,emmal oikeudella
tuulihaukka omi pöntön itselleen.
Ampuhaukalle on tänä tah'ena ri
pustettu oma pijnttij noin 300 met-
fl n päJhirn lrLLLlrlrnLrLån ltnntnsta.

Pönttö on pohjamitoiltaan hieman
tuulihaukan pönttö;i pienempi
[25x25 r]rnJ. Aika näJ'ttää kelpaako
yksiö anpuhaukalle. M"vös tuuli
haukoille on tah,en aikana valnris
trnut neljä pönttöä lisää. Keväällä
sr lten Jr,rllriäån rLLllåaKo KarKrlle
asunnojlle k5,s5rntää ja alkaako
Mels;iirraan frrnlihaukkakanta el
p),ä aallorpohjastaan Olavi Flino'
lan myötävaikutuksella.

'Iirulihaukan pöntön pohjamitat
ovat 30x30 cm. Laidat on tehty 4"
laudasta ja etuseiDästä on koverrel'
tu pala pois [ks. kuva). Katto on ]ie
västi vinossa neljän tukipuun va-
rassa, joid-.n korke[s on edessä
noin 30 cm jo takana siis hieman
enemnlän,

Punkalaitumella tuuhhaukka on
pesini,t pöntössä, joka oli sijoit{rt-
tu viljelysalueella sijaitscvan rrräen
laella olevaan yksinäiseen koi-

Juha Vuorinen
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Lintus ks r9

Jurmon lintuaseman rengastussummat standardipentadeittain syksyllä 1989.
Ringmärkningssummorna på Jurmo Iågelstation under höstsn 1989 g'vna i standardpentaden.
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Satapäiset kah-
laajien laumat
odoltivat heinä-
kuussa turhaan
rengastajåa Jur
moon, lsosirre-
jäkin oli parhail
laan yli400. Va-
darna rastade
på Jurmo i
ovanligt stora
mängder.
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lrmossa

,\serna oli rnielrileltr' ln,r'in koko
slks\'n. \'ain elo ja rrallasliuussa
lll\nilrn(rinLi {)li kiltkonaista. Nlie-
ltitr späir.iä kellvi hciniikrnrssa 21.
elokuussa I7. s\,\'skuussa 20 11)lia

kuLrssa:ti, narraskuussa l0 ja jou
luliurLssa 2.i. I I\'! iiii miohi t,\'stulos
ta lirljoslaa kuitelkirr r,akiolasken
tojerr lairrrilh örrli, lrikli loppuslk
slslä oli lolaaLjstir. J,iLrtukarllojon
rnrut{Jstajr sel] ra nlåa rarlen letiil-
tii|ii \rlfaihrli{lpoini)n halai n [ol]ta
loriadli jäi taillä sl ks\ ll ii siramatta.
I)rrkikäär1lme jatkossa pare ll)iriur.

Relrgaslajat kalloi\'iLL srjsoni{in
llillelnnlirl kLtin rroneen Yuotoo11.
rnul10 cl);ion11r]ks{rnlne h,\'önteis
slaijjen nrassal j! r'efgaslajat oil'ät
kohdanneet toisiaan Jur']lrossa.
Lo14nrs.t 1is-r'n r,irr:lhrslin nll I taas ld-
!oitettiin h\ \'itr.

Rcngastukset

Rellgirs lLlks(ii on ko.Jltlr olreiseell
iaulukkoorr kansaul iilisiss;i r iiclrn
priir'än j:rksoissa. lhulukko ht\airr
nollislaa lrr''.iI1 stxr. nlil0n ]r\'ön
1e is s \'aljli I \:jllteli\'ril rr)lreilslajia
Vain korr rallin en leppiilirrlLrja ja
sjcp|oja saaliin. Scn silaarr vaIpus-
hirukal lon-cir':il l(iitr]ttä\':isti \ er t-
koihin.

St'ks,r'n ren,gastukset kooslu\.al
rLiiirr vallaosin kah(lesta ])erintei
seslä [rassalijis la - lrLl1lilri]rnas'
ta ja hiIlriliis{rslli sekä raeLlus-
linnLlstir. Hrfiriptillijn ja prnrliilri-
jiirl \'aelllLs oli nrrrlko \()irr:rkasta.
tiaisten ja p)'rstötiaisrr1l kohtalais
la. \lcrkille on \'ielä pantala pLrIta
[L]kun voirlakas muutto lokakuul
prroli,"älissä.

Rengils llls lon palissir ahersiral
Os rrLo Ki!i\,rroIi 2iJ. 30.7.,
'12. .]J.{). jir 1.1. Ifl.l0. Nlarklu
IIuhla lioir.islo 10. 13.11. ja
l:]. 15.10., Ari Rivasl(r 7. I0.9..
Irrkka (irörrlurrrl 18.-1!1.9. Rolf
Karlson ja Ismo LilhloDon L ll.l{).,
'lbpirni \'lissorren 1-+. 15.-1{1., I-sa
Lchil,oioen 21. 22.1U., iouko Ha
kelå 2:1.-2.1.10. ja Rainrcr II-r'r'iirren
23. 26.10. Kiilrrs kiril<ill0l

\ir.rden l$89 ailara frLlmossa
r(xrgastettiiD kajkjaan 60/3 lirllua.
joista 70 l).rsäpoikasina. \'li saclarL
1(xrllilstLr ksen pääsi\'ät \'arlhaLt lLr

lrrf: hippiåinel) 1{j83, pLLrLarirrla
111{1. pajulin[L i.18, leppäiintu jrr

h alnraasieppo 2llii. liiLLlLLras las
2 5.1, kirjosir:14ro 2l!1. lalitiaincn
l,:l!1. Foipp(r 121 jiL,\llälläen 1l1\,ös
herllal(rrlhr 105. Jurnr.rn l68. IeI1-
gastuslaji o1i pi kkutiila.

l{t
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Löytökilanpitoon tuli vuoden
aikana tieto 25 Jurmossa rcngaste'
tusta linnusta. Iurmossa kontrollol-
tiin 7 kolimaassa ja z ulkomaiila
rengastettua lintua. Mielenkiintoi-
simpiin kuului Gotlannissa 2.7.87
pesäpoikasena rengastettu sepel-
siepponaaras, joka kontlolloitiin
Jurnlossa 27.5.

Koko vLrotta koskevat tiedol or
poimittu Vesa Multalan laatimas
ta rengastusyhtoonvcdosta, joka pe-
rustuu rengastuslomakkeisiin. Kat-
sauksen rengastustaulukot on ke-
rättv asemakaavakkellta ja niissai
esiintyy siksi pieniä puutteita ja
virheitä. Korjattakoon pahin: Iak-
sossa 2,1 rengastcttiin vain 

"vksi 
kel-

tasirkku vaikka viime numerossa
r'äitetään määräksi B.

Syksyn makupaloja
I Ieinäkuussa asemalla oli havain-
nointia miltei päivittäin ia tavallis-
tår runsaampi kahlaajamuutto saa-
tiin kirjattua hyvin. 13.7. saarella
pyöri 460 suosirriä ja rnuutamaa
päivää nyöhemmin havaittiin 10
vesipääskyä. Syksyn ensimmäinen
harmaahaikara ilmaantui saarelle

,,

20.7. Heinäkuun lopussa ja elo-
kuun alussa isoslrrit ilahduttivat
lulsaudellaan. mm. 29.7. nähtiin
290 1'ksilöä.

Elokuun alkupuolen namipaloja
olivat 7.8. ha\raittu punapäänarsku-
naaras ja sculaavana päi\'änä näh
ty lumihanhi. Muutcn clokuu oli
lintujen osalta melko hiljainen.
26.8. saarella kunnostautui TLY:n
siivousporukka keräten rannoilta
40 säkkiä roskia.

Svksvn ensimrnäinen pikkusiep-
po rätisi nännikössä 2.9. Seuraa-
vana päivänä havaittiin Jurnon
ololssa kovaa petolintumuuttoa,
kun 67 varpushaukl<aa ja 7 sinisuo-
ta J'litti saaren. 13.9 teki muutto-
haukka kiusaa arnpuhaukalle
koukkaamaila parempiin kynsiin
tåmän takaa-ajanran pikkulinnun.
Seuraavan kahclen viikon aikana
muuttohaukkoja havaittiin miltei
päivittäin, parhaimmillaan kaksi-
kin 5'ksilöä. 16.9 Saaren heinikoi
ta tutkivat harjalintu ja heinäkurp-
pa. Ulkosaaristossa harvinainen
hömötiainen havaittiin 21.9. Sad-
ren nisäkäslaunaa rikastutti 23.9.
nähty saukko, joka kalasteli suon
viercisellä r'antakaistaleella. Sws

kuussa saarelle teki päivän kestä-
neen pikavisiitin myös hirvi, jon'
ka myöhemmästä kohtalosta ei ole
tietoa.

6.'10. havaittiin nuuttavina haa-
rahaukka, kuusi varpusta ja kolme
mlöhäistä meriharakkaa. Syksyn
paras rengastuspäivä koettiin 7.10.,
jolloirl 402 lintua, etupäässä hippi-
äisiä, sai renkaan jalkaansa. Salra-
na päivärä sataman katajikossa l"v-

myili kirjosiipiuunilintu. 1 1.10. sa-
maan tiais/hippiäis pal.vcen oli liit
t-vnyt sekä Ino että Pro. 18.:10. saa-
liin katsella kolmea merikotkaa,
tuntulikiurua ja hiiripö11öä. Nänä
kolme tunturikiurua jäivät Jur-
moon koko ialveksi. Myöhåinen
harmaasieppo herätti ihmetystä
22.70.

Idän pieriä ihnreitä saatiin tark-
kailla 24-10.- krrn verkosta saatiin
hippiäisuunilintn ja satamassa voi-
tiin lähietäis]rydeltä tutkia schu,art-
sinuunilinnun habitusta. 26.10.
nähtiin syksyn ainoa iso kir\'inen.

!1.11. saarcn rantakivikoissa ruo-
kaili 20 merisirriä. 13.11. saaren jä-
niskantaa verottamaan saapui nuo-
ri tuntudpöllö. Tämän jälkeen uku'
li olikin päivittäinen ilnestys ko-
ko talven ajan.

' ,. :

f

Kolme tunturi-
kiurua jäiralveh
timaan. Tre berg
lärkor stannade

TLY:n siivouspo-
rukka keräsitaas
meren antia, Ha-
vets gåvor.

a

;
l



Rauno Laine
Talviralli 1989
Yhdistyksen neljäs talviralli käytiin
mukavissa olosuhteissa lauantaina
2.12.89. Lnnla oli aiempiin rallei
hin verrattuna paljon, mutta se ei
tahtia haitannut. Kisaan osallistui
kuusi joukkuetta. Sinänsä ihme, et-
tei tapahtuma kiinnosta useampia
lintuharrastajia vaikka joka vuosi
löytyy jotain pikkurnukavaa.

Ralliaikaa oli pidennetty välille
00.00 18.00. mutta kukaan ei hrn-
nustanut olleensa niin innokas, et,
tä olisi lähtenyt maastoon jo yöllä.
Koska pidennys jäi turhaksi aloite-
taan ensi kerralla normaalisti aa-
mulla.

Havaitut lajit
Kaikkiaan kisassa havaittiin 64 la-
jia. ]okainon joukkue havaitsi seu-
raavat 28 lajia: harakka, harmaa-
Iokki, hippiäinen, hömötiainen,
isokoskelo, kalalokki, kanadanhan-
hi, keltasirkku, kesykyyhky, kotta-
rainen, kyhmSrjoutsen, merilokki,
mustarastas, rraakka, nokikana,
peippo, pikkuvarpunen, punatulk-
ku, räkättirastas, sinisorsa, siniti
ainen, talitiainen, telkkä, tukkasot-
ka, varis, varpunen, vihelpeippo ja
vihervarpunen.

Joukkuekohtaisel ratkaisulajit
selviävät seuraavasta taulukosta.

loukkue 123a3b56

Vuoden 19BB rallin
korjatut tulokset
Ukulissa l/Bg julkaistut tulokset
olivat perusteellisesti sekaisin eri
joukkueiden välillä. Pahoittelem-
me erehdystä. Oikeat tulokset ovat
tässäl

1. Tapani Numminen
Annika Forsten
Matti Eloranta
Malkku Lauren 46 lajia

2. Mika Hemmilä
Kimmo Kuusisto
Asko Suoranta 43 lajia

3. Jyrki Normaja
luha-Pekka Penttilä
Tapio Lineli
Iarmo Saarnio 41 lajia

4. Esko Gustafsson
Osmo Kivivuori 40 lajia

5a. f armo Laine
Pekka Loivaranta
Rauno l,aine 3S lajia

Tulokset
Eri joukkueiden lajisaalis oli tällä
kertaa varsin tasainen huolimatta
ajokilometrien suuresta hajonnas-
ta. Joten ei se pitkä ajo vaan tark-
ka havainloinLi. Esimerkiksi Jar-
mo Laineen ryhmä sai pelkästään
Ruissalosla kokoon 41 lajia. Tulos-
lista on seuraava:

1. Parainen * Tku
170 knr

alli
fasaani x
haahka
harmaalräätikka x
hemppo
huuhkaja
järripeippo
kanahaukka
korppi x
kuusitiainen
käpytikka
lapinhalakka
lehtopöllö
naurulokki
nokkavalpunen x
närhi
pajusilkku
palokärki
pikkukäpylintu
käpylintu sp.
pikku uikkr
puukiipijå
pvv
Leeri
rikli
rilhi
tukkakoskelo
Lunturikiuru x
ttrkinkyyhky x
iövhtötiainen x
uivelo
valkoposkihanhi
varpushaukka x
varyuspö11ö
arnpuhaukka
mcrimetsLr
taviokuurna
haahka/pilkkas.

51 lajia

5b. Simo Veistola
Esa Lehikoinen
Kari Karhu

/. ,\rr Kuuselå
A. Nakolinn a

39 lajia

37 lajia

Jyrki Normaja, Juha-Pekka
Penttilä, Jarmo Saarnio ja
Tapani Vcistola

2. Turku 49 lajia
90 km
Jalmo Laine, Pekka Loiva-
ranta ja Rauno Laine

3a. Uusikaupunki{ku 47 lajia
340 km
Hannu Klemola, Iarmo Ko-
mi ja Hannu Kormano

3b. Parainen{ku 47 lajia
150 km
Asko Suoranta, Mika Hem-
milä ja Kimmo Kuusisto

5. Parainen l'ku 45 lajia
140 km
Jussi Jauhiainen, A. Nako-
linna ja Ari Kuusela

6. Parainen{ku 43 lajia
183 km
Esko Gustalsson ja Veijo
Pcltnla

lajeja ylrteensä 51 49 47 47 15 43



Lintutalvi I988/19Bg

Tähän katsaukseen on
l<oottu havaintoja harvalu
kuisista ja satunnaisista
talvehtijoista TLY:n al ueel
ta ajanjaksolta 1.12.- 15.3.
Lukuunottamatta ARK:n
ja Rl(:n a la isia havaintoja,
joista tehdyt havainnot
julkaistaan ail<a naan erilli-
sissä harvinaisuuskat-
sauksissa.

Talviha|aintonsa palautti 22 illan
harrastajaa. I-isåksi käJ,leltävissä
oli Juriror Iintuasr:man kaavak-
keet. Jurmossa illtrpuhleina tä\,tel
tiilr kaa\,akkeita iolrlukuussa 22,
tammiklrussa 12 ja helrnikuussa 11

kappaletta.
Talvi oli sääoloien suhteen eri

koinen. Mallaskuu oli hlromalla-
van k]'lnä ja tiirrrä karkoitti lirnut
krhokkaasti lämpimåmmille ruo
kailurnaille. Varsinaiscl tal\,ikuu-
kaudet olir,irt sitävastoin enuät!k-
selliscn lärnpimät. Tammikuun
keskilämpötila Tirnrssa j:ii plussan
puolelle ja ensimniiisel nruutlolin-
nut ilmcsll'ivät maisemiin helrni
kuun alkupuolella. ;\ikaisesta ke
\'äästä iohluen enDen 15.3. tavatut
sch,iit n]uuttaiat, kuten tiivhtöhv\,p-
pä. meriharakka, vm on j;it{itll"
huomiotta.

Ldj{rja tavattiin ainoastaan 102.
ARK:n listalfa lul'ussa ovat nuka
na k14rm1,haahka, allihaahka. iso
L)kki ja etelänkiisla.

Lyhenteet

Kunnat: Alastaro (Älal, 
^skain-.n 

(Äskl,
Aura {Aurj. Drassfjärd (Dral. Flalikko
{Hal], Ho rskari (Houl, Iniö (lnil, Kaa'
rina (KaaJ. Kalanli {Kall. Karinainen
lKårl, Kemiö ((eml, Kiikala {Kiil, Kis
ko (KisJ, Kodisiokt {Kodl. Koepoo lKorl,
Koski Tt. (Kosl, Kusta\.i (Krsl, Klnsjo
ki [Kuu), Laitila {Lai]. Lemu [Lem]. Lieto
(LieJ, Loimaan kauNnki (Loil, l,ojmaan
kunta (Loi nlkl, N4arltila {Mar), N4as

ku []vfasl, N.lellilå (MclJ, McrinaskLr
[NIer]. N{ieioincn (N4icl, l\4uur]a (\,1uul,
Mynämäki {N{ynl, Naantali {Naal, Nau-
!,o [NauJ, Nousiainen {Nou], Oripää
(Oril, Paimlo (Pail, Parahen {Pa4, PeF
niö {Pernl, Pe teli {Pert]. Piikkii; [Pii],
Pyhäranta {Pyhl, Pöyt-vä (Pöyl, Raisio
{Rail. Rusko {Rusl, Ryrnättylä (R"vmJ, Sa-

lo iSall, Sau\,o {Saul, Suomusjärvi [Suo],
Särkisalo (Särl, laivassalo (Tail, TaI\as-

joki (larl, liuku lTur). llusikaupunkl
{U!E, Vahro (\hh), \ämpu1a [\åm). !?h
maa {\'ehl, Velkua {\rell. \iästanlärd
lvåsl, Y]äne {Y1å1.

Havaintonsa palauitaneet
llanicl Brärnkärr (DBl, I"{arna Järvi'
nen {Hll, Olli KaDerva (OKl, Hanou
Klcmola (HKll, Jarmo Komi ljKl, Han-
ru Kormano lllKol. Rauno Laine fRLl,
Tapio Lineri (TL), 'lapani Missonen
[TMi], \1ikael Nordström (MNl, lyrki
Nolmaja {lNl, Tapani NummineD (T\-,
lukka K. Numri (JKNl. Kaj-O\€ Petlers-
son IKOP], Kål]e Rainio {KR), Rish Sa-
ranto fRSl, Äsko Suoranta lASl, louni
Tittonen {JTJ, Tapani Veistolå {TVel,
Ilannu Virtanen (HVl, Vcijo Vänskä
lVVl ia N1ikko Yliialo iMYl.'lhpani Missoncn



VeSilinnUt LAULUIOUTSEN Cysnus cysnus
Talven keskittymä 1.12. Nau Sandö 45

Huolimatta avoimena pysyneestä me- paikallista {W1,21.12. paikatla oli vie-
rialueesta vesilinnut olivat vähissä - lä 15 sirokaulaa [WJ.
ldhi vaikp.r"ii löyde l;\ issä. Td \er lis-
talta jäi yliättävästi puuttumaan uive' KANADANHANHI Brdnio conodensrs
Io. Yleisimpien vesilintujen viikottaisia i;;li";"tt l;r"; t""1"-t"**it""r-
määriä on Nodittu iaulukoissa 1 ia 2. sa Tillun sataman ja Ruissalon tienoilla

KAAKKURT Govio steloio pvöri 6 + t hanhea Naa ukko-Pekalla

Jurmosta kolme havaintoa: 12.12. kak- vieraili 1312 10 yksilöä [HKo]

si (K. Aromäki. ymJ, 26.12. yksi (J Hal- sINIsoRSA Anos ploiyrhl,nchos
lilainer. ) mlia 21.1. yIö lR \.aer-ärhn-
ta, ym), Suunmpl€ Kert\imlä: lurlnossa

24.12.344 yksilöä (J. Haliikainen, ym),

KUIKKA Govio orctico ukko-Pel&a 61 100 [RL] Aurajoen sor

{irnar na!dinnoi Jurmo.rd: 3.12. yksi !:ld ei näLJnyt ldslerldrLlnl":d

;Yij i;.ii^ XI;Jil,i"j Jl '' 't": rouH rsoRSA Anos o.u,o
Kaksi havaintoar Jurmossa 3.12. {MX

KUIKKALINTU Govio sp yml ja Naa Särkänsalmella 312 naaras

lurmossa joulukuussa yhieensä kolme 0N' TLi)

muutid\da a jk"i pdikallrnen.e\ä \el-
mikuussa yksi paii<allincn kuikkaliniu. TUKKASOTKA Avthvo fuliculo

Suurin kertymä 20.12. Nau Pemäs 65

SILKKIUIKKU Podiceps cristotus vksilöä {K' Kuttsisto' ASI'

Konp )k.irläi<hdvdinlod lurmo.la:
4 3.12. (HKo, ym], 12.12. (K. Arcmäki, yml LAPASOTL-{ Ayfhyo morjlo
: ja 11.1. (J. I-{atva, yml. Iurmossa 3.12. kaksi [MY, ymJ ioista
ä .. aaras 1s.:12. asti (J. Lehtonen, ym).

: HÄRK,A.LINTU Podiceps griseigeno utössä naaras 112. (HKII ja koiras

2 Talven ainoa näj,-ttäytyi Jurmossa 12. ja 22.-23 2 llK)
a .'tt 12 (K Arcmäki' lN' vm) 

MUSTALTNTU Meraniria nigro
E NlfRllasrso Pholocrocorox corbo Kaikkiaan kolme havaintoa: i.lz. kak-

I Jurnon havaintojen liqäksi yhteensä si Sär Nixor {JKNI, 3.12. kaksi Par Must-
j \ahd"k.ar I (sildä Kolppoor-N.u- I nnö lTN, ASr id 12. Ir.l2. r-2 yl.'-
5 von-Houtskärin vesiltä. löä Jurmo (K. Aromäki, H. Friman, yml.

viikofiaiser määrät Jurmon lintuasemalla ralvella 1988/1989.
{ågelstation under vintern 1 988/89.

Taulukko 1. Yleisimpien vesiiintuien
Antal sjöfåglar per vecka på Jurmo
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PILKK-{SI1Pl ivl""lonitk lusoo
Jurmon ulkopuolelta kollJle havaintoä:
1.12. kaksi Utö (HKI1,3.12. viisi Tur
Ruissalo {TNlja 10.12. Pyh Rihtniemes-
så peräri 40 \,ksilöä (HKll. Lisäksi lajil
leen nråäritiälnätlii jäänyi Melånitta
20.12. Nau Berghann {K. KuusisLo, ASl.

ISOKOSKELO Ä,Iergus mergorscr
Laivalaskcnnassa :10.2. välillä Naanta-
li - Hou Kihii 10a2 paikallista (JKl.

Päiväpetolinnut
Tal!cn lisLalta jäi\.ät puutlumaan sini
suohaukkä ja iulrlihaukka, muutrrin pe'
tomäär'ät joksccokin edellisten tah'i-.n
lukemissa.

lvl l.iRIKO IKA Holioelus olbicilkr
|oulukuussa tavatiiin kuusi, LaIIlmi
kuussa kahdeksan ia helnlikuussa 13
vksilöä eripuolilla saaristoaluettå.

HIIIiIH-{UKK-A Bui-"o bul€o
Manteree puolella kolme havaintoa:
6.12. Hal Hajala (RS). 7. 19.12- Kaa
Rauhahnna l\,1Y) ja joulu talnnikuus-
sa Tur Topirojan maastossa (JK, FIKo,
vn). Saaristohavaimol: 1.12. kaksi Nau
Nijlö (MYl, 1.-12. rnuutta\,a Nau Sandö
NVl, 15.1. Nau Käldingc [W) ja 16.2.
Nau Ojen (VVl.

PIEKANA Buleo logopus
Kolorc havai toar 1.12. Utösså kaksi pai-
källjsta (HKll, 3.12. Jurmossa nlu ttävä
(MY, ymlja 21.2. paikallincn Nau Lök
holm {MYl.

HIIRIHÅU KKA/PIEKÄN^ Buteo sp
1.12. yksi Nötö [NlY] ja vksi Kor'l,ohnr
(\{Yl.

N{AAKOTKÄ Aquilo chrt'soetos
Tah'eD ajalia havaiDtoja 7 I yksilösiå
pääosin haaskoille keråäntyneistä ln1-
nuisla.

ÅN4PUFI-{UKK^ Folco columbo us
Kolme havaintoa: Tur Topinojalla naa
tas 27.12. [HKl] ja vksi 1s.1. (RLl sekä
11.2. r'anha koiras PeIn \aclkkjlå {JK\-1.

Kanalinnut ja kahlaajat
Kanalintujen kohrlalla tojstuu Ianha
virsi melsäretkeily on out. Kahlaa
japuoLella ei 1llåtvksiä, jänkäkurura ja
lehtoklrrppa löytyi\,ät sieltä nljstä aikai
sempinakin r,uosina.

PYY Bonoso bonosa
Tå\,a[omaiseen tapaan ainoastaan
nruuLålllan linnun tapäamisia sopj!as
sa pyymaastossa.

RI FjKKO L0gopus logoprrs
28.12. jälkiä Ylä Kurjenlahka (HKll.

TEERI Telroo tcirix
S urimmal paNet G.12. NaLr Käldinge
20 {V\rJ, 26.1. Kor Cjrliö 20 (TLi) ia 3.12.
15 Pår'Nlustfinn ITN).

NIETSO Telroo rrrogollus
Ilnloitettiirl ainoastaan kolnre La!'air-
toa: :13.12. koiras Ask l,ierantå [HKo),
12.2. samassa paikkaa kaksi koirasia ja

naaras {HKolja 25.2. kaksi yksilöå Ala
Virttaankangas [H. Heikkilä, RI,J.

PELTOPYY Perdix perdix
Kuukausitlain seuraavasti: joulukurL 24

-vksilöå/3 päIveä. tannnikrlr 19i2 ja hel-
nikrru 20/2. Lrmettomalla talvella lie
nee ollut syynså parvien våhåiseen löy

NOKIKANA lulico o1..,
Alnoastaan kaksi havaintoa: 1:1.:12. vk-
si Tur Ruissalo {lNl ja Naa Särkänsal
rnella:1. 14.1 (RL, \,1N, yml.

MERISIRIII Colidris moritirno
Iurnon raniakivillå låhes päi\,ifiä .

Kuukausjmäksimitr joulukur 70, tam-
mikuu 28 ja hclmikuu 25 yksilö:i.

lriNKÄKURPPA I.r?rnocrt4rtcs minimrN
Tur Hellas yksi jällccn läpi talven. (J.

Ceder, HKo, TLi. yml.

LEHTOKURPPA Sc.,lop.rx rusticol.r
Jurnossa 11. 12.12. vksi [H. Vilppula,
K. Aromäki, ynl.l

Lokit ja ruokkilinnut
Leuloa tal\'ea klrvaa m\'ös lokkien luku-
määr'äiscsti mDsas velttoilu satamissa.
Lislalta jäi tosin kaipaamaan pikkulok-
kiå.

N-\URULOKKI l,orus ridiburldus
Kolnre yksilöä pyöri vielä tamrnjkuun
puolella Turun Satarnassa. Julmossa
jouluku[ssa eDinmil]ään 20 yksilöå,
tammikuussa 1-2 ja helmikuussa yksi.

Taulukko 2. Yleisimpien vesilintujen viikottaiset yhteismäärät TLY:n alueella talvella 1988/1989 {ei sisällä Jurmon ha
vaintoja).
Antal sjöIåglar per vecka i Egentliga Finland under vintern 1988/89 {Jurmomaterialet inqår inte i siffrorna).
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Jänkäkurppa talvehti jälleen Hellaksel-
la. En övervintrande dvärgbeckasin.

HARMÄÄLOKKI Lorus 0rgenioius
Mairittakoon 5.2.550 yksiiöå Naa Sa-
tanlassa (JKl. Helmikurn loppupuolella
jo selvää mruttoa.

MERILOKKI Lorus mornlus
Suu mpia lukemia: 2:1.1. 15 Naa Sär
känsalmi {HKol. Helmikuussa jo selväs-
ti muultaneita yksilijitä, nlm. 18.2. yh
leersä 48 yksil6ä Nau Prosh'ik Borstö
(MY],

RtIOKKI Alco tordo
Kaksi håvaintoa: lurmossa 21.1- kaksi
[R. Metsäranta, ym]ja 23.2. samoin kak-
si paikallista Hou Ldvskär (DBl.'

RISKILÄ Cepphus grl'lle
Keskittymä Hou Kihli 20.2. 17 paikal-
lista tlK).

Kyyhkyt, pöllöt ja tikat
Turkinki'yhkyllä näyttää olevan pieDi
ålåmåki. nrikäli ialvih,rvainioihin on,,s-
kominen. Tuntrlripöllö ei ilahdutlanut
edes Jurmon kävijöitä. Myös pohjanti-
kan puutiuminen tah'en lajilisralra oli
pcttynrys.

UUTTUKYYHKY Columbcr oenos
Rajsion tehtailla 6.12. yksi [HKl]. Dra
Kasnäs 9.2. jo I'ksi muuttava lMYl.

TURKINKYYHKY
Sl.eptop-.1 io deca octo
Kemiön keskustässa 18.12. viisi {JKN),
Paimiossa 20.2. 11lTN). Salossa 20.12.
yksi {HKol ja Turussa Tuomiokirkon lä-
hiynpäristössä enimmillään 3.12. -12

yksilöä [TLi. JN]. Yhtcensä siis 29 yk-

HIIRIPÖLLÖ Surnlo ululo
Talven ainoa ilmoitettu havainto -15.12.

yksi Halikon keskustassa (lT).

VAItPUSPÖLLÖ
Giour;idium posserinum
Äinoasiaan neljä ha\.aintoa lopputal
vesta. Kaa Äla-Lemussa 12. 16.2. (DBl.
18.2. Lai Kouma (ÄSl, 2.3. Kisko Aijala
0. Marl(kanlrn) ja 4.3. kaksi pöllöä Pcm
Yliskylä (lKNl. Kolme ensiksi mainit-
tua ha\,aintoa koskevat vihelteleviä lin-
tuja.

SÄRVIPÖLLÖ Asi{r rrlus
Kaa Piispånristi 13.1. yksi (DuJ. Kaa
Sauhuvuori :16.2. \'ksi ääDtclcvä [KR)
lienee jo muuttoDatkalainen.

SUOPÖLLÖ Asjo fl o'rnreus
Ainoa havainto Salo Passeli 2.1. yksi (A.
Nurmi).

PIKKUTIKKA Derldrocopos minor
Ilmoitettiin ainoastaan neljå havaintoa
1.1. Pern Kestrikki {iKNl, 1s.1. Tur Ka-
tariinanlaäkso (DBl, 9.2. Pern Saurn
(lKNl ia a.3. koilas Pyh Nihtiö (FIVI.



Taulukko 3. Viikottaiset havainnot hiiripöllöstä, varpuspöllöstä ja tikoistå TLY:n alueella talvella 1988/1989.
Antal hökuqqlor, sparvugglor och håckspettar per vecka i Egentligå F;nland under vintern 1988/89.
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Taulukko 4. Eräiden varpuslintujen viikottaiset määrät TLY:n allreella talvella 1988/1989.
Antal vissa tättinqar per vecka i Egentliga Finland under vintern 1988/89
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Varpuslinnut
Varpuslinlujen osalra ialvi oli loLlella
hiljaillen. Pikkumukavuudetkin. kuien
nakkeli, kirjosiipikäpylinlu, taViokuur-
na ia nokkavarpunen kirjättijn pelkäs-
täär puutteena.

KIURU Al.rudo orvensis
Äinoa 26.1. hr Kärsänräki (DB). Hali
kossa kiriattiLn io 3.2. t)cräli 11 "vksilön
rnuuttoporukka (1. Malkkanenl.

TUN'1'UR]KIURU
Erefiophilo dlpeslris
LenlLssa 14.-1. 

"r'ksi [KR]. Jurmossa hel
mikuLrn lop[lla oleilleel 2 3 vksi]öä il
meslvi\'ät saarelle ensimmäisten murt
tokirn!jen nrötä.

\#isTÄRÄKKI xloidcilln olbo
Pern keskusta 10 2 vksi {ilmoiiti jKNl.

KOSKIKÄItÄ Cinclus cinr;lus
Kuukalrsittain scuraavasti: XII 13, I5
ja ll 6 yksilöä. låvanomaisten plrroien
ohella Naantalin satamassa ti.12. [HK]l
ia Ukkc''Pckalla 26.12. 15.1 lksi IRS,
RL. yml.

26

PUNAIIIN tA ti.ith.,cus rubeculo
Talven ainoa 8.1. Pem Vaskiossa (JKNJ.

RÄKÄTTIRASTÄS Turdus piloris
Jurmon ulkopuolelta ainoaslaan seitse-
rnän havaintoa kahdeksasta I'ksilöstä.
Jurmossä pyöri läpi lah'en pieni poruk'
ka, enirnnillään 28 yksilöä.

L^Ul,U RAS'I'AS Turlus philomclos
Dra Kasnäs 7.1. vksi etelää kohti rnat-
kaa!'a {MN).

KULOR^STÄS lurdus viscivorlrs
Ainoa havairLo 18.1. yksi Dra Kasnäs
(\{Yl.

I,APINIIARAKKÄ Lonius excubiior
Ha|aintoja tehtiin 25 eri paikalta.
Llseimlnai yksilöi viihtyivåt vain päi-
vän påri samoilla la goilla ia \,aihioi-
!'at taasen naiselnia,

PÄ]IKINÄHAKKI
NLrcifr.rgo cor]'ollotnctes
Tah'ikaLrdelta yhteensä havaiotoja 28

f,ksilöstå, pääosin saaristokunnista.
Mainitlakoon -14 \'ksilijn par\'i 22.2.
HorL Kilimo (KRl.

MUSTÄVAlllS Corvl,s frusilegus
I(aa Sauhuvuori 12.2. kaksi muutta\,aa
(DBl.

KORPPI Corvus c(Jr(lx
Suurimmat kcrääntynåt odotetusti kot-
kahaaskojen liepeillä 1u.1. Dra Kas-
näs a0 (MYl ja 7.:1. Pern Kestrikki 33
kronkkujaa (lKN).

HARAKKÄ Pico pi.o
Yksi pltkäpyNtö vietti talvensa Jur-

KOTT ITÄINEN Siurnrs vlligoris
'Iirr Topinojalla eninnniiläån kuusi ia
Paraislen kaatopaikallå e immillään
kahcleksan yksilöä [AS]. Utbssä 22.2
nähtt, yksinäinen kirjaltanccn jo rnuut-
tornalkalaiscksi (JKl.

PIKKUVÄRPUNEN Posscr nlonionLls
Runsas- yhteensä 125 yksilöä. Topino-
jalla vuodenlopulla enimmillåån 60 r'k-
silöä {RL, lNl.

PEIPPO l,iirrgillo coelebs
Topinojalla cnirnmilläån l5-20 yksi-



Topinojan kaa-
topaikan pikku-
varpusia. Små-
sparvar på To-
pinoja soptipp.

f]\l {PEtPPL)
l.ringill11 rnonillringilio
Ainoastaan kohne havaintoa: 10.'12. Tur
Ruissalo (MNl, 13.2. Pern Tuohitlu
(l KNI ja rophojalla joulu tammikuus
sa 1 2 yksilöå [RL, Im].

TIKLI Corduclis colduclis
Talven suurimmat porukat 29.1. Topi-
nojalLa 11 IKRJja 5.3. Tul yo-ky]ä 15 J'k-
silö1ä (J11.

HEMPPO Corduelis conndblno
t'al\,en suurin keräåntymä 14.:l. Iilr Ha'
riltu 60 lksilöä [TN).

VUORIH Fl MPPO Cor.Ju-"lis fl ovimst.is
Kahdclla taholla: Salo Meriniitty 26.2.
yhdeksän (TLil ja Tur Trrpinojan ori
ll don rnaasto enrmmLlLäan Z5 llsLlod
(HKo).

URPlAINEN Cort]uelis flanmeo
Taulukossa ea/hor määritykset lasket
tu urpiäisen liliin.

TUNIJ RAURPIAINEN
Corduelis hornemonni
Runsas, joskin häDkala määritettä\'ä.

Ioistakin urpiaispan'ista jopa puolet
måäritetyistå tundraurpiaisia. Mm
18.12. llal I{ajalassa,l00 }'ksilön par!€s
td rengasleitiin 5l urpiaista ja 52 iund
raurpiaista (TNJ.

ISOKÄPYLINTU Loxio p]4yLipsiikrcus
Kaikki lajilleen määritetvt käpylinnut
tunnetiiin isokäpylinrrun oloisiksi
kaikki havainnot tehLiin sa€ristokun
nissa,

PUl,!IUNEN Plectrophenox nivoiis
Aiooa Jurmon ulkopuolinen havainto
1.12. vksi Utö (HKIJ. Hclmikuussa jo
muuttajia,22.2. kolre Pern Ervelä

[TKN] ia 2a.2. )ksi S Rihtnicmi (T\iJ.

KEUIASiRKKU Emberizo citrinello
Suurimmat parvet 29.12. Perniön ase
ma a50 yksilöä (iKNl ja 5.2. Pern Kest-

kki 300 yksilöä {lKNl.

PAJt ISIRKKt-i Embelizo schocniclus
Lemussa 13.:1. vhdeksän paikallista
[DB]. Muntoin n1m. Ruissalossa ja To-
pinojalla silloin täi1öin (kts. taulukkol
1 2 yksilåä.

Sammanfattning

Vinlerrapport 1988/Bg

Rapp{rrterl innehåller observatio-
ner av sällsynta eller i små mäng-
der förckommande fågelarter i
Egentliga Finland under vinterpe
rioden 1.:12. 15.3. Totalt 22 tåge]-
skådare lämnade in sina observa-
[il:rnel och dessutom står Inateria-
let från ]urmo lågelstation till
]rands.

Vintern var ovanligt varm och
skärgården isfri. liots dct blcv få-
gelfaunan fattig p.g.a. den vinlliga
senhösten. Vårsträcket började re-
dan i slutet av lebruari men de här
observationerna uteblir'. Under
virtern anlräflades bara 102 1åge-
larter niedräknat rariteterna prak
tcjdern, allföredaren, vittrutcn och
sillgrisslan. Summorna per vecka
1ör vissa arter är sammanställda i
tabellen.

Kirjallisuutta
Nlissonen, T. 1981: Lintutalvi 80/81.

Ukr i 12[4]:13-18.
Missonen, T. 1982: Lintulal!'l 8:l/82.

ukuli 13(,11:27 33.
\,lissonen, T. :1984: Harvalukuiset ja sa-

tunnaiset talvehtijat.

-Ukuli 15{11:12-19.
\fissoncn, T 1985: Lintutulvi :1983 1984

Varsinais-Suomessa.

-Ukuli 16(11:5 1,1.
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Varsinais-Suomessa.
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Missonen. T. 1986: Lintuiah.i 1985-1986
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ukuli 17{51i216-22,r.
Missonen. T. :1987: lintutalvi 1986/87.

ukuli 18{41:138-1.17.
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Jarmo Laine

Tämän kertaisen muuton-
havai n noi ntip äivän 22.4.89
pilasi täydellisesti sanl<l<a
sumu, joka peitti alleen
koko Turun seudun puo-
leen pälvään saakka. Vain
Rihtniemi ja Liesluoto vält
tyivät pahimmalta sumul-
ta ja näissä pisteissä pääs-
tiin seuraamaa n l<ohtalai
sen hyvää m u uttoa.

Kuovin pää' Montåko tund_
muufio nähtiin rahanhea jäi stl-
vain Rihtnie- mun katvee-
messä, seen?

Hanhet ja kuovit sumussa
Palautetta sain \n]märrettävästi
vain neljästä pisiecstä. Edellå mai-
nittujen pistciden lisäksi tictoja tu-
li Rulssalon Kolkannicmcstä ja
Hirvcrsalon Fliskalanlahdelta.

Sää olisi ilman sumua ollut mel
koisen micll-vttär,ä. Lämpöä oli aa
musla alkaen neljä astcLld ja tuul-
ta ei hal,aittu lainkaan. Pari lyh-vt-
tä sadekuuloa saatiin aamupäi\'än
kuluessa, puoleltapäi\,in jo kirkas
tui. nlutta se sLtlnu,,,

Muuton kulku
Tämän keltalnen yhtecnveto päi-
\'än tapuhturrista on lähinnä kah
denluoteispisto(xl Rihtnielncn
ja Liesluodon - havaintoien selos-
tusta ja vcrtailua.

Rrissalnn KolkanniemeI ainoat
muutta\,iksi tulkittavat linnut oli
vat ne neijä lapinslrkkua, jotka ha-
vainnoiian pelottarrana sukelsivat
Kolkan kär'jestä sumun sckaan [mi-



Turku

a
Havainnoint;pisteet
Observeringställen (
1. Pyhäranta, Rihtniemi

Jarmo Komi, Tom Lindbom,
Pekka Rautsalaja Jukka Sillan-
pää
klo 5.55-15.O5

2. Pyhämaa, Liesluoto
Esko Gustafsson ja Osmo Kivi-

klo 6.15 14.00

3. Turku, Fuissalon Kolkanniemi
Jarmo Laine
klo 6.00 10.00

4. Turku. Friskalanlahti
Sampo Kunttu, Erno Kärkkäi-
nen, Rami Lindroos, Olli Oks-
man, Joel Ranta ja Mikko Su-

klo 5.40 - 15.4O

hin nekin raukat mabtoivat jou-
tuaJ.

Friskalanlahden sinnikkäät stai-
jarit jaksoivat {rdottaa sumun häl-
venemistä ja havaitsivat enslmmäi-
sen muuttavan iinnun "jo" klo 9.15;
j,ksinäinen uuttukyyhky matkasi
tå11öin pohjoiseen. Koko päivän ai-
kana muuttavaksi kirjattiin 42 lin-
tuyksilöii! Iltapäivällä havaittiin
mm. knrki, piekana, varpusharrk-
ka, kanahaukka ja suohaukkalaji,
kutakin yksi yksilö.

Liesluodossa ja Rihtniemessä
nuutto kulki suunnilleen samarr
kaavan mukaan. Rihtniemessä lrr
kumäärät olivat kautta linjan hie-
man suurempia, mikä osittain joh-
tui siitä, että näkyvyys Liesluodos
sa oli aar[upäivälIä huonompi
kuin Rihtniemessä. Erityisesti kuo-
vien havaittavuus kärsi Licsluodos
sa, useita paNia ohitti tarkkailupis-
teen siten. että niisiä saatiin vain
ääntelyhavaintoja.

Tarkkailupäivälle sattui aivan il
meisesti sekä metsähanhen että
kuovin päämuulto. Hanhia nähliin
I lFs llndosså \.lr 45{l \.ksrlnå rå

Rihtnicmessä ;in goo t'ksiloa, siis
Lounais-Suomen oloissa todella
komeat lukumäärät, M]ös Rihtnie
men yli 500 kuovia on n"r'kyään
poikkeuksellisen suuri yhdestä pis-
teestä laskettu muutta jamäärä.

Morcnrantastaijaukscssa havai
taan yieensä runsaasti vesilintuja
ja lokkeja. Tällä keltaa vesilintu
muutto oli melkoisen laimeaa. se-
kä Liesluodossa että Rihtniemessä
laskettiin kumrnassakin vain rnuu-
tamia satoia vesiäisiä. Valtaosan
muodostivot haahkat ja koskelot.
'Iblkkiä, tukkasotkia ja alleja näh-
tiin kummassakin pisteessä muu-
tamia kymmeniä kutakin lajia. Lo-
kit sensijaan olivat liikkeellä vilk-
kaasti. Kala- ja naurulokkeja ha-
vaittiin Rihtniernessä useita sato
ja matkalla pohjoisccn ja lokkicn
kokonaismäärä siellä oli lähes
1500. Liesluodon lokkisumma oli
noin 500 yksilöä.

Liesluoto ja Rihtniemi eivät ole
mitään erinomaisia petolintujen
tarkkailupaikkoja ellei kohdalle sa-

teen. Rihtniemen erikoisuuksista
mainittakoon viisi kaakkuria, nel-
jä luotokirvistä, pikkutikka, lyhyt-
nokkahanhi, maakotka ia varmas
ti päivän kovimpana havaintona
1+2 riuttatiiraa.

Sammanfattning
Samobservering i dimman
En liktig tjocka låg övel Egentliga
Finlard 22.4.B9 och förstörde vå-
rens samobservering. Sikien var
nöjaktig bara i Liesluoto och Riht-
niemi på kusten vid Bottniska vi
ken. Dct var synd eftcrsom obser
vationerna fuån de nämnda ställe-
na tyder på att huvudsträcket lör
spov och sädgås gick just den da-
gen. Dagsrnrmorna för de intres-
santaste arlelna presenLeras i ta-
bcllen.

Eräiden lajien päiväsummat Liesluodos
sa ja Rihlniemessä 22.4.89.
Dagsummorna tör några Iågelarter i
Liesluoto och Rihtniemi.

Liesluoto Rihtnicrrl

tu piekanan päämuutto. Nyt ei sat
tunut ja petomäärät jäivätkin kovin
picniksi, l,iesluodossa nähtiin yh-
teensä 15 yksilöä ja Rihtniemessä
I yksilöä.

MJröskään pikkulinnut eivät ol-
leet låhteneet muutolle kovin run-
sain joukoin. Vain nilttykirvisiä ja
västäräkkejä laskcttiin muutamia
kymmeniä kumpaakin, peippoja
nähtiin Liesluodossa sentään yli
300.

Kaikkiaan muutontarkkailupäivä
Liesluodossa ja Rihtoiemessä oli
hyvin mielenkiintoinen, sillä met-
sähanhen ja kuovin päämuuton li-
säksi molemmissa pisteissä tehtiin
koko joukko hyviä havaintoja. Lies-
luodossa nähtiin ohimuuttavana
tundra/ly\tnokkahanhi, kaksi
mustapyrstökuiria ja yksi ristisor-
sa. Myös kaksi merikihua ja yksi
luotokilvincn ohitti tarkkailupis
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Teksli & kuvat
Rauno Laine

Tunturiylänkö
jen kesää lu-
mi sulaa yhä.
sommaren på
hög{jällen
snön smältar.

Vaeltelua
Ruotsin
tuntureilla

Tunturihaukan
pesäpahta.
Jaktfalkens
boplats.

Reurigaise'l611 metriä, 4.7.1990 klo
21. Kirioittaia toinen vasemmalta



Arktinen lumimyrsky heinäkuun helteillä
on totista totta Lapin suurtuntureilla.

Tämän sai kokea kirjoittajam me vaellusretl<ellä
Ruotsin ku u lu ila lintupaikalla Ammarfjälletillä.

Viime heinäkuun ensimmäinen
viikko kullri tutustuessa Turur La-
dun porukan mukana Ruotsin tun-
tureihin. Kolrteena oli Ammarnäs
ja sen ympäristö Västerbottenin
.ånrsså lå h ellå vln lKån.ri

Paikka sijaitsee Kemin ja Kuusa-
mon kolkeudella, mutta on maas-
toltaan täysin erilaista. Ammarnä
sin ympäristössä on runsaasti jär-
viä ja havumetsiä, ylemmäksi
nouslaessa rnaasto muuttuu Käsi-
varren I.appiakin jylhcmmåksi.
-lunturii yltävät järjestään Ha]tim-
mc korkeuteen ja ovat seivästi jyr-
kempiä ja vaikeammin kuljljttar,ia.
Mitään turistituntureita ne eir'ät
ole, itse asiassa emme muita näh-
neetkään y1änkömailla.

Ammarnäsin alue on tunncttu
luonnostaan ja myös linnustos-
taan. Se on motsalaisten ja myös
ulkomaalaisten suosima ]intujen
tarkkailupaikka. Lajeja on alueel-
la tal'attu yhteersä 231. Hy\'ä klr-
vaus löytyy teoksesta "Fågellokaler
i Sverige", joka kchuu aluetta lin-
tupaikkana.

Laakson kukkaloistosta
tunturihaukan pesälle
Tämän retken tarkoituksena oli lä-
hinnä vaeltamincn. Siinä sivussa
oli tilaisuus tutustua tunturien lin-
nustoon ja myös Suomen Lapista
monin kohdin poikkeavaan kasvis-
toon. Kalkkipitoisel tunturikoivikot
alempana olil'at todellisia ) rttitar-
hoja tuhansine kukklvirre kuLleroi-
neen ja muine kasveineen. Tällais'
ta rehe\ryyltä ei meikäläisessä tun-
trrrikoivikossa voi kuvitellakaan.
]larvinaisia kasvcja, joita ei Suo'
men Lapissa juuri tapaa, lövtyi
sangen monia.

Maaston vaikeakulkuisuuden ta-
kia ei pilkiä päivärnatkoja alueel-
la tehdä kuten esim. Suomcn La-
pissa. PuIoja ja hyvin ilkeitä rak-
kapaikkoja rilttää, kuten myös j-t rk-
kiä rinteitä.

Lähtiessämme Ammalnäsin kr
läs1ä \'allitsi suomalainerr kesäsää,
tunturikoivikossa matkan alussa
taas iä]rinnä meikäläinen touko-
kuun alkupuolen aamu, puut o11-

vat hilrcnkon'alla. Järripeippo, pa-
julintu ja urpiainen kuuluivat tääl-
läkin vakiolajistoon.

Ensimmäisen vaelluspäivän kul-
jimme tasaista tunturiylänköä noin
600 metrissä, ei mitään yllättävää
eikä erikoista. Muutama rickko on-
nistuttiln saamaan retken lajiksi.
Maisemat alkoivat muuttua vasta
toisena päivänä, jolloin saavutim-
ne Amnarljälletln ja Urtsjokkan
välisen jokilaakson. Kuirpikin tun
turi kohosi Haltin mittoihin, joten
kulku alhaalla laaksossa oli sangen
mukar'a kokemus.

Ensimmälsessä leiripaikassam-
me olimme mJrös tutustuneet [un-
turikihuihin, jolta p]'öri aivan telt-
tojerr]re ympärillä, rohkeimpien
tullessa norkoilemaan muLrtaman
metrin päähän. Yksi pcsäkin näytti
t[nturinrinteel]ä olevan. fonkin
verran karvakansaa tuntureilla lie-
nee ollut, koska myös piekanojen
pesiä näkyi j-vrkänteillä olevan.

Tuntumaa tulevaan antoi viimei-
nen tuuli, joka pyyhki pitkin laak-
soa, ensimmäiset isommat lumilai-
kut alkoii'at myös tulla vastaan.
Tristaiaamun nousu pois laaksos-
ta ylös tunlurille rassasi jo rnuka-
vasti jalkoja. Ylhäållä paljakalla
ilahdutti yksinäinen kuriscva kii-
mna matkalaisia, säikähtäen outo-
ja matkamichiä.

Rctkcn helmi oli kuitenkin jo
edellisenä iltana spontaanisti lölr-
dettv tunturihaukan pesä. Paikal-
listen toivonuksesta tarkkaa paik-
kaa en voi ilmoittaa. Ammarfjälie-
tin seutu on yksi lajin harvoja pe-
simäpaikkoja koko Ruotsissa. Pesä
sijaitsi kalliopaadella, noin :100

metriä maasta. Kaksi melkein täy-
sikasvuista poikasta viuhtoi siivil-
lään minkä ehti, mutta ilmaan as-
ti el riillä vielä rohkeutta riittänyt.

Kahden tunnin aikana emo vieraili
pesällä pikaisesti vain keuan ja otti
heii kohla sl]rrnnAn lak.isin hrntrr
reille. Toista emoa emme nähneet.

Lumirnyrskyn kourissa
Kolmantena vaelluspäivänä yllät-
ti talvi. Lunta ja taas lunta jokapuo-
lella. Lämpötila laski selvästi laak-
son lukemista. Lumen seassa
poukkoili silloin täilöin pulmusia,
yhden pesäkin löytyi kiven kolosta.

Samana iltana vallattiin viclä
alueen korkein huippu, Reurigaise
(1611 m). Lapin truistitunturien
lrrnnelma on iäällä kaukana. Reu
rigaiselle piti kiivetä ajoittain kä-
sikopclolla, kulkea yli viettä\'ier lu-
miharjanteiden (katsomatta alas
päin) sekä melkoisten kivikkopaik-
kojen. Huippu saavutcttiin yhdek-
sän maissa illalla, sen jälkeen ei sit'
ten enää miiään näkj,nytkään, s11-

lä surnu laskeutui tunturille. Näk5r-
vy"vttä oli viitisen metriä, mutta
alas tultiin jotenkir, tosin mclkoi-
sen uupuneina. Olipa kokemus. Si-
tä oli myös seuraava aamu. Lähes
hirrnurnyrskyksi Xltl'ny1 ar,,ttt
pyyhki tasankoa, johon olimme lei-
riytyneet 1200 metrissä. Mrluta
elollista ci näkynyt kuin jokunen
pulmunen ja varoitteleva tylli. 'lhu-
li repi telttamme kahtia, hcitteli ir-
tonaisia esirleitä mitcn tahtoi ja sai
nollan vaiheilla olevan 1ämpötilan
laskemaan suhteellisesti melkoi-
siin pakkaslukemiin. Talvimyrskys
sä hcinäklrlrn alussa. kokemus se-
kin. Siilåkin selvittiin. tcltta om-
meltiin "vhteerr 49 hakaneulan

Seuraavan päivän vaelluksessa
sama turli oli myötälnen, mutta
scn puuskaisuus teki kulkemiscn
äärimmäisen vaikeaksi. KeskelLä
pahinta kivikkoa ei voinut kuin py
sähtyä odottamaan tuulcn tJ'yntll
mistä, tai olisi \,oinut käydä huo-
nosti. Maastossa vallitsi täysi tal
vl, sulan rnaan osuus oli noin 10
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Kesävaeltajat lu
men ympäröimi
nä myrskyn
kourissa. I snö-

prosenttia, loppu oli lumen peilos-
sa. l,umen alla ja jo ctsittairt pääl
läkin juoksi vuolaita tuniuripuro
ja antaen hieman eslmakua siilai,
ninkälalset vesinrassat tii;ilt?i läh-
tcr'ät liikkeellc. kun lumi alkaa su
la a.

Kaiken ankcucleD keskeltä lö5'tyi
yksinäinen nerisirri. Laji pesii a1u

eella säännö11isesti. N!t se :"ritti lu-
men seasta epäto jvoiscsli etsiskellä
sulal rnaan paikkoja. Kalliopaaclen
takana pystyi jotenkin keittämään
kahvit ja muut särsselit, tavarois'
laan tosin sai pitää huolta tai muu-
ten ne olisivat ollo()t hetkessä jo ki
lonetrien päässä. K5ltnää o1i. Rau-
volanlahdellakin on maaiiskuun
aamuina paljon lämpimämpåä.

llnnen rnatkaa o1i korosiottu. ct-
tä tuntureille lähdeiiaicssä pitää ai-
na vamstautua pahinman mah
dollisen varalta. Huonosti olisi nlrt
kin käynyt. cllei tah'ivaatetrrsta oll-
si tulllrl otettua mukaan. Tuntuu
ehki hullulta ctelässä keräillå tal
vlvaatteita lähes 30 asteen heltccs-
sä ainakin Irluut ihmiset pltävät
sinua jo vaLniina tapauksena Ku
pittaalle tai Lapinlahrlelle - mut
ta olosulrteet tuntureilla ovat tä-v

sin toiset. Ennaha ei voi koskaan
tietää rrlitä on edessä. Tätii kirioit-
taessa muutamaa päivää ]nJ'öhern
min sormeni ovat vielä ositiain pa-
lautumatta nolmaaliksi, koska k-vl-

nyys iskl niihin lajusti. Toilotta
vasti tämä etelän helle sulattaa ne
pian. Ei ole cnnen sormia palellrt
teltu heiniikuussa.

Päil,ästä selvittiin jotenkin. J,ei
ripaikka sijailsi nLluta[raa sataa
rnetriä alempana. 'l'nuli ci cnää
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osunut sinnc. mrllta sadetta vih-
mola k:"lmä ilma teki puolestaan
tämänkin leiril'tynlisen sangen
arktlseksi kokcnukscksi.

fälleen kohti kesää
Låmpöä alkoi ]ö"vt),ä vasta seulaa
vana päi\,änä, jolloin cnsinnl:iis-
tä kertaa uskalsi kuoriLrtua ulos tal-
rivaatteista. Olimme laskeutumas-
sa alemmas. Korkeutta viglä 800
metriä, joka sekin Suorneri Lapis'
sa olisi nelkoisel l<orkealia. Lin-
nustoa alkoi taas tulla r,astaan.
'lilnturicn pcruslajistoon kuuluivat
läälläkin jokapaikan lapinsirkku,
pulmuset, niitt"vkirviDen.

Viimeinen leir'\r;rikka oli kuin
laivas aienpiin verralluoa. Ensinl'
mäistä kertaa uskalsi pesullakin jo-
pa viip),ä. 

^iemrrat 
pesupaikat oli-

rrat olleet kiirecllistii r,edr:n pirskol-
tamista jääkllmässä ilmassa, ja
jäähileiden sekaisesta vedestä.
\arolaana virtaaval p rol alrtoivat
s-v1,1 sille, nriksi alueella pitäisi pe-
s1a nrnr, \'Ltorrvaslaral.KPla. \ €in
eipä näkyn\,t tå]lä keltaa.

Viirnciscnai päiviinii ylitettlin
tunturiylänkö, vallattiin kuin ohi-
mennen metrin korkuinen huippu
ja laskeuduttiin tävsin toiseen rnaa-
ilmaan. Tunturikoi\rikossa meitä
tervehti uskomaton kukkamori. Jo
aiemmin puheina olleet kullerot
hehkuivat s1vän keltaisina, kaiken
r,ärisiä kukkia kasvoi joka puolel
1a. farinkl'mmenen asteen lämpö
tila tuntui lähcs r,rskoma tkr nal la
kaiken koetun jälkeel. Arnrnarrrä-
sissä oli sauna ja suihku ja seuraa-

1'ana påivänä edessii 1ll tunnin
bussi- ja laivamatka kotiin.

Koska vaclluksernrne keskitt-vi
tällä kertaan nimcnomaan -vlän-
göillc. ci lintujen lajinäärä kohon
nut suLlren suureksi. Parhaimmat
havainnot olival jo rnainittu tuntu
rihaukan pesä. kynrmenkunta ki
huparia. rlrerisirli, sekä tavallinen
tunturilajisto nun. r'ickkolncerr ja
pulnusineen. N4ukavia Ruotsin la-
jeja kuitenkin. Linnuthan ovat tä\.
sin samannäköisiä sielläkin, joten
periaatteessa ej ole rliirr suurta
nlerkit,!stä lö\,tärikö tunturihaukan
pesän sieltä tai täältä. Joka tapauk
sessa arvokas havainto.

'lirnturcillc lähdettäessä on ole-
nrassa muutama kullanarvoinen
ohje. Varustaudu alna pahinmarn
varalta. äläkä milloiokaan aliarvi-
oi tuntrreita, yllnrielisellä on kat
kera loppu edessään. fa cnncnkaik-
kca älä koskaan lähde yksin tuntu
reille. Mitään mahdollisuutta saa
da apua ei retkemme pahinmilla
paikoilla olisi olluL, koska näillä
\ ldnHorLla cl luurL Lhrntsra rrl u, \ a

himmäisrnäiirä on kolme ihmistä-
]'ksi voi hakea apria, ioincn hoitaa
potilasta. Nåin pohjoincn luonto
larjoaa iaatusti unohtumattomia
elämyksiä, vaikka heinäkuun hel-
ieillä

Sammanfattning
En vandring på Ammarfjället
Författaren berättal om sina upp-
lcr,elsel under cn julivanclring på
Ammalnäsområclet i Sverige. Snö
stormen uppe på fjiiller var cn
upplevelse för sig. Ett tält sprack
lotalt och varclaEjssJ'sslolna blev
besvärliga lör att inte tala om vin-
terkvlan efter sommarhcttan da-
gen före. I)e vanlig;rsrc fjälllåglar-
na antriiffad-.s,.1c1 bästa var qäli-
vr.il(en och skiirsnäppan på sina
häckningsonråden.
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Hyvä Lintuharrastaja,

NJrt tarvitsen apuasi! ]o varsin
pitkån tekeillä ollut Varsinais-
Suomeo I,innut ki{an toinitus-
kunta on saanut urtta polkua
työhönsä uuden päätoimitlajan-
sa myötä. Juhana Piha uhoaa
saavansa kirjan painokuntoon
vuoden:1991 aikana, siis jo en-
si vuonnal Tiedän toimiluskun-
nan mottona olevan: Vain paras
on turkulaisille kyllin hyvää!
Uskon poikien saavuttavan ta
voitteonsa vain sillä ehdolla. et-
tä myös Sinä olet proiektissa
mukana.

Varsinais-suomen Linnut kir-
ia tulee perustumaan lajikal-
saustensa osalta pitkälti lintuha-
vaintoarkistomrne tietoihin.
|uuri Sinä voit omalta osalla-
si vaikDtlåa siihen. kuinka kai-
tavat tiedot kustakin arkislola-
jista arkistostamme löytyvät.
Arkistomme haralnnot saadaan
tämän vuoden aikana lähes ko-
konaisuudessaan siiueti/ksi
AIKlle. Jo tässä siiltovaiheessa
<rn havaittu havaintojcn suhteen
"suuria mustia aukkoja" tietyil-
tä vuosilta. Srurin huolenaihe
lienee 19Bo-luvun havaintojen
puuttuminei. Kenlies arkistos-
tamme puuttuvat juuri Sinun
havainlosi?

Nvt oD tosi kyseessäl Lähde
siis rnukaan havaintolenke-
ruuprojektiin. Vain soitto mi

nulle, niin postitan taNitsema-
si määrän arkistokortteja Sinui-
le. Kirjalliset ohjeet seuraarrat
mukana. Arkistolajiluettelot löy-
dät myös Ukulista 3-4lBB. Sen
jälkeen vietät illan pari vanho-
ja havaintovihkojasi soiaillen ja
menneitä retkiä muistellen. Mi-
käli oiet jo aikaisemmin havain-
tojasi arkistoomme palauttanut,
rnieti oletko tehnlit sen mvös vii
me vuosiha'i Havallrtosi voit pa-
lauttaa arkistokorttien oliella
m1ös paperiarkeilla. tietokonee,
si fillosfamina lilrskoinA lai
vaikkapa suoraan disketillä, vä-
1iäkö sil]ä - pääasia on, että
saamme havaintosi! Alkiston
pojat ovat talvitlaessa valmiita
jopa siirtämään havainnot puo-
lestasi suolaan hat'aintovihoil-
tasi ATK:lie. Havaintosi voit lä
hettää joko allekirjoittaneelle iai
suoraan yhdistyksen osoittee-
seenr TLY r-\ PL 67, 20101 TUR-
KU. Olethan siis mukana vuo-
sikymmenen kirjapro jektissa!

'I'LYn lintuhavaintoarkiston
puolcsta

fuha Vuorinen
projektisihteeri
Katunpää 2 C 11, 206'10 TURKU
pulr. 531 213 {koti), 672 27s [Iyö)

PS. Arkistokortteja on jaossa
m"vös TLY:n ylciskokouksissa.

Määrittä-
laKrsan
tulokset

pidettiin :12.12.89. Kulat oli ioon
nut cdcllinen voittaja HaDnu Jän-
nes. Pultavaa riilli paljon, sillä har-
voin on kärjessä ollut näin suuria
oroja.

Kisassa oli 50 kuvaa. Oikeasta
määrityksestä sai kolme pistettä,
sp måärltyksestä yhden ia vää-
r'ästä vastauksesta sakotetiiin pis
teellä. T[]okset noin 50 osanotla-
jan kisassa muodostulvat seuraa-
viksi:

Yleinen saria

:1. ]bm Linclroos
2. I Iannu Fliman
3. llannu Kormano

]ukka GrönlLrnd
ö. Jarmo ]-aine

Jarmo Komi
Jukka J. Nurmi

B. He0ry Lehto
L Jukka K. Nulmi

10. Tapani N4issonen
:l:1. Hannu Klcmola
12. Jrkka Sillaopää
13. Ari Linna
1,+. Esa Lehikoinen
15. Mikko 'l'anminen
1ti. Kalle Rairio
-17. 

Joulri Tittoncn
18. 'lhpio LinFrri
19. Mikael Norström
20. Matti Kiiskilä

Juniorisarian kärki
.1. Kalle Rainio
2. N{ikael Nordström
:1. llari Sääksjär\,i

r15
104

UO

9t)
79
79
79
77
7I
64
61
r7
56

,13

43
12
41
39

,13

39
25
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