
Sisallys - Innehåll 2190
L." r: ,, li-nrL.iä
llsko Gustafsson
Varsinais Suomen uhanalaiset lintulajit.... .....
Rarrno Lainc
Varsinais-SuonleIr kansaIromaisista linnrnninlistä
Ilmari Pulli
Hannu Velmala on hoitamrt pinnat kotiin. . . . . . .

]nrmorr lir]lrLascnran lolmintakeltomus 1989 . . . .

J.\,rki N{atikaincn
\l\r LF\ äl !eu Jur ro.ra.
AIj l,ehtincn ja Asko Kaikusalo
rr r .r-rr n.-,il,l.':i- .r

^sko 
Kaikusalo

M tp r l rr''.1"n l'iflal årrrJn
Esko Tarponerr
\" rLr .r "jr'. I r lll pll i .

'loiIlrirrr.rL rr(r rL-5 l:JlJlJ .....
Esko Gustalsson
FJräs ki rjallisuusan'ostr:lu, Suomen linnusto . . .. .

Ari R i\'asto
Pclorcngastusla llttjssll vuosina 1983 90 . . . . .. .

I l,\ :r h:-ll lr r l'Jr).J .

Sanrnlalnlnttningar:

De utrotirlngshotacle fågelarterna i
l-v*r l.i :a fir .r 'l . . . .

Camla lolkLiga lagelrrirrnrr i Egcntliga Finland .. .

ll. rrr,. \'l rr.rl ...rl ,ir .r j;igare.

J l' r' ',rg l r.rr.or' l lb'l

Borj,rr r' ,l-1 lqo n" lurmo .

U ,r;Jjr.r ' '1, -1' -'.6' Fr pi J.r r-o
Rirrgnrärkrring ar. rovlåglar på Utö 1SB3 90 ....
!i\,{--nsk ö1crsäthrirlg: Annika Forsten

l!lLrkansi: Seppo Säll1rlä, nuori kapustarinta
'ihkakansi: Joel Kan'onen

B

16

20

21

22

24

25

26

32

34

7

16

1g

20

21

21

34

Ukuli
21. vsk.
ISSN 0782.8195

Julkaisija/Utgivare
Tirrun Lintulieteellinen Yhdistvs ry
PL 67, 20101 Turku
Äbo Ornitologiska Förening rl
PB 67, 20101 Äbo
Päätoimittaia/Chef redaktör
llmari Pulli
Kraatarinkatll 5 A 27
206:10 Turku
Toimlttajat/Redaktörer
Vesa Partallen
Linnunpääntic 6 D 42, 208,10 Turku
Simo Veistola
Aataminku;a 3 A 3, 31600 Jokioinen
Tilausmaksu rr 1990 on 50 mk.
Jäsenet saavat lehden ilmaiseksi.
Prcnrimerationspris år 1990 är 50 mk.
Medlenrmar erhåller tidningen gmtis.
llmoitushinnai/Annonspriser
1/1 s. 500 mk. takasivu 600 mk
1/2 s. 3oo lnk, :l/3 s. 2oo lnk
1/4 s. 150 mk
Painopaikka/Tryckor i
Serioffser. lirrku 1sso

Tunnistuskilpailu
'lirnnjslir oheinen lintulaji ja liihe-
lii vrLslauksesi kuukauden sisållä
I lkr rlin l.]imitrrkseen PL {17. 20101
TrLlku. Kirjeesecn tai k{rr'lliin mcr'
l(jntii "tunnisluskl$ailu". Kaik
kien oikein vastanncirlcn keskcn
a*rrliran palkinrroLsi I IkrLlin vLrrr-

sik(rr ta 1991. \rilrteenå rråinitta
koon. ctl;i linhr on l(tl\,allu tolil((l
krnrssa. Kiltririhrn jiill<ccn I ll.:ulis-
sir on iLLlTr.l l\ !ejsen lajin tuniris

Elämä on ihanaa. kun scn oi-
kein oivallaa ja kun osallistuu

TLYrn järjestämälie

retkelle
Ilankoon. SvyspuoleLla rrel-
nään kaksi kertaar 22.9. ja 27.1a.
lhh'iretki tehdä:1n s.1.1991.
TLle mukaan antoisallc rnatkaL
le h.lJvfi(sä sgulassa. ILntoit-
tautunisei Sanrpo I(untulle.
puh. 304 42.1.



Elämä on !'ähån huono.liili
sille ioka on nelroliili
se lehtixr clcltä\Jäksi
sille ioka leikkiin läksi.
Laulusta Minun sydämeni
sanoo poks, sarr. Iorma Sauvala

Sisäiseen tasåpainoon pyritläcssä on
tärkeää elärxån !ks j nkcrtaistamincn.
Kajkki, mikä menee yli onän larpeen,

Erkki Melartin

SuuriD vrrpårislöongclma on se, eitei-
vät ihmiset liedä rnitä elämåltåär ha
luaval. Virta \,ic. teemne tärään sanlan
krLin cllcn, ja tottlrnlus nuuttuu kyseen
alaistamallonaksi jä1 jeslelnräksi. Nyt
kun olemne raurastuneel pitkälti vli
scn pisteen, jossa välltåmättömy!"s !oi
muultua våpardeksi, jåLälllmc !'ap€Lr

temme kävtlänlättä.
Pekka Sauri: Kun vesi nousee.
Iltalehti 25.s.1990

Laatua ja elämyksiä
f,r- 11 t.;t' i.*J U rnrirJräll -, I L.ril l.d r:ill;r ii'r. \o \" \i.l\J l.r.r-

fr r'.'.' 1,' 
qr'äliöö ,. .\ir ee. ir c , "L|.r.\ \dt,.rLl Hh i\n,i-l;i "ine.iio,||rn

eli[tason luomiseen. Korkean e]intason rndissil \'älI liirnätlömvyden raja
on J,htettv jo aikoja sittr:n. Siinii knn Suomessa on sataa tavaraa kohti
,t'ksi ostaja, on rIlaita. joissa yhlä tavaraa kohden on sata ostajaa.

Yltäkyl1äisyydestä hrlolimatta ta\,arataivaasocn halajavia sieluja rliltää
ja liito orav.rnlrl'(jrä kirittaiä isiä ja äitejä tehokkaammin l<uin koskaan.
Orrko jatkutan taloudellisen kasvLLn ajatrrs Druovannut elämästå pelkän
rrrekaanisen suorituksen?

Ilenkilökohtaisella lasolla elämän Iaatu on pitkälti asennek"vs"l ml s.

N4ielc(in muislruu vanha sanonla. joka kertoo kahdesta vangista tuijotta
rnassa scllislään yöllistä taivasia. Kun toinen näki ikkr:na-aukon kaltc-
rit, Iläki toinen tähdet ja kuun.'fietysti ollsl hvr'ä k-vetä tiedostanaan
vallitsevat realiteetit, nlutta siitii huolinatta pystj'ä iloitsemaan kauneu
desta, jonka näkee ympärillään. Suhtautumistapa värittää koko olemuk-
sen. Posiliivinen asenne kirkasiaa elänäå-L ja luo siihen lärnpöä, jonka
mJ'ös Iähimnäisct voivat aistio. FlliimänDlyönteisestä iliInisestä loistaa
valoa, clämiinkieltelnen on herkiisti iaiplrvainen kyynisyytccn ja valit-
tamiseen. V'ai|oista voi tehdä \'ankiian, jossa ei näe tähliä eikä kuuta.

Luonteenlaadun lisäksi elärnän laatua värillrää myös ympäristö, jossa
elämme. Sen olosuhteet sekä scn taljoamat mielekkään toirninnan ja elä
m1'stcn mahdrrllisuudel. KeskLrsteltaessa kulttuuri- tai luonnonympäris-
tijn laadusta liikutaan alvotLlsten alueell;r. Eri arvomaailmoilla n;iyttää
olevan omat pitävän tuntuiset logiikkansa, multa usein ne eivät lorr,uu
toisiaan odes kohtllullisessa määriri.

Näistä 1ähtökohdista käsin s):ntvv erilaisissa j,rnpärlstöhankkeissa hel-
posti vastakkainasetteluja, joissa loista osapuolta syjltellään esim. las
kr:lmoiviksi teknokraateiksi tai tunteik:r'iksi maallikoiksi. Krikrnkin yn-
päristömme on ],hteiDen ja sen merkitys hyvinvoinnillem[re kiistaton.
Ynlpäristöä koskevassa päätöksenteossa taNittaisiinkin arvomaailmojen
l",afrrrod...\.r .rd,rrli I lri l,i,rl;:.

I.uontoelämrs. kauniin luontol'mpär'istön kokcmincn ehe-vttää ihmis-
tä sisäiscsti ja antaa uusia henkisiä voimavaroja. Näin sillä edellyt-ik
sellä, että kulkija sallii trl.rlton hurninan, aaltojen r'älkkeen, kuusien hy'
räilyn ja mrun luonnon salaperäisen taian soittaa sielunsa herkimpiä
kiellä. Kiire on parhaimrnillaan sopiva toininnan r"v]dittäjä, mirtta lii
allisena kuluttava ja hajottar,a clämän irihollinen.

Auringonlaskusla ot-.ttu valokuva saattaa olla pitkästvttävän klisoemäi
nen. mutta kokcmuks{ina itse lapahluma on joka kerta ainoalaahLlincn.
Matkamies, joila on aikaa rauhoittr-ra. ehtii niihdä ja kuulla, olla perillä.
Lintuietkien muistojen kulta lö\,1y\, iravaintovihkon lailt;n lisäksi [rr'ös

IPrivien \rälistä.



Vielä
196O-luvulla

parvet olivåt ta
vallinen näky
Varsinais Suo
messa. Nyt laji
on tullut harvi-
naisemmaksi ja
on selvästi vaa-

Ännu på 6O ta-
let var rapp
hönstlockarna
en vanlig syn,
Nu har a(en bli
vit sällsyntare
och är klart ho
tad.
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'l ämä on ensimrnälrren "vritys mää-
ritcllä rrraakuntalnme {=TJYrn
aluel Iintuja uhanalaiskritccrion
mukaisesii. Toivon asiasta vilkas-
ta k€rskustelua. Vastaavia listoja on
Viusinais Suomesta tehty ainakin
eräiden kasvilyhmien osalta. Maa-
kunn:rllisia lintulistojakin voi jos
sain päir Suomea ol)a julkaistuna,
mutta minulla ei oliut niitä käytös-
säni tätä kirjoitcttaessa. Ennen ju-
tun läbettämistä päätoimittajalle
minulle tosin näytcttiin Satakun-
nan uhanalaisia lintuja koskeva
ki{oitus flampolahti & Lampolah-
ri 1sB7l.

Kriteereinä olen pitänlrt uheks
toimikunnan kriteerejä [ks. talkem-
llin Gustafsson 19!]0J. Lyhycsti:
uhanalaisuns larkoittaa lajin häviä
mistä maakunnasta ibmisen toi-
mesta. l,aji on merkitt-\r hrivinneek-
si, rnikiili se on hävinnyt vuoden
1850 jälkeen. Toisaalta lajin on pi
tänyt esiinty:i llosiv?inri cnn{)n

4

vuotta 1900. MaakunnalliselLa lis
talla voi laji olla erittäin uhanalai-
nen, vaikka se Suomessa olisi ylei-
nen [vrt. \'alkoselkätikka Suomes
sa/maapallolla). Ir4ikiili laji esiintSry
uhanalarisella biotoopilla Iikimetsä]
tai on pitkäikäinen, niin sc on hcl-
posti myös uhanalainen.

Llhanalaistcn nykyisellä seruan
tatoimikunnalla on aikomuksena
saada vastaavat listat tämän vuo
den aikana laadituksi kaikista maa-
kunnista. Suomen uhanalaislajis-
toa on esiteltv aiemmassa kirjoi-
lLrksljssa (Custalsson 1990J.

Varsinais-Suomen
uhanalaiset lintulajit

Maakunnassa on kirjoi-
tuksen mukaan yhteensä
48 u hanalaista lintu lajia.
Jo 6la.iia on hävinnyt pe-
simälajistosta ja 1O lajia
on välittömässä häviämis-
va a rass a,

Esko Gustafsson



Olen lisännyt lajiell perään kaksi
hrkua. Ensimmäinen kerioo- mihrn
rnoncssa atlasluudussa (10 x 10
km] laji on havaittu vanhassa atlak
sessa vuosina 1974 79 ja jälklm-
miiinen luku vastaa\ran tiedon uu-
delr allaksen ajoilta vuosilta
1986-89. Luvut tarkoittavat mah-
dollisten, todennäköisten ja valno-
jon pcsintöjon 

"vhtconlaskettua ruu
turnäärää. Lukuja larkaslcltaessa
ol1 syylä muistaa, että TLY:n uusi
atlasalue käsittää yhteensä 175
ruutua. Näistä on noin 35 sellais-
ta saaristoruutua, joilla ei ole edes
suuria metsäisiä saaria.

Oma käsitykseni on, -.ttä uudes-
sa atlasaineistossa on vanhaan \€r-
rattuna paremmat tjedot Varsinais-
Srromen sisämaasta, kun taas ran
nikko ja huomattavat osat saaris-
toa ovat ehkä yhtä hyvin edustet-
tuna aineistossa molemmilla ker-
roilla. Muilla pailsi saaristolajeil-
la on oman arvioni rnukaan kanta
pvsvnvt samansLluruisena mikäli

uuden atlaksen ruutunäärä on
10'/o vanhaa su[r'enlpi. TIJ:n alu-
eel]a oler käytlänyl tnlden atlaksen
alrretta.

Olen saanut kommentteja ja käv
nyt keskusteluja listan laadinnas-
sa seuraavien helkilöiden kanssa:
Seppo Aspelund, Kari Karhu, Os
mo Kivivuori, Scppo Kotiranta,
Jarmo Laine, Iannc Lampolahti,
-^rto Puolasmaa, Pertti Rassi, As
ko Suoranta, Tapani Veistola ja Vei-
jo Vänskä. Kiitoks-.t hejlle kaikille.
Konlnlenllt olen ottanut jossain
IIläärin huomioon. mutla en k-vllii-
kään kaikkia.

Seuraavassa r'lelä pari huomau-
tusta listasta: Mikäll laji.rn Suo-
rnen lisfalla. niin sen on olfåva In]l-
kana mrrcis maakunnallisella listal-
la iuuthrky-vhk1'1. Samoin lajin uban
alaisuusaste ei voi olla maakunnal
liselia listalla alempi kuin valta-
kunnallisella. Näitä reunaehtoja
on norrdåleitrr rnm. kasvien maa
kunialisioissa.

Kommentteja lajeista
Joutsen ja kotka olivat alustavalla
lisialla. mutta eiväl ole lielliivaisti
pesineet alueella vuoden
1850-jälkeen. Ruisrääkkä oli alun-
perin listassani mcrkill-\r hävin
neeksi, mutta muutin sen yhtä py-
kälää alernnaksi. vaikka kukaan ei
olc esittänytkään -vhtäär pesintään
viittaavaa halaintoa vuoden 1960
jälkeen alueelta. Heinäkurpan
olen tulkinnut hävinneeksi. vaikka
lajista onkin mahdollinen poikuc-
löytö Juunosta vuodelta :1963. Sa
maa linjaa on noudatettu rnyös val-
takunnan listassa. I-ajilla ei ole uu
distuvaa popuiaalriolä maakunnas-
sa. Samoin olen tulkinnut kilju-
kolkan ja valkoselkätikan, r'aikka
kummastakin on vanhassa atlak
sessa vksi havainto.

Kaakkuri kuuluu erittäin uhanalaisiin la-
jeihin. Smålommen hör tillde mest ut-
rotningshotade arterna.

.:.t'
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Lapasotkan osalta iuvut iienevät
hienan todellisuutta murheeili
semmat, johhron Ukin saarislon
huonommasta laskentatilanteesta
uudessa atlaksessa. Riekon osalta
on ensimmaiinen luku liian suuri.
johtuer metsästäjien ka[alintujen
poikueiaskento jen mukanaolosta.
Olen henkilökohtaiscsl i läysin var-
ma siit:i, cttei riekkoja silloinkaan
ollut niin monessa ruudussa. Rie-
kon clirympäristö on häviämässä
noTJeasti Isuot].

Ampuhaukka oli alurrperin lis-
tassani E laji johtuen merkittä\'äs-
tä erosta varmo jerl pesirnähavain-
tnjpn mååråqs,r PFTolrnnnrstå

-vleensäkin ks. Crstafsson 1989.
l aji on taantumassa koko Skandi-
naviassa. Suokukon biotoopit Ilai-
dunniityt ja avosuot] ovat nopeas-
ti häviämässä ja laji on selkeässä
vaarassa hävitä nlaakunnan pesi-
nrälilnustosta. Tuulihaukkaa esi-
tettiin uscarnrnassa kommcntissa
luokkaan E. Lajista on vain kolmel-
la ruudulla uuclessa atlaksessa var-
Ina pesintä, mutta koska hajalia-
vairrl0ja on kuitenkin runsaasti
(r'rt. ruisrääkkä), niin luokka V lie-
nee parempi.

Tikli e; kuulu valtakunnalliselle uhana-
laislistalle, mutta on vaarantunut.
Steglitsen hör inte till de nationelh ut-
rotningshotade arterna, men år klart i

fatozonen,

Hävinneet laiil
Kiljukotka
Muuttohaukka
Viiriiiincn
Helnäkurppa
Valkoselkätikka
Kuukkeli

Erittäin uhanalaisel lajit
Kaakkuri
Lapasotka
Merikotka
Riekkcr

Suosirri
Suokukko
Räyskä
Pohjantikka
Pikkusieppo

Vaarantuneet laiit
'ltulihaukka
Ampuhaukka
Peltopyy
\'ni
Pikkufikka

Kuikka
fouhisorsa
Heinätavi
Pilkkasiipi
Kalasääski
Nuolihaukka
Mctso
Kurki
I sokuovi
Karikukko
S.:;lkälokki
Uutlukyyhky
Varpuspöliö
Lehtopöllö
Kchrääj?i
Llemppo

Silmälläpideltävät lajit
Iharvinaiset)
Ruskosnohaukka
KapustariIlta
Liro
Ruokki
Viirupö11ö
Harmaapäätikka
Isolepinkäinen
Pähkinähakki

47147
28112
37126
B9h9
7A174
79190

10617 B

7 9192
12211,04

B0/6S
r191107
1261117
20113
B5/52
$7/80

109i B4

42l3fl
27130
17140
34131
lBhB

B 3/89
2rlt 4
20130

I\,llin kohdalla voivat atlaksen
luvut antaa hieman todellisuutta
murheellisemman krvan. mutta
koska laii on voimakkaasti taartu-
nassa koko merialueella on luok
ka mieleståni oikea. Tämä on mie-
lipidekysymys, ja luokka voi olla
liian korkea. Kommenteissa esitet'
tiin lajia luokkaan St. Räyskä oli
alunperin listassani luokassa V
mutta nostin sen lrrokkaan E. Syyt:
lajin jatkuva ja voimakas taantumi-
ncn 19BO-luvullakin sekä pitkäikäi-
syys, joka on yksi uhanalaisuuden
merkkipaaluja, Myös kommenteis
sa esiteitiin samaa. Pikkutikan
osalta esitettiin lajin siirtämistä
luokkaan St. Mielcstäni laji on sel-
keästi taantunut ia metsänhoito
muuttaa rantamctsiä kiihtyvällä
vauhdilla lajille sopimattomaan
muotoon. Laji on vaarassa hävitä
maakunnasta pesimälinluna.

Varsinais-Suomen uhanalaiset lintulajit
Ensimmäinen hLku: atlasruutlrjen Kan€laskiuru 50/35
määrä, joissa laji havaittu Pyrstötiainen 1Bl1
1974 79. lbinen luku: atlasruutu- Tikli 38117
jen määrä, joissa laji havaillu
1986 89 silmälläpidetävär lajit

Itaanluneet)

'ii-

211

-11

?l

t0i5
19iB

?l?

2 ri5
18125
6i4

1g/13
52/.r6
11111
:'al1,1'

93/40
21118
231It)
55/36
64152



Pyrstötiaiseen päkrc sama kuin
koko maan osalta tunturipöllöön
eli laji voi olla uhanalainen, vaik
ka se esiintyisi alueella epäsään-
nöllisesti. Lajin taanluminen on ol-
lut silmiinpistär'ää. Tikli ei ole kel
vannut valtakunnalliselle listalle,
mutta mielestäni sitä oi voi sivuut-
laa sillä perusteella, eltei scn pe
siInisestä alueolla ole varmuutta
ennen vuotla 1900. Selkeästi vaa-
rantunut laji.

fouhisorsalla ja heinälavilla on
huonlattavia kannanvaihteluja,
rnutta lajien pesilnäyIrlpäristö
{laidun- ja saraniltyt) on }räviämäs-
sä. Kurki on ml[rttanassa pesi-
mälrmpäristöään soilta rannoille,
mutta lannoillakin on ihmincn
vastassa ja lajin menestymistä pi-
temmalla talrtalrllella \ ul rrlla \ar
KCa Cnnuslaa. rtlKatKatnen ld b
Ioopassa harvinainen laji. Har-
maapäätikka on Pohjoisrnaiden
niltapuun mukaan huomattava
harvinaisuus ja Varsinais-Suomes-
sakin vleincn vain rannikolla ja
saaristossa. Loimaan suunnalla
harvinaisuus. Pesimä"vmpäristö1
metsätalouden ensisijaisia uudis,
tuskohteita.

Silmälläpidettävier iajien osalta
maakuntalistaa on hyvin laikca
laatia. sillä nahdollisia lajeja on
paljon. Komnenteissa ja omissa
alustavissa lucttoloissa oli rnukana
n1m. seLlraavia lajeja: härkälintu,
nustakurkku uikku, pikku-uikku,
tukkakoskelo, ristisorsa, sinisuo-
tlaLLKt.a, 1aplLlpUllo, suopollo.
kaulus ja harrrraahaikara, luhtaka-
na, kuningaskalastaja, etelänkiisla,
kulorastas, koltarainen, pensaslas-
ku. kelta\'ästäräkki, poukaloinen,
koskikara, palokärki ja luotokirvi

Vetoomus lukijoille
Maakunnallisesti uhanalaisten lin-
tulajien esiint-vnisestä TLY|n alu-
eella on tarkoitrs nlvös iaatia juf
tula lahrarl\orna. Srta \drlen ohsl
saatava mahdollisimman kattavasti
kaikki ko. laiien ha\,ainnot arkis-
toon. Tietenkin vain soveltuvin
osin, esim. iirosta vain pesimäai-
kaisel havainnot. Ilman tietoa la-
jin esiint),misestä ei rrci suojella
kunnolla lajiakaan. Tartu siis krr
nään ja ilrrroita havaintosi arkis-
toon.
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Sammanfatlning
Dc utrotningshotade fågelarterna
i Egentliga Finland
Artikeln lär vara.lelr lörsta unl de
utrotnirrgshotade fågelarterna på
lijreningens onlriidc. Som under-
lag lör'unclersökningen har vi an-
vänt atlas beräknin[jarna. Dcn för
sta siffrar p;i listorna visar i hur
många lutor arten uppträdde
1974-70. Den andra siflran be'
skriver situationen unrior' åren
1!tuii-ft!l

Sex arter. som häckade liirr':
1900, har försvunnjt från Egentli
ga Finland pga av mänskans aktj
viteter I.ör tillfället linns det 48 ar-
ter sorD hoLar att försvinna från rrår
häckningsfauna, 10 av clossa är'
nlycket hotade. Vi ber läsarna skic
ka in observationer på de hotade
arterna så att en nof{grannare rap-
pofi kan skrivas.

Komnitteen lör upplöljning av
de hotade arterna liomncr 1990 att
försöka göra listor på de hotade ar-
terna lör irlla landskap. !

Tuulihaukasta
on runsaastiha
jahavaintoja.
Onko vielä toi
voa lajin elpymi-
sestä?
På den gamla
goda tiden var

lig som häckfå
gel på åkrarna i

Egentliga Fin-
land. Under At
lasberäkningar
na 86 89 på
träftades arten
som säkert häc
kande i bara tre
rutor. Det finns
dock gott om
tilllålliga obser-



Ohrasorsia, viiripääskyjä, puskarätysiä...

,, li,

Projekti vanhojen kansanonlaisten
linnunninrien keräämiscksi Varsi-
nais-Suonen alueelta käynnistS'i
vuoden 1988 lopulla. Tavoitteena
oli silada talletettua maakunnas-
sanrme käytettyjä l'anho ja lintujerr
nirnityksiä naakunnan sekä sen
reuna-al eitten kunnista. Tiltki-
muksessa keltyikin jonkin vclran
tietoa mlös Satakunnan ja Lon
nais-Hämeen alueelta. Osaa niiis-
tä nimit"rksistä on kä-vtettjr rnyös
oman maakuntanrme puolella.

Paitsi itse nimitvksiä tiedustel
liin m]ös lisätietoja siitä, niten nä
mä nimet oval lnoodosiuneet. mis-
tä ne johlu\rat sekä millä alueella
D[t.i utl paaasrassa Kc] tettl, tutrr
nuksen avustajat on maiDittu lo-
pussa, heiile parhaiurmat kiitokse
ni. Lisäksi olen käynl"t läpi vanho
jil luonnontieteellisiä julkaisuja,
mm. Luonnonystä\,än vuosikcrrat.
Erinäisiä artikkele ja aiheesta olen
1öytänyt myös suomen kieitä käsi
tellolstä iulkaisuista, etenkin vuo-
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Suokurppa

Varsinais-Suomen
kansanomaisista
Iinnunnimistä
Kun Suomi oli vielä maatalousvaltainen maa, oli luon-
non ja sen ilmiöiden seuraaminen luonnollinen osa
maaseutuväen elämää. Elettiin läheisessä kosketuk-
sessa luontoon. Linnuistal<in tunnettiin tavallisimpien
lajien äänet, elintavat ja elinympäristö sangen tarkkaan.
Elämänkulun myötä val<iintui useaile lajille oma kan-
sanomainen nimityksensä. Varsinais-Suomen alueel
ta näitä vanhoja, vielä muistissa olevia linnunnimiä in
nostuttiin tallentamaan vuonna '1988. Tähän mennes-
sä on tietoja kertynyt noin 90 lajista.

Rauno Laine



sisalamnle alkuvuosilta. Vanhois
ta linnunnirnistä ei ole 1030-luvun
jälkeen liiemrnälii julkaistu lulki-
nuksia. Eniten altlkkclcja on suo
malaisuusaioilta aina 1920-luvulle
asti. Tänä kirjoitus lienee ensim-
näinen Varsinais'Suomen nilni
tyksistä tehty laajempi yhteen,.'eto.

ToivoD, etrå tämä selvitystyö edes-
auttaisi sitii, että muutkin lhdis-
lyksct t[rkisivät vaslaar,an tvöD
omall.r alueella.rn. Olisi mielen
kiintoista i/ertailla nimityksi:i
maan eri kolkilta. On heti huomalr-
tettava, että tällainen yhteen\,eto ei
r''oi olia läheskään kattava. Kuiten
kin saapuneista kiljeist;i pääfellen
airrakin tavallisinrnrat nirrritykset
on saatu talieen. koska toistuvuut-
ta alkoi loppur,aihr,'ossa olla jo ai
ka paijon. Projekti sai h!"\'in julki-
suutta. Sen illkamisesta tehtiin jut-
tu paikallisradiron ja el{rnotnistä
on seuratiu ntnl, TLrrLLn Sanonis-
sa, kliios Markku Lappalaisen.

Artikkelini voi r.lskoakseni loi-
mia virikkeenä ja lähdeaineistola
kiclilloleeliisillc lulkirnuksille ja
crlisikiu kiintoisaa rrihdä aiheesta
teht-\ laajempi tutkimus. En olc:
kielitieteilijä siinä rnielessä, e ii
lähtisin tekeInään picle rnälle me-
neviä anal\,\,sejä jostain ninlestä.
lJkulin pirlslat oval kuitenkin jat-
kossa varmasti käytettävissä, jos jo-
ku haluaa anal1'soirla iotain nimeä
laajemmalti. T],ydtli ilse s{rlitlii-
määo nimen synnyn nii.len tieto-
jen pohialta, joita olen saanut eri
lnhh:istÄ nimiii kcr;ii{rssrini

Yhteenveto etenee lajeittain. Kai-
ken kaikkiaan saatiin tjetoja noiD
90 eri lirjislil, joukossa muutana
Varsinais-Suonelle L)udompikin
laji (mrn. r'iekko, järripeippo, suo-
kukko, hiiripöIJö. jänkäkulppa ja
koskikara]. Pääosa lajistosta on kui
lcnkin lyl"pillistä mirak nlarnrnr)
linnustoa.

Kirkhakkinen vanhaa
isäntää noutamassa
Ihnlisten lähettämåt ki{eet toirat
rnukanaan mrös joitakin pidenpiä
selvityksiä luonnosta ja llnnuista.
En malta olla lainaarnalta yhtä, jos-
sa miel-.stäni tiivistvv kaikki olen-
naincn ontisajan maalaisd?irnästä
sekä tuon ajan ihmisten suhtccsta
luontoon. Läheltäiä on Saina Laine:

"lsäni Paavo Salmi syntyi Veh
maalla 1905, Kirkkonräessä jtl jou
trLi isälliiniinä ja h!\'in pienenä ta-
Ioihin pikkulenkiksi. Nlonet linnut
ja luontoasiat isäni seiitti nlilrulle,
kun yhdessä teimme peltohonrInia
tai muulen liikuimrnc -lhdessä
luonnossa. Isäni ei arlta ul nin
kiiär ?rsian jäaidä arvoitukseksi tai
muulen pelottavaksi. Jos isot siskoi
pelottelival minua kalhulla, isä ha-
ki \,hd"i'n ja l,hdessä rneDtiin tut
kimaan kaatunut puu, jonka juulis-
lo oli kuin vallar,a karhu.

Tah'isirl olivat vakituisct linntrt
pihapiirissä jvviå hakemassa, pu-
natulkku. talitiainen (jota isäni kut
sLri talitölkköseksiJ ja papuharak cli
närhi. \,bris ia nauruharak kä\'i\'ät
myös tutkimassa seDaikaista a\,o-
naista lant:r-immaa. Aikaisin ke
våällä tuli riukhänt cli r,ästärrikki
hlppelenåån pihapiiriin. \rähän
mvöhemmin keviiällä toukotöiden
ai kaan aloitti torkrn'rllirFn hrhrå
miscn mctsåssä. Koulussa kuulill.
että sen "oikca" nimi oli nletsä
k1:yhk5r.

Isäni kertoi rnyös merkillisisl;i
linnuista suakukoista tai kariku-
koista, joillar oli kaulukset pörhöl
läälr kun ne talssivat toistensa
kanssa. Nåitä linlujtL eu crle itse
koskaan luonnossa nähnyt.

Kotini i'mpärillii oli vanhoia koi
vuja ja metså muutenkin lähcllä.
Kovina talvina lr]elkein päi!ittäin
kävi palik!mmentii teeltä s"\önäs
sä koi\runurjluja. Se oli upca näkr,,
kun siDlnustat teerel välkkyivät
pakkasauringossa.

Olin hy,,'in picni, kun naaplrriia-
loD vanha isäntä kroli. loku kvliin

ernännistä kertoi nähneensä ]'ksi-
näisr:n kilkhakkisen kauan lennel-
leen k5'seist-.n lakrn -vliipuolella.
'lbisin sanoel vksinäinel naakka
tuli hakemaan Vanhaa isäntäii klr
kol1e.

Kitn isäni oli vielä pienl, oli Koi-
raväärän mäesså oleillut suuri
maakotkas, joka Vritli rrelrnä jopa
hcvosenkin pää11e. Tarina el kelro.
ollko tämä lintu loukkaantunut ja
siksi l<ovin nälissään vai mikä sai
sen \ökkäilenään. Kukaan ci
m.r,ö.kään ticnnyt, rnihir se hävi-
si. Ilyvin vanhat ihtnis{rt uskoivat
yliluon nollisiin asioihin ja pitivät
poloitavia juttuja hengissä, kuten
n-vt vehnlaalaislcn oma Pitkä-P1{)-
na."

Kuikkakeittoa
pohjoiseen tapaan
Linnut tosiaan toimivat ennenvan-
haan mm. enteiden tuojina, taval-
lisesli huonojcn sellaistcn. Itse
mlristan Kalalurissa kerrotun tali
naa kartanon nurkilla vuosisadan
alussa asustellocsta huuhkajasta,
jota picletliin kuolcrra lähr,'ttilä:i
nä ja yritettiin ja ornistuttiinkin
surmaamaan. Nl'kyaika häiv],ttää
tällaisel uskormrksel:. Siksi tärnäkin
kansanomaisten nilDitj,stefl kerää-
mincn voi pelastaa rneille ainakin
osall varnhaa katoavaa kansanpe
Iinnettä.

!'aikka ki'se onkin Varsinais-Suo-
nresta. sallittakoon tähån yleisen
höpinän lopuksi aito ohje siitä. nli
ten tehdään pohjoiscrr herkkua.
Lapin rniehen kuikkakeittoa. Täl'
laiscnkin ohjeen on posti nimien
k-.rä1'kscn thtol'tlcssä tuorrut. Ka
toavaa kansanperinnettå tämäkin:

''O lethan yksi kuikka. Otcthan
neliiä litlaa puhastil vettä. Kieh.ru-
hrthan siinä kuikka k]'mmenen ni
nuttia. Hoitethän l'csi irois. Otot
han kolcrmc litraa puhasta vcttä ja
laitethan sinne kourallinen heiniä.
Klchautethan siinä kuikkaa viisi
minuLLltia. Heitethä11 vesi pois.
Otethan sinislä, punasta taikka 1e
rrr:män naitua kaks iitlaa. Kiehau
lethan kuikkaa siinå yks minrrtti.
Ileltcthän tllaito pois. Otcthan lit
ra kirkast.r hyvl':iii viinaa. Kich;ru
tethan siinä kuikka kolome neljii
sekunttia. Ileltethän krrikka pois.
JO \AIN ON KEITTO \/^I,MIS,"

Toukotöiden
aikaan aloittaa

toukmettinen
h uhuamisen

metsåssä.



Kansanomaisia
nimityksiä
Seh'itys etenoc lajcittain. Kunkin
Iajin kohdalla on mainittu se pää-
asiallinen kunta tai ahe, josta ni-
mitys on kotoisin. Lisäksi eräitten
kohdalla on selvitetty nimen taus-
taa laajemrninkin. Kaikkialla maa-
kunnassa käytettyjon )leisnimien
perässä ei olc krntarnainintaa.

ALLI
Vessharakka (Muurlal
Nimitys johtuu koirasallin pitkis
tä pyrstösulista. Kuin vedessä ui-
va halakka.

I IAAH KA
Haha {koiras)
Nimi johtuu naulavasta äärlestä.
Kalkas (koirasJ
Nimit5rs L)rr käytössä laajalti.
Haahk ia kalkas (PvhämaaJ.

HAAPANA
Flinsorsa ['läivassalo-Merirnasku)
Fliusorsa (Merimasku]
Viusorsa lKustavi. Merimasku]
Kaikki nimitykset johtuval koiras-
haapanan viheltä\'äslä äärcstä.
Ainakin viusorsaa käytetty laajal
ti rIrruallakin.

HA^RAPÄÄSKY
Pääskylen
Käytetty mvös räystäspääskystä.
Latopääskynen
Johtuu pesäpaikoista.

HARAKKA
Nauruharakk (Vehmaal
Luolrnollisesti äänestä johtuva.
Pirunharakka [SaloJ
"Pirullinen" ääni?
Hakse [Forssan seutuJ
Puhdas paikkakuntakohtainen
nimi?

HARMAAPÄÄTIKKA
Vihreä kärki {koirasJ
Halmaa kärki [naarasJ
Yleisnjmityksiä, koiraalla johtuu
linnun vihreästä väristä, naaraal
la harmaasta päästä, jossa ei pu-
naista "lakkia".

HARMA,\SIEPPO
Kärvässieppaaja
Kärvässicppo
Harmaa kärpäsen sieppaaja
Parmalintu [Nousiainen]
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Kaikki nimitJ:kset johtuvat linnun
tavasta tehdä äkkinäisiå pyrähd1,,k'
siä lentävän h-vönteiserr perään.
Mettitakkine (LaitilaJ
Johtuu lin un äänestä, "hiit
lak'tak", asrrsti ainakin enncn mct-
sässä.

IIELMIPöLLÖ
Kako (Muurla)
Istuessaan metsässä lintu ei lennä
pois, vaan antaa lyödä itscnsä kc
pillä kuoliaaksi...
Tarhapöllö (l,aitila, R-vmättylä1.

HIIRII-IAUKKA
Kill'haukka ilr4uurlal
Vinkru ja kiljuu kesällä.
K"vlv1'haukka IHalikko]
Pelloilla elävä?

HIIRIPöLLö
Tarhapöllö
Pö11ö (Halikkol

I IUUHKAJA
Hyvppiä, hy"r'ppiö. hyt,ppö, h-Y]?pj

IPyhämaaJ
Flyyppen (Raunal
Salaperäiseslä metsänasukista mo-
nin \'äiinrliiksin käytetvn ninler al
kupcr'ä lienee selvä.

I IöMö1'IAINEN
Mäträpölö {Rvmätt-\'lä)
Lintu on Yksinkcltaisesli "t!'hlrlä".
N,lustatierlnen

Pöllötiainen
I.intua picictään samaten tyhmånä.

HÄRKÄLIN.I.LJ
Kovakaol {Raumal
En tunne Raunran rnurretta. Onko
linlu äänekäs vai onko sillä "kovat
kaulassa"?

ISOKOSKEI,O
Koskeliainen (saalistoJ
Röhkä [saaristo]
Äänestä i0htuva nirlit"vs.

ISOKUOVI
Suokurppa
Kuav (Laitilal

JÄNKÄKURPPA
Lokottaja
Soidinääni kuin laukkaavan hevo-
sen ääntä.

]ÄRRIPEIPPO
Härkäpeippo

När'eenkuorija
Piimänrt'trstä jä
l,innulla on karhea ääni.

KAAKKURI
Kaakuri, kakkuli.

K-AL.ALOKKI
Louvi, louva
Kalakaija
Kajakk {l,aitilal
Tarkolttaa rn.\'ös J:leisesti lokkia.

KALASÄÄKSI
Sääksi
Kalakotka (Perniö1.

KALAIIIRA
Kirri {N4erinaskul
ÄäDestä johtrrva nimitys, kir-kir...
Tiiro {Merimaskul
Kivikaija IKiikala)
Vrt. kalakaijaan. Tämä istuu mic-
lummin kivellä. Kaija on väännös
kajavasta.

KEIIRÄÄJÄ
'1'apinkicltäjä (Turku, Melinaskul
Saksamkk {Raurnal
Onkohan saksalaisessa rukissa
juuri samaniainen ääni?

KEIJIASIRKKU
Keltavarpunen
Mettivarpunen [Salo, Muurla]
Mettävarpunen (Licto).



KEUIAVAS'IARAKKI
Kcltanc riuk'häntä
Keltane vess'trlka
Keltavarvunen IKiika]aJ

KESYKYYHKY
Pulu
Tiluva
Viiännös ruotsin kielen duva-sa'
nasta {k-vyhkynenl.

KIURU
Kin'u, kirvi, kirviäinen (l:lalikkol
Leivunen {Laitilal.

KIVITASKU
Tässä nielenkiiDtoinen laji. Siitä
on olemassa tunnetusti eniten kan
sanomaisia nimityksiä. Tässäkin
tiedustelussa Varsinais Suomesta
lövt.Yi perätl 19 erilaista:
Kivisnakkuri [Uki, Mietoinen, Me-
rinrasku, Lieto)
Kivistakkinen (Merimasku, Mie-
Loinen, Taivassalo. Turk , Laitila)
Kivistiainen ['Iaivassalo]
Kivinalleri ITurku]
Takk'hiitta [Salo, MuurlaJ
Kalmastrikka [Lieto]
Hiistakka Ivleinen)
Tisåkki
Kivitassi IKiika]a)
Rauniotassi
Iiltara {Kiikalal
Nassu fTaivassalo]
Kivinassu (TaivassaloJ
Kivitakkiainen (Karjala Tll
Kivinakkari {Forssan scutu)
Kivirastas
Kivitatta (Raumal
Ktten ylläolevasta näkee, nimitvk
set johtuvat olinpaikoista (kivet,
rauniot] ja äänestä (hiit tak iakl. To-
sin hiistakka -nimitys voi johtua
myös hiidestä eräiden tietojen mu-
kaan. Hiisihän asustaa kivien ko-
loissa.

KORPPI
Korpi (Halikko]
Pahan ilrnan lintu, ennustaa huo-
noa säätä.

KOTKA
Kotkas.

KOSKELO
Kosklo (Pyhämaal
Prakr (Rauma]
Röhkä, röhk lRauma]

KOSKIKARA
Koskharakk [Laitila]

KOTTARAINEN
Must'rästäs {'lurku, Salo, Muur}a]
Musl'\'arpuncn ['11uku, Taivassalo.
Paimiol
Ruotinvarpunen {Mietoinen, Meri
masku, Ryrnättirläl
Viittaa siihen. ettei on trllut Ruot
sista.
Mrstarastas (Halikko, Perniöl
Varpulaincn (TaivassaloJ
Korpp'rästäne [Pyhänaa]
Musta kuin korppi.
Mustalintu (yleinenl
Sekaannus mustarastaaseen iimei-
nel, lajeja ei ole taidettu erottaa
toisistaan?

KUIKKA
Kakari (FIalikko, Perniij)
Kakkuri
Nämä tosiaan ilmoitettiin kuikan
nirnityksinä. Tässäkin lajit lienee
sekoitettlr toisiinsa.

KÄENPIIKA
Vanhapiika (Taivassalol
Piipittäjälintu
Piipittävästä äånestä johluva.

KÄKI
V?istäräki pö1öpoika
Käenpoikancn västäräkin pesäs
sä... On )'llättävää, että käestä tuli
vain yksi nimitl's.

KÄPYTIKKA
Kirjava palokärki (Muurlal
Palokär'ki fPerniö]
Kärki {Halikkol
Kärkihän on vanha -vleisnini ti-
kasta.

LATILU'OUTSEN
]outscn
ioutse (Perniöl
Luiko
Loukkeita (nonikko, Karjalal
Ioeksin [Rauma)
Karjalassa tunnelaan myös nimitvs
joeksimia [monikko], joka saattaa
merkitä myös sopclhanhia.

LAULURASTAS
Kvntäjä, kyntäjälinlu (Merimasku)
Viirupukare, \,iiropukare (Mietoi-
nenJ
Viiropukal (NousiainenJ
Isolaula ja (Taivassalol
Lahorastas
Kyntörastas
Vasikkamatti iKiikalal
Katavarästäs (Halikko)
Eli silloin pitää mennä kyntämåän
tai päästää vasikat ulos, kun laulu-
rastas alkaa laulaa.

I-EIITOKERTTU
Juorulintu, torulirrtu
Juokseva ja pulppuava lau1u.

LEHTOKURPPA
Suokulppa

LEPPÄLINTU
Lcpp'lint'
Läplintu [HalikkoJ
Kalmanlintu
Veriletike (Pyhämaal
Punapeippo
Vanhan Suo[rerr leppä tarkoittaa
verta ftai oikeamnin muoto ]eppal.
Virossa nimitys leppålinnusta on
lepalind. Kalmanlintu kuten uryös
nimitys verilctike johtuvat siitä, et
tä lintu on verenpunainen.

MERIHARAKKA
Punpiippo
Kliitupiippu (RymättyläJ
Aänestä johtuvia nimitvksiä.

Veriletike eli punapeippo



MERIKIHL]
Räiskä (Uusikaupunkil
Paskmaij {Raumal

METSO
Mettäs
Koirasmätäs IHalikko)
Urosmetso (Perniö)
Naarasmåtäs lPerniö)
Naarasmetiäs. naarasmetso.

MUSTAVARIS
Mnstavares {N4ietoincnJ

NÄAKKA
Hakkinen
Aanr laK, ldK. Vrrossa lrat(K ]a >aK-
sassa hack.
Klrk'hakkinen
Kirk'herra
Kirkossa asuva.
Nakse (Forssan seutu]
Kajakki lvrt. kalalokkil
Nimitys johtun Ruotsin kielen ka
ja-sanasta tai äänestä?

NUOLIHAUKKA
Päåskyshaukka
Nopea lentämään.

NÄRHI
Kansan käsi on ollut karttuisa täs-
säkirr, kilpailee kivitaskun kanssa
nimitysten määrässä:
Pask'harakka. paskaharakka (Per'
niöl
Ilohk'harakka
Pyrstö hohtaa valkoisena
Papuharakka
Ääni karheampi kuin variksella.
Punaharakka IKustavirlaivassalo)
Präikk'ruikk (Pyhämaa)
Pähkinhohk IPyhämaaJ
Pähkenhakk iLaitilaJ
Pähknrhokk' {l.aiti}a)
Kerää pähkinöitä.
Paihokka (KarjalaJ
Paihalakka {KarjalaJ
Paihok' {M-vnämäkiJ
Hok'hal.akka INousiainen]
Pajurääkkä {Rauma)
Perunaharakka (NousiainenJ
Piruharakka INousiainen]
]uurisk'pör'ö (Kalantil
Pyörtänpöllö (Kalanti)

PALOKÄRKI
Palotikka [Ttrku]
Oleskclee palaneissa metsissä.
Tiilkärki {Merimasku, Rymättylä)
Hongankoro IKarjala)
Koro {Rymätiyläl
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Flonkanärhi [Karjala)
Kärk {Laitila)
Palokomma
Seh'ä kommunisti punaisine lak-
keineen.
Vanhanpiikanlintu
Vrt. käenpiika

PEIPPO
Puulinkka lMietoinen, Uki, Turku)
Puufing
Väännöksiä ruotsin kielen bofilk'
sanasta.
Mältäkaila INousiainen]
Kaila =pitää kovaa :iäntä.
Pepa (Rauma]

PEITOPYY
Pelt'kana, peltokana
Pelt'teeri. peltoteeri
Räpp'höna, räpp'kana, rapp'kana
(Halikkol
Kaikki on johdettu ruotsin kielen
rapphöna sanasta.
'lhnskanpyy [Loimaa)
Ryssänteeri IMerimasku)
Ryssänkana ILaitila]
Fänktoor (NousiaineIr]

PENSASlI\SKU
Pensastarkkiainen (Kustavi, Tai!as-
salol
Puskatasku.

PILKKASIIPI
Partti (saaristo)
Vartti (Pyhämaa)
Lehtivartti IPyhämaa]
Tarkoittaa nuofia lintua.
Svartt [RarLlIIa).

PULMUNEN
Lurnipulmunen (Lieto]
Säämpotkottaja (l.aitilal
Lumilintu IRymättvlä].

PUNAJALKAVIKLO
Rantpiukk {Rauma).

PI INAKYT,KTRASTAS

PI]NASOTKA
Verru (Rlrmättyläl
Latinan sana ferina = punainen.

PUNAIUI,KKU
Koplranokka IMuurla)
Punatilkka IPerniö).

RANTASIPI
Rantatilleri (Lieto ym.l
Rant'tiiriäinen
Kivenviittäjä (Rauma)
Aåni "kiveviivJ,tä". rantasipi viipyy
vesikivellä.
Rant'tilhne [Pyhämaa]
Rantraukk [Laiti]a, Rauma]
Ranttillure (Raumal.

RlEKKO
Melt'kana
Suokurppa (Perniöl
Suokukko (Perniöl
Suakuko (l.aitilal.

RISKILÄ
Risko (Uusikaupunkil
Plssl [RymättyläJ.

RUISRÄÄKKÄ
Pcltonärhi {Huittinen)
Kraakka, s0laKraaKKa
Tapinkiertäjä
Rrvisrääkö {Pyhänaal
Ruiskrääkkiäinen (Karjalal
Ruiskrääkk (l.aitilal.

RUOKKI
'lbllmulkari (Uusikaupunkil.
RUotsin kielcn vaikrrlrsta fässäkin.

Prrnas iipirastas.

Peltonärhi



Vanhapiikå

RUOKOKERTTUNEN
Ruovonpäristäjä iTurku, RJ nlättlr
lä, Taivassalol
Puskar'ätynen.

RÄKÄITIRASTAS
Rakkaalla lapsella on tässäkin ta-
pauksessa monia nimeä:
Katavarästäs
Adnesta lolrtu va nrmrT] s.

Hakorastas
Kirtar''harakk (Uki Laitila)
Nauraa kuin halakka.
Katavrästänen {TairrassaloJ
Katavrääkkö (Pvhärnaa)
Katavrästä [Karjala]
Katavkrääkiäinen (Karjala)
Räståis IFIalikko)
Rötö (Laitilal
Varastelija?
Paskharakk (Laitila)
Räkö (Forssan suuntal
Räksy IForssan suunta]
Käkärastas (NousiainenJ
Prätkä [Nousiainen)

RÄYSKÄ
Riiiskä {Uusikauprlnki)

RÄYS]ÄSPÄASKYNEN
Tröppihäntäpääskyne
P:Jrstö "leikattu".
Rästäspääskyne (Pyhämaal.

SELKA],OKKI
Louve
Tämä rimitys tarkoittaa myös vain
lokkia.
Selkälouva (Taivassalo, Kusta\ri].

SEPELKYYIIKY
Touk'mettinen
llmoittaa toukotöistä. Nimitys tar-
koittaa myös uuttuk!'yhk-vä.
Kirjava mettinen.

SII,KKI LJI KKIJ
Ketara [saaristoJ
Vcsskrookka {MuurlaJ
Kuorukka (Kö1,Iiöl
I(orra {Uusikaupunkil
Kaikki nimit"vkset kolisevasta ää-
nestä johtuvia.
Kuikka (Rymätt"vläl
Koska Ukuli on pelhelehti, seuraa-
va pitäisi sensuroida, mutta ol-
koon: silkkiuikkua kutsutaan myös
kauniilla lemplnirnellä persejalkai-
nen.

SINlSORSA
Heinäsorsa, sorsa. suorsa
Suars (Laitila, Rauma]
Tarkoittaa mlös rnuuta sorsalintua.
Jääsuorsa
Ohrasorsa [Perniö]
Sinisorsa laiduntaa syksyllä usein
ohrapelloilla.

SUOKUKKO
Suokitku {KaljalaJ
Nimitys on suokukosta annettu,
vaikka se sopisi paremmin johon
kil nuuhun lintuun.

TA]VAANVLJOIII
Vanhapiika
Taas yksi vanhapiika lisää. Tätä
rnenoa lintuien suku loppuu pian.

Suokukko
Taevarvuoh (P-vhämaa)
Möhörräjä (Lairlla-RaumaJ
Måkättä jä
Hohottaja
Taivaanlarnrnas.

TALITIAINEN
Kansa tuntee ja mlös ninittelee:
Tnl iåneir
Talitölkkönen (UusikaupunkiJ
Talitölkkö [Turku, N4erimasku]
Talitölkö (l-aitila)
Talipölkkö (TaivassaloJ
Talipukki (Turku, Melimaskul-lhliiinkki (Lietol
Talitiarsa
Talipöhköinen (Taivassalo, Kustavi)
Talipölkönen (Kustavi)
Talipiihkii
Talitipo (Nousiainenl
'l'iiainen
Ääni tititettet
Titl {Raumal
Tämä tarkoittaa tiaista paikailisel-
la murteella.
Tintti {Norsiainenl
Makkaratintti IKlikala]
Törötiitti.

IAVI
Pirisuorsa {MerimaskuJ
Pilk'suorsa {MelimaskuJ.

TEI,KKÄ
Sotka Imm. Rymättylä)
Verru [Askainen]
Sekaannus sotkaan on tässä ilmei
nen,

TER\,APÄÄSKY
Viiro
Viirpääskynt:
Viiropääskyne [Pybämaa Laiti]al
Viiripääsky
Nirnit"vkset viitlaavat ääneen, joka
tervapääsk_vllä on kilkas viir'.
Friipääskynen (Paatlinen)
Liikkuu vapaasti ilmassa, voi joh
tua äänestäkin?
Tornipääskvnen
Tiirpääsk-vnen {Halikkol
Nimit"vs viittaa ääneen.
Pikipääsky (Metsämaal
Tcrvapääsky on mustan vär'inen.
Llapsinkatti
Vesipääsky {Perniö1.

TILHI
Silk'häntä [Ha]ikkol.



TILIAtJf'I'I
Mctsäseppä [NousiainenJ
Kuurnatilkuttaja {Muurla)
Molemmat nimitvkset laulusta
johtuvia.

TUKKAKOSKELO
Röhkä [Uusikaupunki]
KonKr\ a aanr.
Praka IUusikaupunkiJ
Praaki IRymättyläJ.

TUULIHAUKKA
Viittaan edellä sanottuun, että tä-
mä on perhelehti. Perheen pieninr
mät sulkekaa silmänne tällä koh-
taa:
Tuulennussija, tuulennuussija,
tuulenzussija
Tuulenpieksijä (Rymättylä)
lirulihaukka lekuttelee nielellään
paikallaan ilmassa...

TöYHTöHYYPPÄ
Tirilö (Laitila)
Merivares (Halikko)
Petkelsiipi (Rymättyläl
Juappolintu (Rj'mättJLäJ
Vaappuva lentotapa.

TöYFITöTIAINEN
Mettäpukki
Mettäpässi (Turku, Nousiainenl
Mettäjooseppi (Muurlal
Mtrös l]rett'jooseppi.
Peltopässi (NousiainenJ

VARIS

Kraakku, vaakkri
Faari {Uusikaupunkil
Astelee ty-vnenä ja itsetietoisena
piLkillä askeiilla pellolla kuin talon
vanha "faari".
!'aija
Vhkse, vakke, r'anha herra IForssan
seutu)
Parastelainen (Tulku)
Kulkevat Palaisille päin ja tulles-
saan takaisin ruotsinkieliseltä alu-
eelta huutavat "praa, praa".
Varhan piian pääskync IUusikau-
punkil
Paattistcn jannu (TUrku]

Pasktillo (Nousiainen]
Kakkahitsi, kakkalölö, kakk:rvarpu-
nen (Tirrkul
Nurkkalintu ('faivassalo)
IlakovarpLrnen (Uusikaupunki,
Nousiainen)
Hitsi {'li[kuJ
Tölö [Turku)
Hakokolpune IPyhämaa)
Hakokolppar IPyhämaa]
Kolpune (LaililaJ
Kolppune ilaitila, Raumal
Hakakolppune {Laitila, Raumal
Tirpunen IHalikko]
Koturi
Mottinen [Eura]
Kottinen
Moto IRaunaJ
IJakomolko (Rauma)
Kotivarpunen (Nousiainen]

VIHERVARPUNEN
Krönsiska (Turku)
Grensiska {Raumal
Lajin nimi on luotsiksi grönsiska.

VÄS1ÄRÄKKI
Riukkhänt (Laitilal
l<r ll lk h anlå. rIrk hanl
Vesstrikka
Lajisaapuu silloin, kun lumi muut
hrr vcdeksi.
Kallorpotkuttaja (Merimasku, Tai-
vassalol
Nimitys viittaa siihen, että väst:i-
räkki "potkii" tullessaan kallot eli
jäiit pois.
Peltomies {Rymättylä)
Kyntäjäinen [Taivassalo, N4eri-
masku)
Lajilla on ollut tapana seurata
maamiehen auraa.
Fästrikka (Lieto)
Liinapeippo (Kiikalal
Rilllppakinttu.

Yleisluonteisia
nimityksiä
H AUKKA
Piän kotk (Laitilal

LOKKI j,leisesti
Kalakaija, louvi, truutt, truutti
Huomaa viron kajakas ja ruotsin
kaja.

PöLLö
Uuvatt IRauma)

SYLVIA SP
Puskalintu [Tirrku]

TIlRA vleisesti
Tipra (Forssan suuota]
Viittaa siihen, että tiirat käyttävät
ttuo ja ravintonaan.

Yhteenveto
alkuperistä
Aineistossa olevien ninit"vsten al'
kuperä r'oldaan karkeasti jakaa

Alkupcr'ä nimit\'ksiä

Laulu/ääni 66 kpl
Elinympäristö 53 kpl
Elintavat a7 kpl
Väri 26 kpl
Yleiset tuntomerkit 20 kpl
Ravinto 16 kpl
Vieraat kielet 13 kpl
Linnun luonne 9 kpl
Alkuper. levinneisy:'salue 5 kpl
Laulu- tai esiintymisaika 4 kpl
Pesirnäpaikka 1 kpl
Määrittelemättömiä tai
yleisnimiä 103 kpl

YHT. 363 kpl

MLrstavaris = mustavarcs [Mietoi-
nen].

VARPUNEN
Kyllähän niitä niniä on anDettu.
mutia ei aina niin kauniital
Paskavarpunen
Paskajussi IForssan seutu] \



Vanha kansa seurasl lintuja tiiviis-
ti, \rhteenvetotaulukon kolme en
simmäistä kohtaa lnuociostavat sel-
vän kokonaisuuden. Ainakin taval-
lisimpien lajien äänet. elinvmpä
ristö ja clintavat tunnettiin. On kui-
tcnkin olcmassa mlds mnsadsti
puhtaita yleisnimiä, joiden alkupe-
rästä ei enää ole tietoa. mutta joi
ta on käytettjl !,leisesti koko aiueel
lakin. Lintua on vain -vksinkertai-
sesti joskus alettu kutsua siksi tai
alkuperä on jossain hyvin kaukai-
sessa kantakielessä.

Jaakko Wessman kertoo, että
useimnat R-vrnätlyiässä käytetyt
nimitvkset eivät ole vain Rymätly-
1ässä kä)tctt,vjä. Onkin vaikeaa sel-
vittää, onko tietty nimi paikkakrnl-
nalla alkuperäinen. Osa nimistä
liencc 1ähes valtakunnallisia- osa
on vleisnimiä, osa ruotsin kieles
tä otettuja ia osa ilmeisesti h5,virr-
kin paikallisia. Viineksimainittu-
ja edustaa Wessnanin mukaan
"juappolintu" {töyhtöhyyppäJ, jon
ka hän kertoo kuulleensa 19ti0 lu
vun lopulla Taipaluksen saalellir.
Muutamai pitäjässä palkoin kävtet-
tävät linnlrnn imet s..,lllav.l h ämå
tä l'ain virallisiin niniin tottLrnei-
ta. Tällaisia ovat mm. kuikka I

silkkiuikkrt ja sotka (= lelkkä1.
Wessmanin kertoma sopii hyvirr

m-vös muihin Varsinais Suornen
paikkakuntiin.

Pulmunen potkii lumet
Wessman jatkaa, että Rymättyl:is-
sä lintuihin liittyy myös sanorto-
jar ja uskomuksia, yhtälailla kuin
muuallakin V-Suomessa. Markus
Siltamäki kertoilee nrutarrien
Laitilassa käytett] jeIr rimit-vsten
alkuperästä. Hänen mukaansa
kirkhakkiston (naakko jen) lentely
sivLrkylissä merkitsi si{ä, cttä pian
joku kuoli. Jos lintuja oli kaksi.
kuoli pian pali henkilöä.

Pulmusel nimityksen säämpot
kottajan hän keftoo johtLrvan sijtä.
että Laitilassa sana sää tarkoittaa
Iumikcliä. "Puit ajetti viimäsill
säill" eli viimeisillä lumikelcillä.
Säämpotkottaja siis "potkii" vii-

meiset säät cli lumikelit. krrn taas
västäräkki Vehmaalla'potkii" vii-
meiset kallot eli jäät.

Siltamäki kertoo myös, eltä \,ar-

luset oleskelil'at joskus talhoihin
ajetuissa havukasoissa varsin vlei-
sesti ja miDlcllään. Havu hakattiin
kevään kuluessa hienoksi havrisil
puksi. Tästä varpusen ninitvs ha
kokolppune. Västäräkistä Siltamä
ki kertoilee. että linnrrsfa oli ole-
Dassa vanha uskonus: "Jos näke
cnsmäise riukhännä ilnas taikk
katonpääll, niin kasva suvell pitki
pellavi, jos näkee maas. niin tlce ly
hyvi pellavi."

LauiLrraslas puolestaan laulelec
I.aitilassa {ja kail nluuallakinl seu-
Iaavasti:

"lsI maittaill. isf mätläll
päev on pitk, päev on pitk."

'l änlä tapahtui aamulla. Kun nlies
päivän nittaan useasti istui mäl-
täälle, lauloi tuo viiropukale illalla:

Vå hå liAlvnr v,rhi ral\nr
laiska miäs, laiska miäs,
laiska miäs."

Laitilan kielessii sanalla viiro tar-
koitetaan nryös hassua ja hölmöä
eli sellaista, joka menee kovalla
vauhdilla cdestakaisin. Tämä puo
lestaan sopii h"vvin tervapääsky"vn,
kertoo Siltamäki.

Kun puolestaan laitilalainen pa-
lokärki huutaa kipeästi, sanotaan
''kärjern pää on kippi." 'lbukmet-
tisestä taas tocletaan, ellii "sillo o
suvi liki kon touknreftise ään kr]lr'

Lr Illl tlcn prdrr l.\lnrd LO IrLOLtrJl-
täjå [taivaanvuohi] huuta", kuuluu
laililalainen sääennustrls Markus
Siltamäcn mukaan. Rantasipl on
puolestaan saan[t nimensä rant-
raLrkk surkean pienestä ja piipittä
våstä äaincstään. Iostain svystä kal-
peaDa olevasta ihmisestä voidaan
puolestaan sanoa. ellä "o valkone
niinkon kajakk".

Käki paskans mnuu
Käestä ei Iähiin aineistoon kertynyt
kuin vksi rinlit-vs, rnutta lajiin Jiit
tlviä uskomuksia useanlpia. Laiti
lassa sanotaan, että jos keväällä
kuulee kiicn kukkuvan aamulla en-
nen kuin on chtinyt s-vödä mitään,
niin sanotaan "käki paskans
nrnuu". Jos on ehtinyt syödä aa-
mulla ja kuulee ensi kerran käen
kukkuvan, lasketaan montako ker'
taa se kukahtaa ja sc tiotää yhtä
lnonta elinvuolta kuulijallc. Lisäksi
Laitilassa todetaan, että "vanhan
vappun {:l.s.J käki kukku vaikk hon
kan korost" tai eltä "hallaks käki
hankken kukku'. "fos käki hank-
ken kukku. tlce huan vuas" tai "kä
ki kukku kurja ilma ja k alemir la-
1on pihall'1

Edellä kelrotusta laulurastaan ja
nliehen tarinasta on toinenkin Ver-
sio. Sen kcltoo Lea Pan'iainen
Piikkiöstär "Mies meni metsään
löihin, kyntäjä Iuli vierr:en laula
maan: Istu kivel, istu kivel, paa

Kiiloksct scuraaville avus lajillcni:

ReijoÄnttila Nousiainen
Anna Arvio Turku
Olavi Einola Rusko
'lirijaHelarcler'lirlku
-Kuusisto
Jukka Kivilä Mvnämäki
Anttiläräinen Nousiaincn
EvaJäräinen Nousiainon
Sino Ket0la PöVtyä
Soini l.ahti
Saina I.aine Turku
l\4atti l,chtoncn Norsiirine

N4alkku T. Santanaa Rauma
N{arkus Siltamäki Laitila
Paavo Suistamo !'orssa
A. Suovanen Turku
Martti loivonen Tluku
Raija Valtaner Mynämäki
faakkoWessman Rl'mättylä

Lea Michelsson
Salme Petäjii
Lea Parf iainen
Esko Piel;l;i

'lirrkrr
Piikkiö
Vanimala

Lisåksi "haaviin on tartlunut muita eri yhte-\rksissä kuulopuheina
kuultrja nimityksiä, joiden suhtecn en valitettavasti oniiii mrrista
henkilöitä. nutta kiitos heillekin.

li



piippuun, paa piippuun. Mies is-
tui kivellc ja pino jäi pieneksi ja il
lalla lintr lauloi: Laiska mi-.s.lais-
ka mies, pien pino, pien pino, hyi

Vetoomus
l\o er paatl tanan. lassa artiKKe
lissa rnainitut nimit"vkset lienevät
vain pieni osa saatavilla olevasta
aincistosta. Toivottavaa onkin, et-
tä jos sinä hyvä lukija tiedät lrhden-
kin nimit_vksen, jota et havainmrt
tässä luettelossa. lähettäisit sen sel-
vityksen täydentämiseksi osoittcc-
seen TLY, Pl 67 20101 Turku. Täy-
dennysosa julkaistaan, kun
lisäaincistoa saadaan. Hyvää havis-
onnea entisajan ninlitysten lövtä
misessä.

Sammanfattning
Gamla folkliga fågelnamn i
Egentliga Finland

Tidigare, då jordbmket var den hu-
vudsakliga näringsgrenen j Fin-
land. levde rnan i nära kontakt med
naturen. Man följde noga med års'
tidernas \'äxlingar, vädlet och dju-
rens uppträdande. Man kände till
många av fåglarna kring hemknu-
fen. dessutom lärde man känna an-
dra arter vid utövandet af iordb
ruk, skogsbmk och liske.

Undcr tidernas gång fick de van-
liga fågelarterna namn som använ-
des av gemene mar. Dessa nann
kommel vanligen från lätet, lev-
nadssättet eller livsmiljön. N4ånga
gamla fågelnamn är allmänna till
sin kalaktär och står för flera ar-
ter av samma släkte. Ibland kan lik-
nande arters namn ha blandats
sinsemellan. Folkliga namn är ol-
tast lokala till sin utbredning, rnen
dc kan vara mera LLtbredda. Ibland
är namnet ett direkt lån från sven-
skan.

Är 19BB började man samla in
gamla fågelnamn i Egentliga Fin-
land och till dags dato har man fått
ihop ca 90. Insamlingen fortsätter
och författaren hoppas att också de
andra landskapen skulle samla in
sina lolkliga namn. tl
1u

*sxry---

Hannu Velmala on hoitanut

Pinnat kotiin
- Lintuharrastus on kuin urheilu, sitä voi harrastaa mo-
nella eri tävalla. Kukin valitsee itselleen sopivimman
lajin. Minun luonteelleni sopii lintujen katselussa par-
haiten bongaus.

Näin sanoo 42-vuotias turkulainen matematiikan
lehtori Hannu Velmala, joka on tehnyt linturetkiä jo lä-
hes 30 vuotta ja yltänyt lajien keräämisessä mittavaan
saavutukseen: 362 elämänpinnaa. Hannu onkin Suo-

.l

men paras bongaaja.



Hannu Velmala on syntvnvt nrate
maatikon ty-vliin sopivasti sopu-
suhtaisen symmetrisellä päivä-
rnäärällä 8.4..18. Linnuista hän
kiinnostui vuonna :1961, jolloin ha
r,aintovihkoon piirtvi ensiouräisik-
si lajciksi harrmatrlokki, talitiainen
ja varpunen. Tämän jälkct;n har-
rastus vei mukanaan ja harrisvihko-
ja alkoi tä-vtt-vä yksi toisensa jäl-
keen huolellisosii kirjoitettuina ja
hrnnontarkasti kalkki letkillä ba
vaitut lajit !'lösnerkittyinä. Us(ril'
ta retkiltä on ihailtavan tarkkoja
taLrlukkoja la jij akautumista.

Liihiscudun lintupalkat, Mietois-
lerrldhti, Ruissalo, Iraimionlahti ja
useat muut hwijt kohtcct tarjosivat
parhaasccn muuttoaikaan monia
elämyksiä, mutta slikähdyttävintä
oli keuan p.r vuodessa päästä Yy
tcr'ln sannoille ja Leveäkarin nii-
t)'ille esimerkiksi koulun liDtuker-
hon reissulla. Vuosicn valrella ret
kimatkat pitenivät ja mm. furmcr
alkoi tulla tutuksi paikaksi.

Hannun retkikavereiksi vakiintui
vähitellen louko Högmander, Esa
Lehikoinr:n. Hannu N,lvrskv ja Pau
1i Sanddl. Prrmkan nimeksi keksit-
tiin roomalaisten sotajoukkojcn ai
kanaan käyttänrää nruodoslelrnaa
mukaellen "Kähår'in falangi'.

Vielä vuonna 1968 kirjasin ha
vainnot -vlös pikkutarkasti, mutta
sitten se jäi. S!'-vnä oli se, ell.i sii-
hen ei 1'ksinkertaisesti ollut enää
:rik:ra. Kirjoittarninen olisi vaatinut
valtavan työn, sillä retkiä ja rctki'
päiviä oli niin paljor, IIannu ker'-
too.

Perinteisen lintuharrastuksen si-
jasta häntä alkoi kiinnostaa lrhä
cncmmän iajien keräil-v vuodcn- ja
elämänpinnoiksi. N5:k5ri5s11UOl1t-
tä bongausta ei l960luvulla juuri
kaan ollut. r'aikka esimerkiksi vuo
denpinnoja laskettiin. Hannu Vel
mala muistelee vLronrra 19{i5 saa-
neensa ennäLykseksi 197 \'uodaria
ja elämänpinnoissa ]ränellä meni
200 puhki samana vllonnai
29.5.19ti5. Paikkana oli tuolloin
Kakskerran Kulho ja lajina sata
kieli.

- 196O-lul,un aikaan nähden lin-
tuharrastus on muuttuDut huikeas
ti. Silloin oli määrityskirjojakin
melkeinpä r,ain yksi, mLrtta nyt on
tarjolla jo hyvin edustava valikoi

rna korkeatasoisia kirjoja. Vä]illeet
kin o\.at k-.hittvneet erittäin paljon.
KarLkopulkel Iulivat kuvaan mu-
kaan \rasta-1970-luvun alussa. ai
kaisemrnin niitå ei ollut kellään.

- Rong stinkin -i960 luvulla,
lnutta sitteD toimintaan tuli mo
nenlaisia säännöksiä ja tutkiotoja
ji1 luovuiD siit;i.

Prosut pois
1960 luvun loppLrpuolella "vleistyl
lapa seLrrata muuttoa h1:villä lintu-
paikoilla. Pansion. Elikvallan ja
Palokallion mäillä. Hiillislen Kas-
näsissä ja moniLla muilla kallioil-
la seurattiin lintuja koviiisin j;r strk
sJrisin satoja tunteja. Myös Ruissa-
lon sillanpielestä tuli suosittu stai
jauspaikka, jossa porukkahcnki oli
tiivis ja herja lensi. lvlonct muka
naolleista inistavat rrriehen, joll.t
oli usein tapana sanoa "prosul
pois". N,{ics oli Hannu \,'elnala ja
sanonta \riittasi vaio kerlan el;i-
main aikana näht\Jjen lajien pro-
senttiosuutccn kaikisl a {rliksistä.

1970 luvllla bolgaus 1k:ist-r'i
huomattavasti ja siitä tuli p"vsy\J.isti
yksi mu{rto lintuhal.Iastusta. Har-
rastaj kuntaa ilmiö jakoi kahteen
koulukunla;:n: oli tavallisr:sti. "r'a
kavasti" harrastavat ja pinnan et-
slisliii:ii. Juopa on nähtä\'issä vie
lä tänäkin päivänä, multa huomat
ta\rasti tasoittuneempana kuin ai-
kaisemmin. Er;i;issä mielessä llon-

!laanlinr)11 toi lintuharrastukseen
kovuuden lcimaa, sillä pinnojen
ke[rusta tuli toisinaan ankaran \(r
ristii kilpailua ja laskelmoitua ret-
keilyä. Aikaisemmin linturetket
olivat "pehnleärnpiä" ja spontaa'
neja, rctkielärnyksen kokonaisuut-
ta painottavia.

On totta, että bongaus on kär-
jen osalta todella kovaa kilpailua.
JotkLLt oltavat sen kuolemanvakava-
na karnppailuna, loiset taas rcn-
nommin. Suhtautulninen vaihte
lee, mutta k5'llä hongans on kaiken
kaikkiaan hauskaa puuhaa. SiirLä
on elämän måkua. Hannu toteaa.

- Ia lnitä tulee eltisajan hyvään
lintunrieshenkeen. sitä voi tavoittaa
borrgaripolukoissakin. f oukkobon
garLksct ovat hyvir sosiaalisia luon-
[eeltaan, ku\,iol vain ovill sLlurenr-
trlat. Ke\'äällä esimerkiksi Porkka-
lan kaLlioilla voi olla todella mah
lava Drnininkj ja hicno hcnki.

Satoja teitä taivaltaen
Vuonna 1973 Ilannu kå\'i ensiln-
mäisen kcrran Lapissa jd Jaiåmeren
rannalla ja thastui näkenäänsii
niin. että on sen jälkeen käynyt
pohjoisen perukoilla perinteeno
lnaist)sti mclkcin joka vuosi.

Se on hyvin karua seutua ja
lintulajejakin on våhän, mutta ne
nraisernat ovat jollakin tapaa hvvin
kielrtolat. Siellä or hienoa käydä
ihan mrrrten vaan.

Yksi monisra havaintovihkoista legendaariselta 60-luvuha.

I
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Bongaamisen myötä olen näh- ja ykkösbongariila tuntuu todella Muistona tästä tapauksesta hänellä
nyt kotimaata enemmän kuin mo- oievan, sillä lyh-r,'en haastattelunkin on seinällään joensuulaisen Mat
ni muu tulee eläessään näkemään. aikana puhelin pärähti ainakin ti Kapasen maalaama taulu lajista.
Moni hieno paikka on tullut mi- kyrnmenen kertaa. Viimeisin suurempi tasaluku 350
nulle tutuksi ja rannikkoseudut 1960-luvulla alkanul ja vuosia in- täyttyi 28.,1.1989 Porin tinäjärvellä,
tunnen hyvin tarkkaan. Suomessa tohimoisena jatkunut elänänpin- jossa uudeksi olikseksi tuli scpel-
on paijon nähtävää, tämä on kau- nojen metsästys toi '1g80-luvulla sotka.
nis maa. viimein aseman, mikä on ollut ja Kaikkein vaikeimmin tavoitetta

Matkustelu uusien lajien näke on edelleen monen maastossa vii- va laii on ollut jääkylrhky
miseksi onkin vienyt miestä lukui- lettä\rän rariteettien etsijän hartaa- 15.1'1.8 1 rDyöhästytti in Kokko
sia teitä yntpäri Siromea. Neljän na. rnutta kaukaiscna unelmana: lassa iääkyyhkystä puoli minuut-
viimeiseri vn oden aikana on auton Suornen paras bongari. Tällä saa' tia. Se oli vielä paikalla, mutta nre

mittariin kcrtyn"vt 326 000 ajokilo- r'utuksella Hannu pääsi rDyös ei nähty sitä. Sen jälkeen vietin
metriä ja t],ömaikoj"r, n..,,rs tästä Guinnesin strureen ennätysten kir- r'uosien varrella k-vmmeniä t[nte
on vain 60 000. Vesitasolla hän on jaan 90. Se kertoo sivulla 51, että ja jäähileisen avomeren äärellä
matkannut m.utamaan otteeseen, Suomessa on tavattu'117 lintulajia, pakkas-.ssa ja rnyrskyssä staijatcn,
mutta helikopterilla vain kel.ran, joista Hannu Velmaia ja Karno mulla en saanut lajia kiikariin,
sillä se on o;oittautunut tavalo- Mlkkola ovat 31.7.89 mentessä ha- r'aikka se oli esimerkiksi juuri näh
man kalliiksi liikkumismuodoksi. vainneet 355. ty paikalla.

Saan vanhempana lehtorina
suhteellisen hyvää palkkaa, joka
mahdollisfaa sen. effå r.oin liikkrrå
niin paljon. Iso osa tuloista menee
auton ylläpitoon. En elä leveästi,
]llutta tulcn toimccn.

Hän on myös siitä onneliisessa
asernassa, että työnantaja joustaa
tarvittaessa. kun lulee äkkilähtii
uuden pinnan saarniseksi. Hyvien
taloudellisteo ja muiden kä"vtän-
nön edellytysten 1isäksi bongaami
nen on vaatinut tarkkaa ajankäytön
suunnittclua ja huolcllista rctki
kohteiden valintaa. Olennaisen tär-
keää on myös ollut tietojen saanti
yhteysverkoston kautta. Kontakte-

Kirjan kertomasta tilanteesta Ia
jimäärä on vieiä kasl'anut ja se orl
nl't 362. Karno Mikkola on nyt kak-
konen. nutta firlee filrkasii kan-
noilla: 359 elistä.

Onnea Pyhämaalla
Vuonna 1965 Hannulla oli jo 200
pinnaa, mutta säännöllisestä ret-
keilystä htrolimatta kului lähes
kymmenen vuotta ennen kuin seu'
raar.'a virstanpylväs tuli vastaal:
25U, lalr olr KunrngdsKalastala 5a
tavan HöJttistensalm assd 24.2.:Ig7 5.

Kolmensadan lajin rajan hän saa-
\rutti 10.7.1982 Vaasan Vaskiluo
dossa, josta löyl-rri ruusulokki.

Pvh,iinpäivänä 5.11.88 Pvhä-
rnaalla onni vihdoin polkaisi ja jää-
kyyhkystäkin tuli vuosien vaivan-
näön jä1keen pinna.

Kaikkein makoisimniksi havain-
noiksi Vclmala luettelee ncljä
spontaania huippuharvinaisuuttal
rusorintakerttu Julmossa 30.5.68
(Suomen 2. havainto), schwarzin-
uunilintu Lågskärillä 30.9.82,
mongoliankirvlnen Säpissä 19.10.8G

vuorirautiaista hakicssa ja musta-
kiuru [Suomer 2. havainto) Jur-
mossa syntymäpäivänä B..1.Bg aro
kiulun etsimisen yhleydessä.

- Aivan bongauksen huipulla
uusien lajien saaminen on samaa
kuln norrsisi pystysuoraa kalliosei-
nämää ylöspäin. Puutluvat lajit
ovat jo sen verran kovia. Kärjessä
olevien karrerien osalta tilanne on
kuin sadan metrin juoksussa. Vaik-
ka eroa olisi vain neljä sadasosa-
sekuntia. on ero maaliviivalla suu
Ii. Pitkällc chtineillä bongaajilla
kahden - viiden lajin ero merkit-
see jo huikeaa rakoa.

Hannu m"vöntää, että bongaami-
nen on itsekkään ihmisen harras-
tus ja sanoo, että joillakin perhe-
clämä varmasti kärsii pahasti, kun
toinen puolisoista on vuodesta toi
seen liikekannalla lajien per'ässä.

Sitä valitsee,
mitä arvostaa
Elärnä on kuitenkin tasapainoilua.
Bongaaminenkin on valintatilan-
ne, jossa jokainen päättää omalta

, oödltddn, nr-la ortao Ldll€dra l.i mlt' tä Fi

Nimikvltti kertoo isännän rakkaimmasta harrastuksesta.
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Elisenvaaran lu
kiossa Kyrössä
matematiikkaa
opettavalla Han
nulla on ihanne-
työnantaja, joka
joustaa tarvitta-
essa, kun tulee
äkkilähtö maas

- Olen aina sanonut, eltii ios
mies tinkii vaimon nalkutuksen ta-
kia yhdeksän lä]rtöä kymmenestä
ja viimeinen laji on sitten niin ko
va, että mies viinein lähiee.0iin
nalkutuksen suhteen tilanne on ai
van sama kuin jos hän oiisi liihtc-
nyt kaikki kymmenen kertaa. Ai-
noa ero on se, että yhdeksän lajia
on jään-vt saanatta.

Ihannetilanne olisi tietysti se, et-
tli koko perhe voisi osallistua pin-
nojen hakuun. Vaikka esirnelkiksi
vaimo ei olisi niin kovin kiinnos-
lLLnnl linnuista, r'oisi perh() suun
nitella pitemmistä reissuista luon-
tevan vapaa-ajanviettomuodon.
I-lannu Vr':lmala toteaa kuitenkin
hieman säälittelevään sävyyn, et
lä todellisuus on uscin ollut toisen-
laisla.

- On se ankeaa nähtävää. klrn
bongauspaikalla vainlo istLlu anton
takapenkillä naama happamana ja
lapset parkuvat sen ninkä kerkiä-
väh.

'funteet ovat bongauspaikoilla
saattaneet joskus hiertää muissa-
kin I ilanteissa kuiIr aviollisissa
draamoissa, Niin kauan kuin pin'
noja on keräilty, on m}ös ollut po-
lemiikkia siitä, mitä haittaa surui-
mittainen bongaus ympärlstöllc
lnahdollisesti aiheuttaa. Näissä pu-
hcissa on varmasti ollut alkuajan
villeinä vuosina perää ja j'hä vie
lä saattaa tapahtua ylilyöntejä,
mutta asiassa ollaan kuljettu huo-
mattavasti parempaan suuntaan.
Tämän päivän bongari on uscim

miten sivistl'nyt luonnonystävä. jo-
ka trurtee vastuunsa luonnossa liik-
kumisestaan.

Bongarion enemmistij on myös
vmmärtänvl ohjatun Iiikkurnisen
tärkeyden esimerkiksi yksityisille
piharnaille suuntautuvien joukko-
vaelluslel yhteydessä. Ilankalia ta-
panksia varten on nyk-visin lisäksi
olemassa Bongariliiton työvalio-
kunta, joka selvittää tarvittaessa
kuinka aroilla alueilla on liikutta-
va. Haittatekijöidcn mininointi
seksi tulisikin hankaiissa paikois-
sa nähtävät rarit alistaa t"vövalio-
kunnan käsittelyl.n ennen kaavi-
oon ilmoittamista.

Järjestä-vt]'miscn suhteen bonga-
rit ol'at toin]ineet kiitettävästi. sil
lä suulin osa lajin aktiivisista har
rastajista on liittynyt bongariliit
toon. Hanru Velmala ihmettelee
sitä, cttä on kuitenkin olemassa jo-
kunen merkittävä bongaaja, joka ei
jostain s"v-vstä olc halunnut liiton
jäsenY-vttä, r'aan kulkee vksinäise
rrä sutena.

Lepoa luonnon rauhasta
Voisi iuulla, ettli Suomen paras
bongari ei muuta teekään kuilr
ajattelee vain lintuja öin ja päivin.
Rentoutuessaar hån kuitenkin
hcittää lajienhaun mielcstään ja
lähtee esimerkiksi nrerenrantaan
istumaan tai kävelemään luontoon
kauniille seuduille.

- Se on hermolepoa, siinä latau,
tuu henkisesti. Myös rauhallinen
autolla-ajo ja saunominen rentoui

taa. Tojsinaan on paikailaan ihan
vaan löhötä ja antaa ajatusten li-
pua omaa kulkuaan.

Vaikka Hannu on ehtinyt jo 350
lajin tuolle puolen, hiin on tänä
vuonna saanut kolme uutta elä,
mänpinnaa: tomipöllö Lågskäri]1ä
16.4., myrskylinlu Utsjoella 1S.7. ja
alokotka Topinojalla 22.7. latkossa
lähtöjä on odotettavissa entistä
harvemmin ellei kirsvihuoneilrrriö
sitten yllätä ia tupsauta Suomeen
kasapäin eksoottisia lajeja. Bon
gausta Hannu aikoo joka tapauk-
sessa jatkaa tulevaisuudessakin.

- Jos terveyttä vain riittää, niin
jatkan tätä harrastusta tässä muo-
dossa kuin tälläkin hetkollä vielä
cl.tKelassal\rn.

Sammanfattning
Hannu Velmala, aktiv artjägare
Det har observerats 420 arter i Fin-
land. Den 42 åriga äldre lektonr
Hannu Velmalar, som varit fågelint-
resserad sedan år 1961. har setf el-
ler hört 362 av dessa. För tillfället
leder han statistiken i Finland. Do
fyra sista åren halhan kört kors
och tvärs i Finland sanmanlagt
260 000 km i jakt på nva arter. Den
svår'aste arten var alkekung och de
mi11nesvairda spontana raritetclna
var rödstrupig sångare. videsånga
Ie, mongolpiplärka och svart lärka.
Afijagandet är en livstil för Hdn-
nu, där han träflal sina vänne4 scI
nya trakter och rör sig i naturen.

rl
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Uuden linhraseman rakennushan
ke tuli ajankolrtaiseksi vuodcn
alussa, kun kansallispuistoon han-
kittujen maaosuuksicn erottami-
seksi kä1'nnistett-v furmon maanja
ko valmistui odotettua nopeam
nilr. Täten sopimus furmon yh-
teisDlaalla vuodesta :1978 lähtierl
sijain eesta nYkyiscstä lintuase
nasta rauk{rsi. Suurimnat maano-
mistajat eivät kujtenkaan olleet ha-
lukkalta r,uokraamaan tai Irryy
Inään maata Lluden lintuasernara-
kennuksen tarpeisiin. Syynä ollvat
mm. sopimusehlojen jatku!a rik
kominen ptlsimäaikaisten liikku-
misrajoitusten ja telttailun osalta.

Saaristomeren kansallispuiston
kanssa pii:istiiI kuitenkin sopi-
mukscen lirtuasemaiilojen sijoit-
tamiscsta satamaan lähivLlosina
rakennettavan opastustuvan yhtey
teen. Niinikään päästiin aseman
uuden maanomistajan kanssa so-
pimukseen siilä, että n"vkvinen ase-

ma voi tietyin elrdoin toimia hänen
maallaan, kunnes pt.'syvä ratkaisu
on saatu. Edelleen päästiin saare-
laisten kanssa sopimukseen ren
gaslustoiminnan jatkamisesta hei-
dän maallaan.

Asema olj miehiteltynä 240 päi
\'ää, ioista Bs päivää paikalla oli
myös rcngastaja. Vakiovelkkopäi-
viä kert),i keväällä 40 ja syksyllä 33.

20

Asemalla kävi 1 7l lintuharraslajaa.
joista turkulaisia oli 00. Miehityk
sen iakautuminen er'i krtukausille
on seurdava:

Kuukausi miehitys rengastaja
päiviä päiviä

tarnmikuu
helmikuu
maaIskuu
huhtikurL
toukokuu
kesäkuu
heinåkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu

joulukuu

240

Miehitysiavoitteet saavutettiin
parerrmin krlin nuutamana edel-
lisenä \'uonna ja tulos on hwä.
Rengastajal kattoivat kevään ja lop-
pusyksyn huippusesongit h)'vin,
nutta loppukesän kahlaaiamuuton
ja alkusyksl'n hyönteissyö jämulr-
ton osalta tal'oitteisiin ei päästy.
Huolin1atta hyvästä miehityksestä
ei vakiohavainnointia saatu toimi
maan t!\dt'ttävästi. Länsirejtti
kierrctliin keväällä ja kesällä kiitet-
tä\'ästi mutf a laiminl-\ötiin loppu-

syksvllä tä"\'.lcllisesti. Itäreiiin,
maaleitin ja nuutontarkkailun
srLorittariinen oli sen sijaan satlln-
naista.

Vuoden aikana renElastettiin
6073 linlrua, joista 70 pesäpoikase
na. Tur lorl l68. rengastuslaji oli
pikkutiira. Rengastustilaston kärki
)'li sadan rengastukscn osallil oli
seuraavar hippiäinen :1683, puna-
rinta 1116, pajulintu 7,18, leppälin
lLr 286, harmaasieppo 286, laulu-
rastas 25i1, kirjosicppo 2ls, talili
ainen 149, peippo 121 ja hernekert
tu 105.

Aseman kontlollikirianpitoon
tuli morkintii 7 kotimaassa ja 7 Lll-

kolnaalla rengastetusta linnusta.
Turmossa rengastctuista linnuista
kert-vi vuoden aikana 26 konlrol-
1ia/lö-vtöii.

JurlIIossa tavattujon lintujen lu-
kumäärä kasvoi yhdellä, kun lapin
uunilintu vielaili aseman pihapih
lajassa. Myös furmon pesimälin
nustoon saatiin uusi laji, harnaa-
sotsa.

Asernalla suoritettiin vain vält1ä-
nrättönriä kunnostusttjitä, jolta ra-
kerrnus pysyisi käyttökuonossa
siirt"vmäajan. lJusia lintuverkkoia
hankitliin lehmävaulioiden kor-
vaamiseksi. Aseman pihapiiriä sii
vottiin ja erikseen on mainitlava

"r'hdist"vksen siivousrctkikunta, jo-
ka perinteiseen tapaan keräsj saa
ren rannoilta merestä ajautunutta
rojua. Vilkonr,aihteen saalis oli iäl-
lä kerLaa 40 jätesäkillistä.

Sammanfattning
Jurmo fågelstation lgBg

198!l var ILlrmo ftigelslalion be-
nannad 2,10 dagar. Av dessa ring
märktes det på Bg dagar. Det ling-
märkles sammanlagl 6073 1åglar
under året. De mcst ringmärkta ar
terna var': kungsfågel 1683, riidha-
ke 1116, lövsånfjare 748, rödstjärt
286, grå llugsnappare 286, taltrast
25,1, svaltvit flugsnapparc 219, lal-
goxe 149. bolirlk 12:l och ärtsånga
rc 105. Sju fåglar ringrnärkta i Fin
lald och sju utomlands kontrolle-
rades på lurmo. Av de fåglar som
har ringmärkts på stationen kom
clet undcr iircl 26 fynd eller konl-
roller Den :Ltj8:e ringmärkningsar-
ten lör Jurmo var €rn snåtärna.L
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Lounaistuuli toi
saarelle 22. päi-
vä helmikuuta
ristisorsan.

Jurnron talvi oli sääolosuhteiltaa n

erittåjn lauha. Lämpiillla pysvtte
li koko talven ncrllan tuntumassa
cikii jiiListä ollut tietoakaan. Jaiätön
meri hajoitti talvehtivat vesilinout
!"rnpäri saaristoa, eikä jäiitah'en ta
paisia kerääntymiri hiNaittu. Vesi
lintujrin tapaan nyös talvelrtivat
varpuslinmrt olivat \'ähissä.

Asema oli michitctty \r'in koko
talven oikai piclernpiä taukoja ollLrt.
Kaavakkeiden kirjoittelussa ja ase
malla käyttäytymisessä olisi sen si
jaan runsaasti parantaIIrisen varaa.
I(olmelle nuorelle helsinkiläisor'
narillc joutui TLY:n hallitus anta-
maan-10 vuoden pofttikjellon sika-
naisen kä-vttävtvmisen vuoksi.
l\lainitut havainnoitsijat onnistui
vat mnl. kaatarnaan palavan läm-
mitlime11 lattialle. Myös saarelai
scl valittiYat kolmikon toimista.

Vuoden aloituslajeja olivat en
sinlmiiincn lammikuula havailul 2

ukulia ja 3 tunturikiurua, joista jäl
kilrrmäiset f iiht"viviit saarella koko
talvon. ti.1. saarella oleskeli lai ohi-
lnuutti 10 tunturipö11öä. Päi\'ä oli
ukulivaelluksen huippu. Saarella
oleskcli pitkälle ke\'ääseen 1 4
tuntruipöllöä, kuitenkin kyse oli
todennäkö jsesti paljon useamlllas-
ta "vksilöstä. Ukrlit ilnleisesti kier'-
tcli\'ät laajalti ulkosaaristossa ja
rnm. Utössä r'ietti tah'ea ainakin
kaksi eri lintua. furmon mwräkan-
ta oli ainakirr hclmikuun alussa
melko heikko, ja ehkä tästä svyslä
ukulit vcrottivat saaren runsasta jä-

Diskantaa. Ilelposta ravinnonsaan
nisla kertoo mtn. hclmikuun kym-
rnenes saarclta löytyneet 13 tuorel-
ta jäniksenraatoa. Iältäån tilnturi
pö11öt olivat kaikcnikijisiii, cncm-
mistd oli krilenkin nuoria. kesäl-
lä lgBg sj'nt-vneitä.

Vuoden ensimmäinen Drerisirli
]ravaittiin 6.1. ja viikkoa myöhen-
nin Ia takivikoita tutki 27 ranta-
rottaa. Sarnoihin aikoihin saarelle
ilmestvi vksiniiinen kottarainen.

20.1. lornakkeelle kirjattiin 25 pai
kallista mcrimctsoa. Tammlkuun
loppupuoli ja helmikuun alkupuoli
olivat tavanomaisecn tapaan l'ähä
lajisia. 10.2. saaren ohi nruutti 30
merinetsoa. Kevätmuuton alka
misajankohtaa oli viimevuotiseen
lapaalr vaikea Ir1äärittää. 10.2. saa
relle ilrnestyi räkättiparven rrruka-
na 2 kottaraista. Ensiorrnåinen kiu-
l.r1 havaittiin :17.2. Helmikuun 22.
päi\'ärä lou[aistuuli toi nukaraan
ristisorsan. 1-.htokurpan, sepel ja
uultuk5'yhkyn sr:kii naakan. Helmi
kuun loppupuolella ehti saarelle
vielä saapua kulo' ja punak"r4kiras-
tas sekå pajusirkku.

Maaliskuun cnsimm:iis(r11:i kii-
k;rreihin saaiiin hiiriharrkka. sar,.'i-
pöllö ja kangaskiriru. 5.3. havaittiin
töyhtöhy] ppä ja ilmeiscsti vacli[k
sr:1ia palannut helmipö11ö. Aikaisin
alkanut ke\rätmuutto eteni \€rkkai
seen tahtiin ja lähes kaikki alkuke
r'ään muuttajat saapuivat jonkln
verran kcskimääräislä aiemmin.

Lopuksi vielä muutama huo
mautus havainnorntiin. \iakioidut
laskcntarr]itit lulisi kicrlii:i päivit
täin ainakin nuuttokauden aikana.

Alkukevät 1990 Jurmossa

Jyrki Matikainen

Asomalomakkeet on lävtetl:ivä
huolellisestl. rninkäänlaisia lonkal-
tal'eto ja esim. J'ksilömäärien arvi
crinnissa ci sallita. IIyvä arvio or1

parempi kuin pelkkä rasti. Aselna-
lomakkeen takana on lilaa kaikil-
le mielcnkiintoisille havainnoillc.
Kirjoitelkaal

Sammanfattning
Börian av våren 1990 på Jurmo
\rintern 19Bg-90 var varm och is-
fri på furmo. Eltersom vattnet in
te frös fanns fåglarnir splidda ö\,er
hela skärgårclcn och det sågs inget
av de samlinElar som brukar före
komma då ]rela skär'gårdshavet fry'
ser. Slationen var \,älbernannad he-
1a vintern. ljällugglan var på r'and-
ring och flera excmplar ör'ervint-
rade i -vttre skärgården. Pä luriro
var toppen 6.1, då det sågs.l0 indi
vider. Det är svårt att säiia när
\'år'sträcket bör'jade. tiland dc för'
sta fl]'ttarna var t\'å starar' 10.2 och
cn liirkir 17.2. Nästan alla dc tidi'
ga llyltarna korn tidigare än van-
1igt. I



Saariston uloimpien osien
eristyneisyys rajoittaa te-
hokkaasti nisäkäslajiston
levittäytymistä alueelle.
Silti etä isellä Jurmon saa-
rella voi nähdä u se ita
myyrälajeja ja rantalepi-
kossa voi törmätä jopa
hlrveen.

Korppoon kuntaan kuuluva, jon
kun Salpausselän äärijatkeena rne-
restä tirkistävä Iurmon saari on ni-
mikuulu ennen kaikkea ornitolo
gien eldoradona. Erilaisten siivek-
käiden kiilu silmissään tämän kir-
joittajatkin ovat viime vuosina rel
keilleet saarella. Eristyneisyytensä
takia myös Jurmon nisäkäsfaunaan
liittyy tiettyä kiintoisuutta. Niinpä
seuraavassa joukko lajistollisia ha-
jahavaintoia, joiden tävdentän1inen
jatkossa on perin mahdollista ja
vhlä toivoffåvååkin.

Jurmon nisäkkäiden kartoituk-
sen aloitti Seppo Varjonen
1974-75 lintuhavainnoinnin ohes-
sa suorittamillaan myyränpy5rn-
neillä. Omakohtaisia pyyntejä
olemme toteuttaneel vuosina
l9BB 1390. joskin loukkuvuoro-
katsien määrä tällöin on jäänyt
melko vaatimattomaksi [yht. noin
300 h'rk.J. Lisäksi seuraavaan laji
luetteloon omien näköhavainto'
jemrne ohella olenme kirjanneet
eralta aKtlivtstlta saaren Kavuollta
saamiarnrne tietoja.

Toistaiseksi Jurmossa on havait-
tu ainakin seuraaval lajit:

Metsäpäästäinen Sorex oroneus
Muutamia yksilöitä saatu jokaisen
pyynnin lrhteydessä. Kooltaan tai
väriltään eläimet eivät näytä poik-
keavan rrranlereen puolella asuvis-
ta lajikumppaneistaan.

Vaivaispäästäinen Sorex minutus
Lokakuussa 1974 S. Valjonen pyy-
dJ,sti yhden yksilön. Vuosina
19BS 1990 A. Lehtinen lrh-vtti jo
uscanrpia. Kaiken kaikkiaan laji
esiint_\rne c saarella vakiona, mut-
ta melko vähälukuisena.

Metsämyyrä
Clelhrionornys gl.rreolLls
Aiempien pyyntien valossa metsä-
myyrä näJtti puuttuvan saaren fau-
nasta. nutta tämä harhaluulo kor-
jaantui maaliskuussa 1990: kuu-
denkymmenen loukkuvuorokau-
den pyyntimme tuotti tulokseksi
kymmenen yksilöä. Lajia esiintyi
sekä r'ehevimmässä katajikr.:ssa lin
tuaseman liepeillä eltä vastaran-
nan lehdoissa. Väriltään Iurmon
metsämyyrät eivät eroa mantereen
eläimistä. Sitä vastoin kooltaan ne
kuuluvat aivan eri kategoriaan.

Seuraavassa pikkiriikkinen srrm-
mary maaliskuisten ]'ksilöiden pai-
noista (grarnnoinaJ. Kaikki eläimet
olivat talvehtineita. Kantavien naa-
raiden alknpainosta on vähennet-
ty sikiöiden osuus:

.ri..

Jurmossa on
havaittu metsä-
hiiren jäljet lu'

1988. Pyydyk-
siin lajieiole ek-
synyt. Oletko si
nä nähnyt Jur
mossa tätä met
sien kauno-
kaista?
År 1988 sågs
spår av skogs-
mus i snön på
Jurmo. Har du
sett denna sko-
gens skönhet
där?

.\.

]urmon nisäkkäistä

Ari Lehtinen
ja Asko Kaikusalo

Koiraat Naaraat
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Peltomyyrä Mic)"otos ogresf is
Pikkunisäkkäistä peltomyyrä on
Jurmon ehdoton valtalaji ja edus-
taa hetkittäin melko tärkeää osaa
niin pesivien kuin vaeltavien ja
muuttomatkoillaan lepäilevien pöl-
löjen ravinnossa. Peltomy) rien
kannat vaihtelevat varsin jyrkästi
ja useimmiten omaan crillistahtiilr
mantereen asetelmaan vcrrattuna.
Eräs huippuvaihe koettiin syks-vl-
1ä 1974, ninkä jälkeen seurasi ra-
ju tah'inen romahdus.

Vastaavasti kesällä 1989 laji run-
sastui voimallisesti. mitä erlelsi te,
hokas talvilisääntyminen. Tiheys
ci kuitcnkaan svks.vyn mennessä
kohonnut samalle tasolle kuin
eräillä lähisaarilla [esim. Nötö ja
AspöJ, nissä eräiden ornitologien
kerloman mukaan myyriä suoras-
taan vilisi silmissä. Maaliskuussa
1990 suoritettu koepyynti osoitti,
että Jurmon kanta oli oivasti tal-
vBhdittuaan h"wässä lisääntymis
vauhdissa, joten huikein huippu il-
mcisimmin kehittynee ensi syk
syksi ja scuraavaksi talveksi.

Väriltäärl furmon peltomy"vrät
ovat vaalean harmäavoittoisempia
kuin mantereen yksilöt. Kooltaan
ne poikkeavat merkittäv:isti man-
tereisen Eteiä-Suomen pcltomyy
ristä. Seulaavilla sarakkeilla esite-
tään S. Varjosen syksyllä 1974 pyy
dystämien eläinten sekä omien ke
vätpvvntiemme (huhti 19Bg ja maa-
lis 1990) saaliiden painojakaurnat.
Epämääräisen ikäjaotteiun osalta
selvennettäköön, että tässå tapauk-
sessa ad-kategoriaan knuluvat syk-
syn osalta kaikki lisääntymiskykyi
sel taL aremmrn l(esalla llsaantv-
neet yksilöt. Jur-ryhmän eläirnät
ovat immatureja ja ilmeisimmin
vasta loppukesällä tai mIöhemmin
syntyneitä. Keväällä saatu;en myy-
rien osalta mukaan on otettu vain
talvehtineet yksilöt. Kantavien naa-
raiden painosta on vähennetty si
kiöiden osuus. Painolukemat
grammoja:

Rotta Rdttus nor regicus
Maaliskuussa 1g9o aution navetan
nurkalta lö\tyi ty!'pillisiä kaivuita
sekä pali "rottamaisesti" laukais
tua pikkuloukkua. Missään nimes
sä niimä laktat eivät vielä riitä la-
jimääritykscn varrnis{anriseksi, jo-
ten jatkoseh'itykset niin rotan kuin
mahdollisesti kulttruriin kotiutu-
neen kotihiirenkin osalta ovat tar
peen.

Metsähiiri Apodemus fl ovicoilis
Maaliskuussa 19BB kohtasimme
yhden yksilön lumijäljet lehdossa.
Pyynneissä lajia ej toistaiseksi ole
tavattu.

Metsäjänis Lepus timi.lus
Vuosina 1988 1990 kanta oli cril
iäin Nrnsas. I. Astor', jolla on taka-
naan pitkä relkeilysarja f urmossa,
kertoi tilanteen pysyneen suunnil,
Ieen samanlaisena ainakin koko
1980luvun. Asetelma vaikuttaa hy,
vin samant-vyppiseltä kuin Ylipe
rän tunturialueella. Koska kaksiial-
kaiset eivät pitkäkolvia metsästä,
ainoita vihollisia ovat lähinnä ke-
tut ja kookkairnmat pet.rlinnut.
nsimerkiksi talvikaudella lSBg/90
saarella majaili moniaita tunturi-
pöllöjä. Useiden havainnoitsijoi
den kertoman mukaan ukulit oll
vat tällöin keskittyneet nimen-
omaan jänöjen saalistukseen.
Maaliskuussa jo yhden saarikier
roksen myötä osulmmc neljäntois,
ta pupun lahtipaikalle, mutta todel
lisuudessa talven aikana pöllöjen
saaliiksi joutuneiden metsäjänis-
tcn määrä lie vähintään kymmen-
kertainen.

Kettu Vulpes vuipes
EIi havaiDnoitsiloiden kertoman
mukaan jokusia,vksilöilä csiintyy
vuodesta tolseen. Ainakin
1980-luvun puolivälissä ketun tie-
detään pesineenkin saaren keski-
osissa.

Onko Jurmo liian karu ja kaukainen
paikka kotihiirelle?
Ar Jurmo tör kargt och avlägset Iör
husmLrsen?

Minkki Musfelo yison

Jurnion ranto jen vankka vakiolaji.

Norppa Puso hispjdo
Kuuluu rncrialueen vakiolajistoorl
ja nä-Yttäytyy silloin tällöin.

Halli Hol)choenrs grypus
Kuten norppa.

l:lr.-. t
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Hirvi Älces oices
Syyskuussa 19BO A. Lehtinen koh-
tasi lehdon reunamilla vanhan
uroksen. Koska eläiltä ei edeliisen

jäättömän - talven aikana ha-
vaittu (melko säännöllisestä orni-
tologiliikenteestä huolimatta), ai-
nrrf mahdollisuus on. että se on
saapunut Jurmoon uimalla kesän
aikana. Lähin metsäinen fja hir-
vien asuttamal saari on noin pe-
ninkulman päässä sijaitseva Nötö.

Kuten jo todettiin, jurmon "ni-
säkästutkimus" perustuu toistai-
seksi varsin satunnaiseen hajaha-
vainnointiin. On mitä ilmeisintä,
että aktiivisempi seuranta tai iopa
vain useampien Jurmon asiantun'
tijoiden haastattelu täydentäisi pi-
ankin lajiluetteloa. Tässä vaihees-
sa kvsvmys- ja huutomerkin liitäm-

me esimcrkiksi lumikon sekä kär-
pän esiintymiseen.

Vakaa aikeemme on jatkossa pyr-
kiä täsmentämään Jurmon nisä-
käsfaunaa, jolloin mitä mieluiten
olemme kiinnostuneet kuulemaan
kaikkien saaren tuntiioiden van-
hemmistakin havainnoista. Jur-
mon nisäkäslajistoon liittvviä ha-
vaintoja voi ystävällisesti 1ähettää
osoitteeseen: Asko Kaikusalo.
12700 Loppi.

Sammanfattning
DäggdjursobseNationer på |urmo
Har du sett en uttcr, rotta eller hus
mus på Jurmo? I så lall, var så vän-
lig och meddela om dessa och an-
dra däggdjursobservationer till
Asko Kaikusalo, adress 12700
Loppi.

Fast Jurmo befinner sig ganska
avskilt i ytterskärgården, finns där
åtminstone fem gnagararter och
t.o.m. en älg har setts i alskogen vid
stranden. Ilet vanligaste små-
däggdjuret är åkersorken, som
emellanåt är en viktig näringskäl-
la för både flyttande och stationä-
ra rovfåglar. Åkersorkpopulatio-
nen varierar ofta i annan takt än
på fastlandet. På hösten 1974 ha-
de populationen en kraftig topp. I
mars 19g0 utfördes en provfångst
som pekar på att antalet åkersor-
kar ökar till en topp höstcn :1090

och löljande vinter.
Skogsharen är vanlig på furmo

och den är ett viktigt bytesdjur för
bl.a. omkringstrykande fjällugglor.
Minken är också last bosatt på ön
och några rävar ses varje år. !

Miten tunnistan
hiippahännän
Oheisessa, alunperin nisäkäs-
harrastajille tähdätyssä lorussa
jaaritellaan muutamista pikkuni-
säkkäistä kuin itsestäänselvyyk-
sistä ikään. Koska on oletettavis-
sa, että Ukulin lukijoiden jouk-
koon kuuluu joku "maallikkove-
likin", joka on tärvännyt nuoruLt-
tensa hyödyllisempään kuin kai-
ken maailman siimahäntien kur-
kisteluun, seuraavassa ylen yk-
sinkertainen Iuonnehdinla muu
tamasta mainitusta.

Päästäiset ovat pieniä, suippo-
kuonoisia - usein nokkahiirik-
si kutsuttuja - veijareita. Viisi
Sorex-sukuun kuuluvaa lajia on
väriltään ruskeasävyisiä, ja nii
den Larkempi määritys edellyt-
tää käteen otetun eläimen mel-
ko harrasta tutkailua. Kuudes laji
on selkeästi mustavalkea VESI-
PÄÄSTÄINEN, joia muutcn tois-
taiseksi ei ole Jurmosta notee-
rattu.

Myyriä maallikko usein ensi
näkemältä pitää hiirinä tai rctti

na. Tärkein yleistuntomerkki on
kr.ritenkin lyhyt häntä. Jurmon
osalta merkittävimpiä ovat:

PELIOMYYRA.
Ruskeanharmaa Imaastossa vai
kuttaa usein vain harmaalta), iö-
päkkärakenteinen, vähän etusor-
mea pitempi otus. Ohut ja ei pal
lon mrnKaanvarrnen nanla pr-
tuudeltaan yleensä 2 3 cm.

METSAMYYRA,
Edellistä hieman pienempi, sel-
käpuolelta punaruskea pintteli-
jä, jonka häntä on noin tuliiikun
mittainen ja selvärajaisesti kak-
sivärinen.

VESIMYYRÄ,
Noin rotan kokoinen. tumman-
ruskea tai miltei musta. Muistut'
taa rakenteeltaan pientä, lyhyt-
karvaista piisamia, jonka häntä
on kuitenkin ohut ja piisamiin

verrattuna perin lyhyt. Toistai-
seksi ei "virallisesti kirjattu" Jur-
mossa.

Hiiriä luonnehtii pitkä siima-
mainen tai suomuinen häntä ja
selkeästi höröttävät korvat. lur-
mossa mahdollisia ovat:

KOTIHIIRI.
Selkäpuoleltakin harmaasävyi-
nen, klassillinen "perushiiri",
jonka kyljessä ei ole selvää väri-
rajaa.

Edellistä hitusen kookkaampi.
Isompia ovat myös silmät ja kor
vat. Nuorilla yksilöillä selkäpuoli
harmaa. iäkkäämmillä kellanrus-
kea. Vatsapuoii kaikilla lähes val-
kea. Tärkein tuntomerkkir terä-
vä väriraja kyljessä.

ROTTA,
Kookas ja paksuhäntäinen.

A.K.



Vanhan ajan linturetki
Esko Tarponen

tairl liettvä lintua, vaan ajan tavan
mukaan crlin vain letkcilemässä jo-
tain mahdollista nähdäkseni. Al-
manakassa juoksivat vuoden 1957
nalraskuun alkupäivät.

Sunnuntai marraskuun kolmas
päivä oli havainlokirjan mukaaD
jokseenkin pilvinen ja sateinen.
Kun siihen aikaan lintujenharras-
tajalla ei ollut tapana etukäteen
maksimoida retken tuloksellisnul
la, sää ci hailannul ntitään, kun lii
kenneiaitokseD siniscllii bussilla
tai polkuplörällä matkasin kanta
kaupungistir Lalrttasaareen. missä
suuntasin kulkuni kohti Rj,ssän-
kärkeä. saaren etelä isin fä niemen
nipukkaa, jonka jålkeen alkaa ran-
naton merenulappa. Ticsinhän sen
kelpo linh.rpaikaksi, koska vuotta
aikaisemmin olin nähnyt sen prLls-
sa kuusi kiljosilpik:ipvlintua.

Rakennetun Lauttasaaren ja
puistoalueeksi jätetyn Ryssänkär
jen väliin oli huomaar[atta piiäs-
syt jäämiiän lak-.ntamaton loirra,
osaksi kallioinen mäkimaasto, jo-
ka muistikuvani mukaan oli pääa-
siassa avoiD ja kasvoi han'aksel-
taan natalaa varvikkoa ja vähäisiä
koivuja. Lehdet olivat jo pudon
neet, ja märkä maa oli kellanrus-
kean kirjavaa, lumrnaa, sJ:ks)'isen
pastellinsävyistä.

Yhtäkkiä huomioni kiinnillyi
maassa vilistä\'ään lintuun: oliko

se ensin lennähtänl't kappaleen
matkaa vai olinko sen muuten vain
huomannut, en muista. mutta jo
ka lapauksessa oli Zeiss äkkiä tih-
kusateessa silmillä: tarkennus,
rnielikuva ja kiikarilr anlama kuva
päiillekkäin ja siinä tunturikiu-
ru. Se juosta piipersi pitkin maa
ta, ja sain katsella sitä låhietäisyy-
deltä. l icsin kai siin?i hcti, että Io
kamiehen linlukirj an levinneis-vys-
kartan ja tekstitietojen mukaan
Pcrhjois-Suornessa pesi tuhat paria
tunturikiuluja; ei siis mikään har-
vinaisuus. mLrtta omalla kiehtoval
la tavallaan erilainen kuin siihen
saakka näkemäni runsaat puoli-
toistasataa lintula jia.

Kotona avasin Die Vögel Eulopa-
sin. plarasin esiin tunturikiurun
kuvan ja katsoin. Vierasmaalainen
painoväri tuoksui tuoreena, ajatuk
sissa viipyi kuva kosteasta kellar
tLlskoasta maastosta. alästornisiå
koivunvarsista ja himmeiinvärises
tä tunturikiurusta. lonka päänku-
viointi oli Iähtenättömästi piirty-
nyt nieleen. Kentics vakuutuin uu
delleen lintukirjani oivallisuudes'
la: miten ihneikkäänå tuo soma
lintu ollkiran sen r'äriknvataululla
esitetty: juuri niin vaatimattoma
na, jollaisena olin sen nähnyt, 1,k-
sityiskohdissaan silti hätkähd-vttä-
vän todellisena. f

'Iirohon aikaan olin asuva vielä
kaksi ja puoli vuoltil Hclsingissä.
'11lrussa olin kävnyt pari kcrlaa, ja
sen ympäristöstä en tiennyt mi-
tään. Vanhimmasta lintumuistiin-
panosta oli krlrnut vajaat kaksi
vuolla. Liike-elämän pah'elukses
sa ollut isäni oli lunsasta l'uotta ai
kaisenlmin tuonut tuliaisira Itä-
Saksaan suuntautuneelta tlömat
karltaan kahdcksankcrtaiscn pris
ma-Zeissin, jonka violetille vivah-
tavat objektiivit \'älähtelivät vielä
kulunattoman ]rustasta Iun!losta
ja joka oli avannut kokonaan uu-
den näkökulman Iintumaailmaan
parikertaisen teattcrlkiikarin ja let
kjkaverin oikean kiikarin jälkeen.
Saappaat olivart siihen aikaan rus
keat, ja pohjien kuiuessa tuli näk-v
viin punaincn tai musta kerros.
Lintnkirjoina olivat Linnut r'äriku
vina ia Tokamiehen lintukiria, mut
la aivan hiljattain olin ostanut Pe'
terson-Moun f Iort-Hollomin Die
Vögel Europas. kokonaan uuden-
laisen lintukirjan, jonka kuvatek
niikka loi uskottavLlutta ja josta le
hahti vierasmaalaisen kirjan eri-
koincn tuoksu. Suomcn linnuston
piirteet olivat hiljalleen piirtymäs-
sii opettelemisen ja erehdjrsten
kautta miclcen, ja kun bongariver'
kostojen synt"\'miseen oli aikaa vie
1ä parikvmmentä vuotta, en nyt-
kiiän ollut mcnossa katsomaan jo

F
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Rauvolanlahti
tarjoaa turkulai-
sille oivan linru
paikan aivan
kaupunsin välit
tttmässä låhei

Hallinto ia vhtevdet
Tumn Lintutieteeilincn Yhdisl-vs
ry:n (TLY] 25. toimintavuosi sujui
aktiivisen toirninnan rnerkeissä.
TLY oli rnaan toiseksi suurin pai
kallisyhdistys ja jäseniä oli 31.12.

Hallitus kokoontui 10 kefiaa. Sen
tukena oli 29 tojrnihenkilöä ja 19

toirnikrmtaa. Tbinikunnat kokoon-
tuivat yhleensä 56 kertaa ja niissä
oll noin 60 eri jäseniä.

Yhdist-vkscn toiminlaa haittasi
omien toinitilojen puuttuminen,
minkä takia eri toiminnot on ollut
pakko hajauttaa yksityiskoteihin.
Kaikki toilninta or ollut palkaton
ta vapaaehtoistyötä.

Yhteistl'ö Linlulicteellislen Yh-
distysten Liitto ry:n [LYL] kanssa
oli vilkasta. Yhtlistyksellä oli liiton
edustajislossa 5 paikkaa. Lisäksi
ljittohallitukseo puheenjohtaja, ta-
l(rudDnhoitaja ja uusi toiminnan-
johtaja tulivat l'LYrn riveistä.

Tiedotus
Yhdistyksen jäsentiedote ilmestyi
B kljrtaa ylrteissivumäärän ollessa
32. Yhdistykseen liittyvillc lähetet-
tiin Uud{rn jäsenen info.

LYL:n lintubussi p5,sähtyi Turus-
sa [5.5.]. TLY:n oppaat esittelivät

2l\

Toimintakertomus
I9B9

lintubussia mrn. kymmenille kou-
luluokille.

Lisäksi yhdist-vksen jäsenet kir
joittivat lehtiin ja pitivät esitclmiä
lmm. sotaveteraancillc Ruissalon j;r
Naantalin kylpylöissä n. 20 kertaaJ
ja esilntyiväl paikallisradiossa [al-
kuvuodesta viikottainen "Lintu
mies" ohjelma Auran aalloilla sc
kii loppuvuodesta "Kiikari" ohjel
ma Radio Sadassal.

Iulkaisuloiminta
fäscnlehti Ukulin 20. \'uosjkerta si
sälsi 4 numeroa ja mm. ruotsirrkl:-
liset tlivistelmät, T\dn alla oli lisäk-
si 6 kilaa (Jurmo 1085 86, Jurmo
1987-BB. Naantalin talvilinnut,
Varsinais'Suonren linnut. Varsi
nais'Suomen lintupaikkaopas, Var-
sinais-Suomen kansanomaiset lin-
nunnimet).

Koul rr tu s

Yhdistys järjesti j'hdessä Opinto-
foiminnan Keskusllilon kanssa 6

ohjelmallista yleiskokousta ja yh-
den esitelmätilaisuuden.

Retket

Yhdistys järjesti 6 omaa retkeä.
Osaanoltaiia näillä rnatkoilla oli
yhleensä 207 {n. 35/retkil. Lisäksi
yhdistvksen oppaita oli mm. TUrun
kaupungin yleisöretkillå.

Tutkimukset ja
luonnonsuojelu
Ybrlistys jatkoi onria suo'ja järvi-
lintututkimuksiaan sckä osallistui
Lintutieteellisten Yhdistysien Lii
ton ja Helsingin yliopiston Eläin-
museon valtakunnallisiin projek
teihin, jojsta tärkeinlmät olivat Eu
roatlas -l9Bti-89. valtakunnallinen
kevätrnuuton havainnointipäivä
(22.a.1, käkipäivä [21.5.]. Lisäksi -vh-
dist-ls kartoitti pienvcsiä ja vanhoja
metsiä. Yhdistykscn havaintoarkis-
tosta tallennettiin 25.000 {noin 1/3



kaikista tallennettavista] lintriha-
valntoa tietokonemristiin. Jurmon
havainto jen tallettaminen tietokan-
taan aloitettiin yhteistyössä TUrun
yliopiston kanssa.

Jurmon Iintuaseman toiminta
jatkui uusittuien toimintaohjcidcn
pohjalta. Uuden lintuaseman
suunnittelua jatkettiin.

Pyhäranran Rihtniemeen raken
nettiin manner-Suornen ensim-
mäinen vartavasten merilintujcn
havainnointiin tarkoitettu lintu-
torni.

Yhdistys toinli lisäksi "\rhteist-\ös
sä Turun kaupungin ylnpäristötoi-
miston kanssa erilaisissa talkoissa
ja tutkimuksissa Iesim. kaupunki
lintu ja varislaskennat. Fliskalan'
lahden kunnostustalkoot.'l-urun
kaupungin ympärislötietokartal.
Jäsenet iatkoivat m\,ös onlia tutki
nuksiaan, lintujen talviruokintaa
{rnm. 15 kotkahaaskaa] sekä met
sicn pöntötystä [esim. pölliinpönt-
töjä oD jo 1300 kpl].

Yhdistys esitti vastustuksensa
Mietoistenlahtea uhkaavaa Raision
Yhtymän teollisuuslaitoksen laa'
jennusta kohtdan. TLYn, luonnoi-
suojelijoicien ja paikallisien asuk-
kaiden vastustuksen ansiosta Rai
sio Yhtymä lopetti tehtaarsa laa-
jcnnussuunnitelmat ja siilsi suun-
nitellun tuotannon Ranskaan.

TLY esitti Mietoistenlahden kun-
noslamista ]ääninhallitukselle.

Muu toiminta
Yhdistys järjesti jäsenilleen palloi-
luiltcr ja Italvella lentopalloa, kesäl-
lä jalkapalloal. Yhdistyksen jor:k-
kue löi helsinkiläiscn Tringan jal-
kapallo-ottelussa 2.9.

Lisäksi järjestettiin Vuoden mää-
rittäjä -kilpailu (12.12.) ja Tah,ipirt-
naralli [2.12.].

Kansainvälinen toiminta
TLYn delegaatio kävi s:'ksyllä Mat-
salussa tutustumassa virolaiseel
lintuharrastukseen. Vuoden 1990
Norjan retkcn valmistclu aloitet-

tiin. Yhdistykscllä on vaihtoyhtey-
det mm. useimpien Tluun _vstä-
v"r,yskaupunkien lintuyhdistysten
kanssa.

Talous

Yhdistyksen tärkeimmät tuloläh-
teet olivat jäsonmaksut, mvvntitu-
lot ja Turun kaupungin avustukset.

Suurimmat menoer'ät olivat jä-
senlehden, uusien tar'rcjen ja hiha-
nerkkien painatus, hallinto ja ]ur-
mon lintuasena.

Tilinpäätös osoitti 7663,84 mark-
kaa kulujäämää.

Vakuudeksi

Hyväksytty Yhdisiyksen sääntö
määräisessä kevätkokouksessa
26.4.1C90.

TURUN LINTUTIETEF]I,LINEN
YT]D]STYS RY

/uhono Piho lyrki Motikoinen
puheenjohtaja sihtcori

TLY:n hallituksen jäsenet ja
muut toimihenkilöt
Yhdistyksen hallitukseen kuului-
vat (suhissa asema ja kokousläsnä-
olotl: Tapani Veistola [puheenjoh-
taja, 10h01, Rauno Laine (sihteeri,
81, Slmo Veistola {valapubeenjo}r
taja,5l, h/rki Normaja (rahaston
hoitala, BJ, Annika Forsten (Bl, Ari
Laine (3), h/r'ki Matikainen [2], Ve-
sa Partanen {5J, Juha-Pekka Penttilä
(sJ, Juhana Piha {101,

Arkistonhoitaiat:
jäI\'ilintuarkisto: Asko Suoranta
lintuhavaintoarkisto f uhana Piha

- lintulehdet [Suomalaiset]: Sarn'
po Kunttu

lintulehdet [ulkomaiset]: Jyrki
Normaja

- suoarkisto: Antti Karlin.

Jurmon lintuasemanhoitaiat:
asemanhoitaja: Veijo Vänskä
vara-asemanhoitaja: Jylki Mati

kainen

- rengaslusvastaava: Vcsa Mnlta]a.

Iäsensihteeri: Simo Veistola

Kirjamyyjä: Annika Forsten

Mietoistenlahtea
uhannut teollisuus
laitoksen laajennus

puhutti väkeä
Mletoisissa.
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LYl-aluevaslaava: Juhana Piha

LYL-edustajat:

- edustajisto ja hallitus: Rauncr
Laine ja Simo Veistola

edrrstajisto: lälio Lincri, J-vrki
Nornaja ja Juha Vuorinen

- hallitus: Alto Kalliola, Tapani
Veistola

Tiedolevastaava: Sirrro Veistola

Tulkimusvaslaavat:
lintratlas: Pckka Alho [Tirrun

scutu). Esko Gustafsson {saaristo),
Heikki Heikkilä lsisämaa], Rauno
I-aine (Vakka'SuoniJ, Jlrrki N,lati-
kainen [TrLrun seutuJja Seppo Säl
lylä (Salon seutul.

Ukulin toimitus:
päätoimittaja: Veijo Vänskä
raporttitoinittaja: Tapani Veis-

tola
irtonumelonyj'jä: Taplo Lineri

TLY:n toimikunnat 1989

- Aluerariteettikomitea {ARKI
tarkisti TLYn alueen harvinaisuus
havaintoja. Jäseniä 7, kokouksia 3,
pj. Tom Lirdroos.

- Antikviteettikollesio [A\,'K] ct-
si ja talletti vanhoja lintuhavalntoja
TLYn havaintoarkistoon. Iäseniä 9,
kokouksia 0, pj. fuha Vuorinen

Atlastoimikunta huolehti Suo-
men li[tuat]as 1986 89 hankkeen
järjestel]'istä li,Yrnalueella. jä
seniä B, kokouksia 3, pj. Esko Crs-
lafsson.

- Harrastaiatutkinlolautakunta
järjesti TLY:n harlastajatutkinnol

[2 kpl]. ]äseniä 3, kokouksi;r 1. pj.
JarIno Komi.

- Havaintotoimikunta järjesteli
Varsinais-Srtomcn lintuhavaiDto
jen kemuta. Jäscni:i 16, kokouksia
:1. pj. Iuhana Piha.

- Julkaisutoimikunta huolehti
TLYiIl erikoisjulkaisuista. Jäseniä 6,
kokouksia 4, pj. Jr'rki Normaja.

- Iurmon linluasematoimikunta
huolehti TLYn lintuasenlasta
KoUlpooD Jurmossa. Jäseniä 7, ko-
kouksia 0. pj. Veijo Vänskii.

- Linnustonsuojelutoinikunta
vastasi yhdistyks-.n luonnonsuoje-
lLrtvöstä. Jijs{rniä 4, kokouksia 0, }ri.
TirIJani Veistola.

- LYL-toimikunta hoiti vhdistvk
sen suhteita Lintutictcellislr:n Ylr
distvsten Liitto r'-v:hyrr. ]äseniä 8,
kokouksia 2, pj. Rauno I.aine.

Ohjelmatoimikunta huolehti
,vhdistyksen tilaisrruksien järjcstä-
nisestä. Jäseniä 4, kokouksia 0. pj.
Simo Veistola.

- Petolintutoimikunta tLLlki ja
suojeli Valsinais Suomen petolin-
tuja. Jäs$iä 20, kokouksia 2. pj.
Seppo PekkalLr.

Retkitoimikunta järjesti yhdis-
tyksen retket. Jäseniä G, kokouksia
2, pj. Rauno Lainn.

- Taloustoimikunla huolelrti vh
distvksen taloudesta. Jäsoni:i 6, ko
kouksia 3, pj. fylki Normaja.

Ttrtkimusloimikunta ryhtyi
sLlunlittelenraan JLLrrnon lirlLLasc-
man havaintoainelston hlrödl'ntä
mistä. jäseniä 6. kokouksia 1, pj.
L,lsa Lehikoinen.

Työvaliokunta järjesti yhdistlk-
sen hallintoa. Jäscniä B, kokouksia
2, pj. Rauno Laine.

Ukulin toimiluskunta vastasi
vhdistl,ksen jäsenlehd-.stä. Iäseniä
7, kokouksia 0, pj. \'cijo Vänskä.

Urheilutoimikunta cdusti
'l'LYtä urheilukilpailuissa. Jäscniri
20, kokooDtumisia 30, pj. Jyrki
Normaja (vs.l.

Vaihtovhlevstoimikunta huo-
lehti l LY:n jrrlk islr\,aihdosta. J:isc-
niä 4, kokouksia 2, pj. f-vlki Nor-
maja
* Varsinais-Suomen linnut -kir-
ian loimituskunla teki kiljaa
TIY:n alueer linnustosta. Iäseniä
'12. kokouksia l. pj. luhana Piha.

TLY:n yleiskokoukset 1989.

28.2. Esa Lehikoiren: Onko Jur'
rnosta iloa lintutieteelle?

29.3. Kari Saikkoncn ja Jalrno
\{right: LuontokrLvia Etelä-
Amcrikasla
Lennart Saari: Itä Kairan
linnustosta

2 7.4. h'rki Malikailren: Lirtuku'
via Nepalista ja Inliasta

16.10. I.asse Kosonenr Lintuien la
jlristcynllstä

13.11. Jan Södersved: lVarokon
linnustosta

12.:12. Varsinais-Suo]ren Vuoderr
Inär.rritläjä -kilpailir

TLY:n yleisöretket 1989
(suluissa osallistujamäärätl.

29.4. Hanko (401.

27.5. Prrrkkala (4{l).
25.-27.8. Jurmon siivousleiri {12J.
2.9. Tieclekeskus Heureka ja

Kolkeasaari (35J.

23.1J. Hanko [40J.
25..10. Hanko [40).

leiriläisten ran
noilta keräämää
''saalista" kuor

mönkiäisen ta-
kakårryyn.
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}



l(esäisen saaris-
ton lajeihin kuu
luva karikukko
viipyy Suomes
sa joskus aina
talventuloon

Ehclotuksct koskr;r'al liihinrrli Var-
sinais-Suornea, nlrLlta joukossa on
rn1'cis "rrleisempiii komlncnttcja.
'Ihrl<oilLLs ei ole 1)ödä h,ttlln hl'
vää feosta. \'aan ilntaa mirhdolli-
srrus ainakil nlietliä esittälnieoi
virhcidell/rrrie]ipiteiden kot jausta
uutc(xr painokseen. Fh ole tässä
rrielessä perehtJ'nvt kiljan aft ikkc
leihin, r'aan luen jatkur,asti lajikoh-
tdisia iietoja ja niistii .rvat konl-
menttinikilr.

Kirjallisuusviitteet
lvlist;i:in koko kirlasta -.i käy ilmi
milkä numelof kllstakin lintrrleh
destä on kii:Jtv llilri ja rrrikii on vii-
meincn nLlnero. josta viittiluksiii
on mukana. \iiitteet on mieleståni
valittu melko huonosti as{ilaflr lii
aksi painoar pesimäbiologialle cikä
lajicn csiint!lriselle kuten kirjan
tarkoitus edcllvll:iisi. l\4.\,ijs \l{)iscl
pesimällnnustoa kokonaisuLLtena
koskev:rt kirjoitukset ovat saaneel
liialliscn painoarvon.

Scuraar,assa luetelluista lajeista
olisi Tieclon Ant:riasta/ t Jkulisla
lii"\'tyn),t artikkcli, jota olisi V()iDLLl

sileeraia fiitteissä. Lajit o\'at här
kälinlu, nrustahaikara, kätlohaika-
ra. lapasotka. uivelo, haarahaukka,
mskosrxrhaukka. kotka, riekko. luh
takana, liejukana, heinåkrrrppa,
kr:hrääjä, valkoselkilf ikka, pikkrtik-
ka, poh jantikka, karrgaskiurlr, kos-
kikara, perLkaloinen, satakieli, pik
kusieppo, järripeippo ja tal,io-
krlrrna.

Eräs kirj ailisuusarvostelu

Suomen linnusto
Tapio Solosen kirjoittama kirja Suomen linnustosta on
mielestäni erittäin miele n l<iintoista luettavaa ja löydän
siitä vielä kymmenennelläkin kerralla uusia asioita. Kir
ja all<aa pil<l<u hiljaa vanhentua ja uutta painosta var
masti jo suunnitellaan. Haluaisin antaa muutamia
parannusehdotuksia tuleville tekijöllle.

Esko Cu stafsson

loislairl lajeista olisi lövt5'nvt kak
sikin jrrttua. Jos viiteluettelossa on
ollut jo kolne jullua. niin niick:n
sis iill\,l llirr iJlen lnukilal on lielen-
kin mielipiclek5's 1 n15's ja toin olla
vi:iär'ässä. SeLlraavassa painoksessa
tulisikin kif allisrnrsf iificiiLjrr rniiii-
rää nostä;r kolmr:;r srulemnraksi.
rnikrili hyviri juttuja on tarjolla.

Muuttoajat
Kirjassa on esitett]' krrukarrsien
larkkuudella kevät ja s\,vsrnuut
loajåt, esinr. maalis huhtikuussa.
\hrrnärrän kvllii, ctlli lioLloL koskc-
r,al koko Suonrea ja rnrrr. siksi lii-
den larkkuulta ei lule oltaa kovin
\,: L.våsfi mflf1å rnielcsf;iri niirlen

hrlisi olla kesken;iiin rr:rlailul<rl'
Ir(Jisia.

Ja sitten nrurrtama esirnerkki
loriiistä rnuista l0joisla ()1r lisiikom-
rrrenlte ja lirjiluettelossa]:
ll Ilaalrkan kevätnrrlrltokaudeksi

on sanottu huhti loLrkokrLu. Oi-
kcampi licncc maalis hrhlikurL
jos kiit tctään vain kahla kuu
karrtta ja todL'llinen ort llrititlis
toukokuu.

2] NnurLrlokki rruuttaa k,.\,ääll:i
kiljan rnukaan vastl huhtikurrs
sa. KS llä rnuutio alkaa stiiinnrjl
lisesti jo nraaliskuussa.

J) Kli0npiian mrrullo dlkaa kirjirlI
mukaan jo huhtikrrussa, mikä
on aivar lotta. l\,1otta käenpiian

ö ..--
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kanrasta \.air h.l lin pioni osir
rrrrrlrftaa jo huhtikuussa ja jcrs tlitä
linjaa l<ri"\'lcltäisiin låpi kirjan. niin
joka kolmantccn lajiin lLLlisi lisiilä
oruuttoaikoihin uusia kuukausia.
Kiljan 5'leisen linjan mukaan tuli
si käenpijan rruuttoirika korjala
koskenraan vain toukokuLlla.
.l] Haarir- ja rä!.stäspåäsk,\'; haara

|äiiskl'n nurittoaika loppuu kir'-
jarr ntttkaan svks\,llli s\'-\,skuus-
sa la r'ä\,sl:ispiirisk\,n IrkakurLs-
sa. EiköhäIr todellisri udessa ti
lannc olc päirN,astoin'l

5) Lel)pailirnrlr muuftoajat kirjas-
sa ovat huhti toukokuu ja elo
srvsklrlr. N4iclcstiini nämä ovat
sclviissä ristiriidassa kcskctrlilirt,
sillai lokakuulta on \'crral krniisli
enemmärr lcppiilintuhavaintoja
kuin huhtikuulta. Sl.\,smurrtto
kaLrtta tulisikin pidnntriri käsii
lälrrään mrais lokaluu.

Lajiluettelo
Mcrimetso
'Iekstin ku\,aus "kr:siiisil nuoria
pesimättiiiniii linluia nä1rr1äär kaj
killa meri:rlucillanrrr)e ja LLse irr

lrJ,ös sislivr)sillii" illltaa mieleståni
aivan liiarr runsaa n raikrrfr,:Lnan
lajirr kesäesiintr,rniscslii.
I(anadanhanhi
lvluutosla kertova teksii ci tunnc
lainkaan lajin hLrorrlaltirvar sLrLlr-

ta tal\,{rhlinistil \ialsinaisSuo

Sepelhanhi
Olcn ku!itellul sepelhanhen ole
van arktisista hanhista varhaisim
man sv\,Jsnrtrlrlliljan jr)nka I)lili-
rnuutto o[ useimnilen jcr s1-vs-
kuussa e ikä "lokakLrrrssa".

Kurki
l,ajin kannasta ainaliin Lounais
Suont-'ssa pcsii hr-lolnattava (suu'
rirl?J osir rannoilla. Kirjan rNikaan
korki pesii vain soilla.
Paksujalka
Korpl)oon hi1\'airto on Jurmosta.
LilrtLrasenral on kiIjassa nrainitllr
5leisesti eriksccn. ltfirlirirrpä uiirr
jatkossa l;irniinkin lajin kanssa. Sa
ma l<oskee nr1ös ainakin halmaa-
pääsirkkua.
Merisirri
Kirjan mLlkdirn s\'\'srllrrlrlto ta
pahtuu heinäkurrn ja marlas jou
lLrkuun viilill;i. pii:iosin lokakrrrrs-
sa. kcv:itnuutlo loukok[ussa . lt
sc olcD kuvitellut Jurmon aineisto
ien pafi jalla s\,\'srrulllon lapalllu-
van lokakuuu ja larrrrlikrrLrrr r'äIi1-
lii ja päämuuton ajoithrvan {vlrosil
taiset !aihtclut ovlt tosill rrolkoi
s ia] manaskuullc. Kfi'ailnrrLubn
huippu on ollut useiDa r,uosina
huhl ikurLn alkupuolella puolir,älis
sii ja koko nluittokausi licncc nlail
lls toukokuu.
Suosirri
Kirja lol.raa ctelänsrosillin \,akiin
hrn(]en p{)sirnälirlrlLrsloolDrlle \ras
fa 1{l:J0 ja .19'10 luvuilla. Ottaen
huoruioon Laiin r,anhat l)csimiilij-\,

_ Muuttaako
mustapyrstö

. kuirien enem
mistö

maan itäos;en
kautta?

.\

cLöt ja Ruotsir kannan kehil,\,s tå11ä

r,uosisadalla, niin oma r,arsin r,iurk-
ka käsillkseni r)u, ella ioLu on po-
sin"\'l ainaliilr viilne \,uosisadalta as-
li nraassanrrrre. Kukaan ci vain ole
liikkrrnrl kn alrrr:ill:r

Jänkäkurppa
lrlitähiin kirja tarkoittaa sanonnal
la "pesinlöjä trnnetaan-.. jopa Lou
niris Suonl0stil". ()lisi ki!a tietää
koskcvalko ne TIYrn ahretta vai
mistä tieto on per'äisin. llse r)n [i(}
dii Ihtlilin lrersirn;iaikilista ha!ainloa
TL\':n alueclta.
MustapvIstökuiri
P(x ushrlko muLlttajien suuiempi
lukrruräär'ä llraan itäosissa todclli-
siin tieloihin esiint-vlniscstai.'ILn-
trru hicman oudrrLla kun kaikki
maammc pesirräpaikat olat länsi
ranrril<olla.
K:rrikukko
Lisäisil teksliil maininnan latin
rIr'ölräisislä s5 r shar,ainnoista. sillii
kirja alrtaa \,mmärtää ettei lajia ole
tavallu elokLLun iålkeen Suonrcssa
vaikka taLvihavainlolakirL tunuc-
laa n.

Etelänkiisla
Tcl<stiin pitriisi lisätä joku tärniin
\,!.ppinen rnalninta: Lajiir lriihdiiiirl
harvinaisena r:lr:rrkin ker'äällä kai
kllla ctcliislllii rnerialrreilla. \r't låä
trLnlurrLa ellei laiia olc niihlr iullri
pesimiiahrciclcn ulkc-rpLrolella.

Tunturipöllö
l,ajia ku'.'aavisla numeloista ln rt
tu\'at kaikki ll?J ]urmon haväinrn)1.
l(oko kLrr.a lajin cs i int-\ nlls ostii on
lilitrittava rrlrsiksi, sillä Turmossa ha
vililljir csiln. sj,ksvllä 197.:l kYmrne
niä lintuja. \{ielestiini kirjan surr
rim])ia !irheilii.
'Icrvapääsky
Nlielestäni olisi tullut llainita laiirr
taiplrmuksesta joskLLs jaiiidli nrarrås-
kuullc asli llirxre s!kslisin. Lisiiksi
lajiu kiljailisursv iittcct ovat huono
ja. Pesimisesf:i olisi ollut juttuja
hrm. Rautanon Iiedon Antaia 2lla
Tlingassd on ollut kiljailisuusr.iit-
teessä nlainihrsla kesäisestä mata
lirl)irlrren]LrLLtosla l(Jincnkin jutlu.
jossa oli rnL[ltakin lajin rruLttoista.
Viitasirkkalintu
Kartta yksilöistä \,uosillil 1971 B0

antaa seh,ästi air,arr r'äärärr kuran
lajin esiinl\'mis{)slii. Yaikka sulkui
hin korlan li-rksleihi0 onkin laitet
tu sana puLllteellincn, niin tiitniin

l
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l(uukkeli poron
raadolla. Tuttu
näkVmä Varsinais-
Suomestä?

kaltaisen kartan esillälniseslä tulisi
pidättj'ä kokoDaan. Siitä saa sen
tuntuman kuln vain Helsingissii
olisi havaittu 197o-luvulla ko. lajia.
l ajin havaintoja lienee runsaasti
havaintovihko jen ja arkistojen kät'
köissä. Pelkästään TL\':n alueella
on kirjan kartan ajanjaksolla
(.1971 B0l havaittunclinkartainen
määrä lintuja kirjan tietoihin vcr-
rattuna. Ja eliömaakuntahan käsit-
tåä r'ielä lisäksi osan Länsi'Uutta-
maata,
Pyrstötiainen
Kirjan lekstin rrrukaan lajin "kan-
ta on vahvin maan kaakkois- ja lou-
naisosissa". Kaakkoisosista en pu-
hu nitään, nutta ainakaan en ni-
mittäisi lounaisosicn kantaa vah-
vaksi. sillä esimerkiksi itselläni on
vain pari pesimäaikaista havaintoa
maamme lounaisosista. Toki tie-
dän parhaina vuosina esim. Laiti-
lalr Otajärven rantamilla pesineen
useita pareja. mutla silti kirjan
l{,rksli ån1aå selväsli liioillelevan
kuvan lajin runsaudesta Suornen
lounaiskulmassa.

Kuukkeli
Kun lukee vuonna :1985 ilmestyvän
Lintutieto oy:n kirjan takakanncs-
ta ettei lintutiedon laadusta tingi
tä ja kirjan sisäsivuilta kohdasta
kuukkelin levinneisvvs sanal "pc-
sintöjä on todettu Varsinais-Suo-
messa" nirn alkaa kyllä heti etsis-
ke11ä kuluttaja-asiamiehen osoitet
ta hakeakseen korvausta katteetto-
mista lupauksista. Kuukkeli ei ole
peslnyt maakunnassamme vuosi-
kl'mmeniin eikä lajista ole ecles ha-
vaintoja yli kahteenkymmeneen
vuoteen. Tämä kuvastaa h-vvin ko
ko kiljan ajalusmaailmaa: Halvl
naisuudet on lueteltu viimeisen
päälle ottaen tuoreimmatkin tiedot
mukaan, mutta tämä on aiheutta
nut selvästi sen. että lintutiedon
laadusta on pahasti tingitty taval
listen lajien kohdalla.
Pähkinähakki
Levinncis)')skuva ci olc aivan niin
sclkcä kuin kirja antaa ymmärtää:
"Kanta on vahvin Ahvenanmaalla
ja lounaissaaristossa, mutta varsin
laikuttainen ja harva lounaisranni

kolla." Itse pitäisin iajin levinnei-
syysaluetta kaksiosaisena siten, et'
tä vahvin lehkäJ kanla orr Ahvenan-
maalla ja loulraissaaristossa ja täs-
tä lähes erillään on toinen esiint"v-
misalue, joka ei käsitii kä-\rtiinnössä
lainkaan Iorrnaisrannikkoa. vaan on
mDsaiden pähkinälehtojen alueel-
Ia Lohjan lehtokeskuksessa. Varsi-
nais Suomesta tähän alueeseen
kuuluu mm. Kiskon kunta.
Korppi
Lajin levinneisyyskuva ei tällä mo-
sikymmcncllä licnc cnää ollut
maaD eteläosissa "arlkkoinen" juuri
muualla kuin murtaman suurrlm-
man kaupungin -vmpäristössä. Li
säksi olen rn1ös kuvitellut, ettei kor
pilla olc mitään muuttoa mcren yli
kutcn kirja uskottelec aina muutto
aikoja myöten.
Varpunen
Kirjan mukaan valpusen kannan
vahvuus liippuu selvästi asukasti-
heydeslä ja peltopinta'alasta. Pel
tojen nukadnotto tässä yhteydcs
s.i on mielestäni aivan puppua. Sil-
lä on voinut olla jotain tekemistä
asiassa \,ielä silloin kun pcllot hoi
dettiin hevosilla, mutta nyk_visellä
peltoviljeiyllä ja varpusilla ei ole
rDitään tekemistä toistensa kanssa.
Tikti
Tikli on iålvell. melkoinen harvi-
naisuus ja kirjan teksti "suuri osa
kannasla tah'ehtii Suomessa levin
neisy5rs6116s1 pohjoisosia ml'ö-
ten" on täysin vastoin esim. tah,i-
lintulaskentojen aineistoja. Suurin
osa kannasta poistuu maastanlnre
ia vain levinneist't'salueen lounais-
osissa ialvehtii edes jonkin verral1

V.rorih"-ppo
'lekstissä ei kokonaisuutena ole mi-
tään tolkkua. Siitä jää lajista air.'an
liian runsas kuva. Pesiminen La-
pissa on kuvattu edes jotenkin oi-
kealla tavalla, mutta lajin esiintv
mincn muuttornatkoilla on kuvat-
tu samoin kuin peipolla. Eikö tä-
mäntasoiseen kirjaan pitåisi saada
rnahtumaan johonkin r'äliin se ero
mikä on peipon ja vuorihempon
muuttoaikaisen esiintymisen \'älil
lä. Erohan on k"vmmeniä miljoonia
-vksi1öitä.
Kirjosiipikäpylintu
Vuorihemposta sanottu koskee lä
hes tävsin mvös tätä laiia. I
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Petorengastusta Utössä
vuosina fg83 90
Utö, Korppoon ulkosaariston viimeisimpinä saarina tar-
joaa hyvät mahdollisuudet petore ng astu kseen syksyl-
lä. Saarella on runsas peltomyyräkanta, jota pedot jää-
vät mielellään hyödyntämään ennen varsinaiselle muu-
tolle lähtöään. Olen käynyt töissä saarella ja rengas-
tusta olen tehnyt silloin, kun vain muilta töiltä on sii-
hen aikaa riittänyt. Tästä johtuen rengastus on ollut
epäsäännöllistä.

Haukkahäkki lJtön majakkasaaren au-
keåssa maisemassa. Hökbur.

lskuverkko on varmatoiminen ja help-
po käsitellå. Slägfälla.

Teksti & kurrat Ari Rivasto

Ole11 käyttän"vt Ihtä haukkahäkkiä.
kahta iskuvelkkoa ja Bal-Chatlia.
Häkissä on syöttinä kesyk,r'"vhky ja
viimcksimainituissa peltomv"vrä
tai kotihiiri. Hiiri on ehdottomas-
ti paras s,vötli eloisuutcnsa I'uok-
si, mrtta niitä on vaikea löytää vic-
1ä alkusyksyllä. Peltomyyrä on [aas
melko passiivinen, mutta sen puul-
teen korvaa parenpi kylnänkestä
vyys. Valkoiset kesyhiiret eivät kes
tä lainkaan k-vlmää ja ainakin tuu-
lihaukka tuntuu suhtautuvan hic-
man epäluuloisosti niihin.

Haukkahäkki
Haukkahäkki on pääasiassa kana-
harkkaa varten. mutla pulun pe
rään ovat hanakasti kä-vneet ml'ös
jokunen piekana, maakotka ia
muutama naarasvarppari. IhIne ja
kumma, häkistä on löytynyt m1ös
muutamla suo'ja sarvipöllöiä se-
kä tuulihaukkoja. Nc selittJinevät
kai pulun ruokaknpiila vjerailcval-
la myyrä11ä. ltsc kanahaukka on ai-
ka harvalukuinen muuttaja Utös-
sä ja niitä on tullut melko niukasti.

Lisäksi olen s1'dän krtrkussa saa-
nut seurata muuttohaukan sputt
tia kohti häkkiä. mikä kuitenkin
päätti,i tiukkaan ylösvetoon. Yhlä
fanatele\ asll su[tauTul tluKlL] pajll
jalla tallustelevaan puluun viime
syksyinen tunturihaukka, molem-
mat lajit kun ovat erikoistuneet ot
tamaan saaliinsa ilmasta.

Iskuverkko
Iskuverkon runko koostuu taivute'
tusta rautalankakchikosta sekä tä-
hän saranoidusta iskuverkon kaa
resta. Kun lintu laukaisee laitteen,
vapautuu iskur.erkon kaari, jolloin
kierrejouset l-1.ör'ät kaarcn ia siihen
kiinnitetyn velkkopussin Linnutt

-vlitse. Iskali on osoitlautunut lJrö'
mättömäksi py)'dykseksi ja ainakin
tuulihaukka tuntu ihastuneen sii-
]rel kovasti. Sitii todistaakin noin
sata käsittelyä vuosien varrelta,
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Vuonna 1983 rengastettu maakotka.
Kungsörn.

l-vsii haa\rilla. Ukulia olen !rittiin-vt
useaslikin. mutta tuloksetta. Hauk-
kahäkistä pö11ö ci piittaa lainkaan
ja iskaria on pöllön arkuuden ta-
kia raikea saatla riittär'än liihelle.
Vilme tah'ena se rrihdoin onnistui.
kun ,,'alkoinen pöllö monen tunnin
orlottelun jälkccn l'asta pimeässä
antoi itsensä kokea iskuverkon iha
luudcn ja njiD sai nlrori koiras
tunisari kiiltä\'än E renkaan koi'
pr)rxlsa.

Löydöt ja vieraskontrollit
Löytöjä on ollul niukasti. Kaksi ka-
raharrkkaa oD tavattu Etelä-Ruot-
sissa. toinen kuolleena. toinen ren-
gastajan kontrollo imana ja Ähve-
nanrrraalla on tavatt kuolleena
vielä kolnas "rksilö. VuoLlen 198,1

syksyllä rengastettu hiirihaukka
lö\,|!i 24 I)_ \'-" rengastuksen jäl-
keen autoon lijrmänneeDä la h{xr

Nuori tunturipöllökoiras. Ung fjällugg-

rcngastuksla on hieman r'ähenr
män.

Loukku ei vahingoita lintua, se
on varlnatoirni1reD ja helppo k;isi
tellä pieneD kokolrsa ansiosta.

Bal-Chatri
Bal Chatri on metalliverkosta teh
tr picni hiilihiikki, jonka kattoon
sidottuihin siimalenkkeihin pcdorr
jalat sitten pit;1isi farthra kiinni.
Kokcmus osoitti jo heti kaiticll'ss:i
sen tosiasian, että iollei hiili I1aker-
tanut lerkkejii Troikki. niin se itse
loikkui niissri kiirrni. paljon var
mcmmin kuir ]'lLalenlään |edon
jalat. Rengastussäldon sijaan kcrho-
si tässä tapaukscssa ainoåslaån
r'(xrgaslajan vereIlpai e ja Iriirr p;iii
tirl sLLosiolla luopua tuosta kaukoi'
dän ihmeplrldt,ksestä.

Syksyn pedoista valtaosa
nuoria lintuja
Elo-s5'vskuu on hJ'vää tinnuaikaa
Utössä. Parhaimmillaan vol laskca
jolra 15 linluEr !.htä aikaa ilrnassa.
Melkein kaikki o\'al nuoria. \iain
kerran r:ksyi valrha naaras [\'-\Jti
noolr ja se onkin ainoa l,anha Lin
tu. ionka olen Utössä saanut. Van
hoia knilaitakirr nlik{xr aika har'\'ojn
ia lLrnlLLu klLin ne olisivat ep;ilulL-
krisempia p5 r'dlksiä kohtaan kujn

'l'innu ska|ppaa s1'öttihiilerr us-
komarlloman kaukaa, vli sadasta
metristä. toisin kuirr esirnerkiksi si-
nisuohaukka, joka ilrLeisesti erilai-
s(xr saårljstusstrahrl.jian takia ei tali-
do lö-\ täri hiirlä ei sittrn nill:i:m.
Sinnaril "\'leis),!'destä huolilnattil
sen rengastukset olatkin jääneel
:rllc kvnncncn .r,ksilön.

Piekanoista jää usein jokLl viiv"vt
tcli jii loppusr,ksrrrrn ja alkutah,een.
Silloirr se on helpgr ottira iskaril
la vakiotäh\'stjrspaikaltaaD plilrun
päältä tai tolpan nokasta. IIiiri-
haukka taas ci tahdo jäädä millään
paikalliscksi silardrn ja siitä joh
tuen lajisla on ','aill pari rerrgos-
tusta.

Pöllöparatiisi
Sarvareita voi päänruuttoaikaan lo-
ka man askuussa laskea sanrasta
puLlslil jr)l)a klislakvDrnurl;i vksi
löä. Niidert p"\'ynli on kuitenkin ai-
ka hankalaa ja aikaavie\,ää puuhaa,
sillä iskali tävtv) varovasti kiikut
taa päiviilcvolla olcvan tupsukor-
van hollille ja hakea pois vasta, kun
pö11ö on iskcnvt siihcn härnärissä.
Hiiripöllön plokkaarnisccn [aas oi
juriri minuuttia enempää tuhraall-
nu. silloin kun niiiä vaelluksella
harvoln tapaa.

Ja helmirreiln voi hLrolclld poi-
mia paljail haLrduin kuirr onenia
prtrsta. korkeamnralLa olevat tie-



kensä menettänocnä Lappeenran-
nasta. Syksyllä 19Bg rengastetlu si
nisuokoiras päätti päivärrsä Tans-
kanmaalla tämän vuoden touko-
kuussa.

Varptshaukkoja on löylynyt kol
lne. Näistä kaksi Ruolsista, joista
toincn kuolleena ja loinen rengas-
tajan kontrolloimana. Kolnas oh-
ti peräti ltä-Saksaan asti enncn
kuolemaansa. Tuulihaukkanaaras
on löytyn"vt seuraavana vuonna pe-

siväiä Seinäjoelta ja yli kol[re
vuotta sitten rengastanlani sar\ri
POtIO paattr par\ ansa \rl nle rat\'c-
na Etelä'Ruotsissa törmäämällä
autoon.

KaukdrsLn lo\ to on tujlt! Atgerl
assa, jossa tavatliin elokuun 26.
päivä 19Bg rengastamani nuori
tuulihaukkakoiras 27.1.90. Aikaa
rengastuksesta oli ehtinyt kulua
viisi kurikautta ja yksl päivä ia mal-
kaa oli kcltynyt peräti 286S kilo
netriä. Tinnu löydettiir elävänä.
mutta sen myöhemmästä kohtalos-
ta ei ole tietoa.

Vieraskontrolle ja olen tuulihau-
koista saanut neljä, kaikki saman
kesän pesäpoikasina rengastettuja
Pohjanmaan suunnalla. M5'ös kak-
si kanahaukkaa oll laitettu mat-
kaan pesäpoikasina Kcski-Pohjan
maalta. Toinen näistä tavatiiin seu-
raava a keväänä kuolleena Ruot-
sista.

Ltsad lo\ lola on \'.rrmastl |leta
tulossa ja toivottavasti niistä olisi
suuri osa elävistä linnuista.
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Syyskuussa 1989 rengastajan louk_
kuun lentänyt sinisuohaukka poseeraa.
Blå kätlhök.

Sammanfattning
Ringmärkning av rovfåglar på
ulö 1s83-90

Förlattaren har jobbat på tJiö i ytt-
re skärgården och faingat och ring
märkt rovfåglar på sin fritid. Som
längsredskap har han använt en
hökbur,2 slagfällol och en Bal
Chadr. I bulcn hade han en tanr
drn'a som lockbete. i de andra Iäl-
lorna en åkersork eller husmus.
Ml]sar är'bättle lockbeten än sor-
kar eltersom de rör på sig mera,
men å andra sidan klarar sorkar-
na kölden båttre. Hökburen är bra
för fångst av duvhökar, rnen ouk'
så andra arter förirrar sig dit. Slag-
fällan skadar lnte fåglarna, den
l ngerar bra och är lätt att anviirF
da. Författaren slutade använda en
Bal-Chadr eltersom den inte fr.rn-
gerade tillfredställande i praktiken.
Merparten av de under hijsterr fån-
gade fåglarna har varit unga. För
uiom ciagrovfåglal kal rnan rncd
slagfälla fånga uggior, men dct är
ett mera tldsödande iobb. T.e.x när'
man vill långa en hormrggla, mås
te fällan föras nära cn sovande få
gel dagtid och kan hämtas bort för-
st när ugglan slagit, i skymningen.

fäsen: Rau no Laiuc

Rarno aloitti lin-
tujen katselulr
vuonna 19ti6. Nyt
on menossa jo 25.
harrastusvuosi.
'l LY:n hommissa
hän on ollut vuo-
desta 1980r viisi
vuotta puheenjolrtajana, vuosi sih-
teerinä. kolme vUotta rahastonhoi
tajana ja nyt ticdotevastaavana. Si'
viilissä hån on o11ut Laitilarr Sano-
mi{rn loimittala ja on tehn}t uutis-
ten lisäksi mm. luontojuttuja. Elik-
siä on koossa 289. Retkeilyn lisäk-
si Rauno on osallistunut kotkien si-
sämaan tah'iruokintaan.

läscn: Ärr oika lorsten

2B'vuotias Anrrika
on AfK-alan opis
kelija. Tätä ennen
hän on t]öskon-
nell"vt ATK-suun
nittclijana. TIJ:n
hallituksessa hiirr
on istuDut vuo
desta 1982. Normaalin retkeilyn li
säksi Annika valokuvaa ia rengas-
taa. Reikipäiviä on 2 3 keltaa vii'
kossa ja eliksiä on kc)ussa 339. Wes-
tern Palearctic -pinnoja on vli 500
ja maailmanpinnoja melkoin 1000.
Erit:risen kiinnostunut Annika on
lintulehdistä ja -kirjallisrrudesta ja
ulko maan reissuja hän tekee pari
kertaa vuodcssa.

Sihreeri: J"rrki Matikainen

I larrastus\'l.losia
sihteerillämme on
12, ja eiiksiä 303.
Erityisen kiinn{rs-
tuksen kohteena
on maailmanpin-
nojen ker'?iil5'.

Maailmanpinnoja I
Ivrkillä on io lähenmäs tuhat eli
tarkenmin 985. Retkiä hän tekee
noin kerran viikossa, ja vuosittain
lisäksi yhden murrtaman kuukau
den pituisen ulkomaanretken lin-
tujljn perässä. Ensi vLtottna vuo_
Iossa on Kiina. Ikää f-irrkillä on 25
vuotta ja hän clelee avoliitossa.



TLY:n hallitus 1990
Varapuheeniohtaia: Vesa Parlanen

luhana on oilut
mukana TLYn ku
\ ioissa vuodesta
1976 lähticn. Hän
toimii puheenjoh-
iajan tehtävien
ohella m"vös mm.
Iinhrh ava inioar'
klstonhoitajana. l,intuharrastus
vuosia on kertvnvt 16 ja eliksiå sii-
hcn nähden niukasti eli 256. Eri
t!,isen kiinnostuksen kobtoina ovat
5ölaulajat, joista fuhana on kirjoit-
tanut katsauksia Ukuliin yli 10
|uoden ajan. Niinikåän tammi- ja
helnikuiden lintulajlsto kiinnos'
taa, siitä osoituksena jo perintceksi
muodostunut tammi- ja helmikuun
aikana tiotyn porukan kesken käy-
tä\'ä pinnakisa. Ikää JuhanalLa on
il0 vlrotta. ammatiltaan hän on lää-
käri ja koulutukseltaan låäketie
teen tohtori. Kotona puhecnjohla-
jalla on vaimo sekä 2- ja s-vuotiaat
lapsct. Viimeksj mainituista syis-
tä johtunee, että retkeril)'aktiif isuus
ci ole järin suuri, ehkä l retki/kk.

Rahastonhoitaja:

Ehdottornan tark
la rahastonhoita
jamme fvrki on
ehtin)'1 toirniir jo
jonkin vnoricn
1 l Y:r rri leh lä\,is
sä. Hirrli !irLksen
.;, l,jir:,rr rLoitta

lvrki Nolmaja

rrrit ir(iif ll ! uollir silte11 ja hiinellä
:i,ilr,rjii lnleia on jo peräti 308.
i. rrrro.lr:Lsrn kohkrina oval 1)on'

-.,rrs. r;llrrrL;ir rLl ja satakieltel ren
:,r,rrir 1]li)irr . )11 a ikuist en!aii rta
.,-riil ll l,:lllLll l.l,.Lf. t':ir\ iri k(irl\\

I \ ijL,rcii l\ I k i ,,n rr!r llrrrr)
l.\ LLoi .r. \r rrrr'rL',r:orrri ja loi:r i

',r, !r'iiLr.lr\ {r, ( lij,LIi.l.

Kaksi naista ja kahdeksan miestä

TLY:n toimintaa junailee
tänä vuonna melkoisesti
uudistunut h a llitus-

Puheeniohlaja: luhana Piha

fäscn: Erno Kär'kkäincn

Vesa on aloittanut
aktiiviharrastusu-
ransa vuonna
1983 ja hän kuu-
luu 300rn kerhoon
[303). Hänt:i kiin-
nostavat erityises-
ti bongaus, r,cllau-
lajat ja valokuvaus, erityisesti sir-
rien kuvaanliren. Retkiä Vesa te
kee noin kerrarr viikossa, kcviiiin ja

svks-vn sesongin aikaan chkii kak-
sikin. Vesa on si\'iilissii rainrisis'
sa oleva 22 vuotias kauppatieteen
opiskelija. l-apset ejvåt ole \,ielä
piiiisseet rajoittamaan Ir:tkeilf ii.

Jäsen: Maija-Liisa Heikkilä

Erno rrn J LY:n
postitusvastaava.
Harrastusvuosia
on 6 ja nä]rtvjä Ia
jeja 204. Erno ret-
kcilee lirnrssa,
Kuslavissa ja Ke-
miössä. T Tän on
kiinnostunut lintulaiiston seuran-
nasla ja laskennasta. R{ilkiii lrrlce
kasaan 4-5 \'iikossa. Ikää llrnolla
on 17 vuotta.

täsen: Timo Nikkanen

Tirno toimii pörrl
törl}-vynti\rastaava
rra, Harrastus\,Lto
sia on Dr)in 2 ja
eliksili 2:t9. Erit"r'i
sen kiinnosluksen
kohteena on ret
keill koskcmatto
massa luolnossa. Retkeil)'aluei11a
ovai Trrrun seLrtu ja Xemiö. Retkei
l!iLlliivisuus on noin 2 rctkeä vii
kossa. Ikri 1ti vuolla.

Jäscn: Sirnllo Kulrllu

Sanipo on TLYn
hallituksen histo
rian nuorin jäscn.
Vaativana tehtä\'ä
n:i;in h iincllå on
I YL-aluevaslrLa-
\,ån palli ja lisäk-
si hiin ]roitelee lin
luLohtialkistoa. Harrastusvuosia
on noin 3 ja eliksiä 237. Retkeil)-
kohteina Sampolla on Paraisten
Lenlax ja Tirun -vrnpäristö. Retl<i:i
hän tekee keskimäärin ,:l \riikossa.
Ikiiii Sampolla on 15 \,uott;r.

Maija Liisa istuu
ensimmiiist:i
vuotlaan hallituk-
sessa. Lintuja hän
on katsellut kym
menisen vuotta
muun luonlohar-
rastuksen ohella.
Suomen Luonnonsuojeluliiton jär
jestämille luontoviikoille hän on
osalUstunut useita kertoja, mm.
Saaristossa, Kainuussa, KurLsa-
mossa ja Lapissa. Siviilissä N{aija-
Liisa ompelee työkseen ja ikää o
ornan keftonlan rnukaan aika pal
jon.

On pakko painaa pitkää päivää. Halli
tus työn touhussa 14.a.1990.


