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Toivo ja lupaus

\ / lr.k";ä1 c\'.\'l J; F.nn' tod"rkr rn'.ruri p]ör'' or l,'rlJrrä-.ä
V l.'on la hi jri.,rrden k Iticerr. Maa \elä; np'llpä. ..r.lkl on |a.r io'

ta. Uuden elärnän alku piiloutuu sierneninä maan multiin ja mcnncen
kesän loisto l<uolee uuden elämäl antajaksi tummaan maahan.

Äänet luonnossa hurvenevat. Kuulas pakkasaamu tuoksuu alkavalle
talvelle. N4etsässä kulkijaa tervehtil tiaisten sekaparvien iloinen vitlnä
tai palokärjen alakuloinen valitus. KuLrsimctsien rllietiskele\'ässä hiljai-
suudessa hippiäisct siroltelelat hentoja säve1iään ja rannoilla iäähileis-
ter aaltoien lerkkaiseen ioiskeeseen voi sekoittua satunnaisen lokin
huuto.

Valoa on yhä niukemmin. Pimeässä illassa lähtitaivas mt'kistää mil-
taamattomuudellaan ja valaa ankkuria levottomaan sieluun.

S-vksl'n pimeydessä rtrieli kaihoaa mennvttä ke.ää ja odottaa uuden
aurinkoisuutta. \'aloisan ajan vaikutuksen voi aistia ihmisten olemuk-
sen laihteluisla. Pimcänä \'uodenaikana elärnä käänt"v-v enemmän sisään
päin, kesä11ä laas ihmiset ovat a\oimempia ja ronoonlpia. Ihminenkin
on vaihtuva vuodenaika.

Joissakin kokeilevissa kouhiissa on otettu huomioon valon vaikutus
miclialaan ja surunielisl'1teen taipuvaisiksi melankoolikoiksi havailut
lapset on p-vrittv lailtamaan ikkunoidcn lähclle istunaan- Ruotsissa pit
käaikajsesta masennuksesta kärsincitä potilaita on saatu tasapainoon is-
tuttamalla heitä joitakin viikkoja I'lenpalttis".t6 1'3lol<vlr,'yssä

Ihminen tar\'ltsee valoa. Hän elää siitä, sc on hänen sielunsa ruokaa.
Silti hän saa ravintoa m-\ils s-vks-vn tunmien iltojen lauhasta ia tah'en
levollisuudesta. Ensilumen huikea keveysl

Muuan Australlassa kauan asunut suomalaispariskunta tt)tesi erääs
sli haasiattelussa. että heillä on kaikkca mitä elämältä voi toivoa. r,aralli
suutta ja h,vvinvolntia, mulla -vksi heilfä pullttuu ja sen nukana iotain
h,vvin olennaista ja tärkcää: vriodenajat.

Talvi on odotusta, kevät on heräämistä, kesä on tävttvmlstä. SvksJ'ci

, '':
ö
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IPole loppu ja kadotus, vaan toivo ja lupaus.



kansallispuistossa



Pitkään jatkuneen suunnittelun ja vilkkaan jul-
kisen keskustelun saattelemana pe rustettiin
vuonna 1983 Saaristomeren eteläosaan kan
sallispuisto. Tämän toiminta pääsi kuitenkin
käyntiin vasta vuosikymmenen lopulla ja puis-
ton toiminta kärsii edelleen niukoista resurs-
se ista.

Kansallispu isto n tehtävänä on suojella luon
toa sekä - mikäli vireillä olevan kansallispuis
toa koskevan lain tarkistus toteutuu - myös
mm. edistää yleistä luonnon ha rrastusta ia ym-
päristötutkim u sta.

Saaristomeren kansallispuiston MikäOnSaafiStOmeren
tehtävänä on suoiella luontoa laa kansallispuisto?jalla saaristoalueella, johon kuuluu
tuhatkunta saarta ja luotoa. Tehok- Kansallispuisto käsittää täl]ä het-
kaista linnustonsuojelun keinoista k-^llä maata noin :t800 ha ja vesia-
on saaristossa kuitenkin puutetta. lueita noin 16 000 ha. Saaria ja luo-
Suojelut,vön pohjana tulisi olla tie- toja puiston hallintaan kuuluu
toa linnustosta, mutta iintulasken kaikkiaan n.rin tuhat kappaletta
toja on teht) liian vähän ja etenkin Dragsljärdin, Nauvon. Korppoon
pitkäaikaiseen seurantaan sopivil- ja Houtskarin kuntien alucllla. Ym-
la menelelmillä ja alueilla. 'l ämän päristöministeriö ja lääninhallitus
päivän linnustonsuo jelu voidaan ostavat kaikcn aikaa lisää alueita
jakaa passiir,iseen suojeluun, jota puistoon, ja suunnitelmien mu
toteutetaan lähinnä liikkumisraioi' kaan tulee sen aluc vielä kasva-
tusten avulla sekä aktiiviseen suo- maan huomattavasli Dyk)isestä tu
jeluun, jolla pyritään lisäåmään levalsuudessa. Kansallispulslolla
suojeltavien lajien poikastuotantoa on tällä hetkellä työssä neljä !,m-
taivähentåmäänkuolevuutta. pärivuotlsta tt'öntekijää, kesäai

kaan kuitenkin kymmenkunta.
Kansallispuiston toimisto sijailsee
Korppoon kilkonkylässä.

Lintujen harrastajalle voi Saaris
tomeren kansallispuisto olla tuttu
esimerkiksi Jurmosta, sillä kuulurr
han vastikään päättyneen isojaon
jälke-.n noin kolmasosa kylän maa-
alueista kansallispuistoor: pääsaa-
ren molemmat päät, suo, etelä]iet
teen niitt"v, Sanden sekä kaikki saa-
ren lounais ja länsipuolen luodot.
Nämä ahcct lnltaneen ensi vuon-
na myös merkitsemään maastoon.

Kansallispuistossa pesinevät
kaikki tärkelmmät rrlkosaarislon
lintulajit. N{itään varsinaisia har'
vinaisuuksia ci tavata pesivänä,
vaan pähkinähakki, kirjokerttu,
luhtake t[nen, ruokki, r'iskl]ä, me-
rikihu, merikotka, merihanhi ja ris-
tisorsa edustal,at mielenkiintoisim
pia lajcja. Satunnaisesti on tavat-
tu pesl\'änä vilme vuosina pikku'
tiira ia l'uisrääkkä. Linnlrston suo-
jclun kannalta oval lietlsti tärkei-
tä monct lintu"vhdyskunnat, mut
ta mjrös muuttolintujon levähdys-
alueet, medlintujen sulkimisalueei
ja poikueiden ruokailualueet.

Saaristomeren kansailispuiston
linnusto tunnetaan pääpiirteis-
sään. kiitos monicn aktiivien har-
rastajien raportoinnin. Eräät har-
vinaiset lajil ovat seurannassa,
mutta täsmällistä tietoa esin. lin
tuyhd!'skuntien taikka rnaalinnus-
ton kehit"vksestä on \'ährin. Kansal-

Entisaikojen
suuret ruok
kiyhdyskunnal

pienemmiksi.
Täsmällistä tie-
toa yhdyskun-
tien kehitykses-
tä on vähän.

De tidigare sto
ra tordmuleko-
loniernå har sp-
littrats till {lere
mindre. Det
{inns inte myc-
ket exakt inlor
mation om kolo
niernas utveck-
lins.
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lispuiston toimesta on vilme vuo-
sina tehl.\, pcsirnällnnllston laskcn-
klja Jurmossa ja eräillä muilla suu-
rilla saarilla. Tätä toimintaa on tar
koitus jaikaa.

Kansallispuiston
rajoitusosat
llräs hclpoimpia keinoja suojella
kirnsirllispuiston linnustoa ihmis
tcn aiheuttamalta häiriöltä on liik
kurnisrajoitusten ascllarnincn.
Kansallispuiston järjcstvss:iännön
odotetaan valmistuvan ja astuVan
vLrrmrrn kP\;råll,r !l!l \f n: nrä.1

ritellään rrll.run rnuassa puislon ns.
rajoitusosai eli aluect, joilla liikku-
minen on kiellett"vä osan vuotta, ta
v;rlllsinmin 15.4 31.7. 'l iedot ra
joitusosista ja niitä koskevista mää-
rävksistlj oval aikanaan saalavilla
puiston toimistosta, opastuspai'
koiLta ja yleisöjakeluun ensi ker'ää-
nä hrlevasta esitteestä.

Pääosa näistå r'ajoitusosista on
ulkosaariston paljulla lLloto ja, jois-
sa maihinnousu kielletään linlujen
pesim:iajaksi. Nlukana on m)ös pa-
ri picntä arkipelaagia kokonaisuu-
dcssaan. Tällöin on -vleensä ollut
tavoitteena tuN.ata Iauhallinen
oleskelu', saalistus- tai lisäänt"vnlls-
alue aroille, suurikokoisille lajeil'
le, kuten h1,lkelllc, mcrikolkallc tai
saukolle.

Suunnitteluvaiheessa aiheutti
ehkä eniten keskuslerlua fulrlon
piiiisaalelle perustetta!a rajoilLlso-
s;r, johon kuuluu koko pääsaaren
lounaisosa eli lähinnä jän i 1:mpä
ristöineen ja silli .\,mt)ärajiviil riu-
tat. Voidaan sanoa, että tämä rajoi-
tusosa ollaan pe[lstamassa jurmo
laisten aloittecsia, joskin siihon txr
olemassa myös hl.\'äl suo jelulliset
sl,l'nsä. Tairnä aluehan on parasta
\resilintuirin ja kahlaajien lepäilva-
hlett:r, jossa aie]nlrlin m\'ös pesi
Iunsailsti lintuja. N{uualla maail-
nassa tällaisilla alucllla on ole-
nlassa tiukal liikkunlisrajoitukset
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Riskilä kärsii ruokin tavoin minkin pre-
daatiosta,
Såsom tordmulen lider också tobisg-
risslan av minkpredationen.
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Saa stomeren kansallispuiston kohde-

lntresseområdet i Skärgårdens natio
nalpark.

ja ornitologit saavat kiikaroida alu-
eelle lintutornista. Iurmossa ei ra-
joituksiin ole aiemmin ollut mah-
dollisuuksia, mutta nyt nämä to-
teutunevat. Rajoitusten vaikutusta
on tarkoitus seurata määräajoin
tehtävillä pesimälinnuston lasken-
noilla.

Iurmon rajoitusosa ei kuiten-
kaan tarkoita, eltä lintujen tarkkai'
lu loppuisi kokonaan lounaisosas-
sa saarta. Sen sijaan "vritetään 

kul-
kua kanavoida poluille, josta i'ain
erikoistapauksissa saisi poistua.
Määräysten soveltamisesta nenvo-
teltaneen vielä TLY|n kanssa. Käy-
täntö tulisi saada sellaiseksi, että
yhdistyksen oma vaLvonta takaisi
järjestelmän toimivuuden.

Myös rengastus tai lintujen ku-
vaus piilokojusla ovat luvanvarai-
sia Saaristomeren kansallispuis
tossa. kuten muillakin luonnon-
suojelualueilla. Luvan voi saada
perustellusta s-vystä pulston toi-
mistosta. Jurmon osalta asia hoi-
dettaneen TLY:n kautta.

Erityisesti suojeltavat lajit
Meillä on Suomessa määritelty
luonnonsuojelulakiin perustuen
l'altioneuvoston päätöksellä ns. eri-
tylsesti suojeltavat lajit. Näihin
kuuluu yksitoista lintuiaiia, joista
merikotka ja räyskä esiintyvät Saa-
ristomerellä pesivinä. Näiden suo
jelu on m1ös kansallispuistossa eri-
t"\'isasemassa.

Melikotkan talviruokinnasta läh-
ti kaksikymmentä r'uotta sitten liik-
keelle aktiivinen toiminta lajin
suojelemiseksi. Suojelua on tämän
jälkeen toteutettu ja kehitetty Maa-
ilman Luonnon Säätiön siipien
suojassa ja rahoittamdna. Tämän
projektin puitteissa on maamme
mcrikotkakanta yli kaksinkertaistu-
nut ja TUrunkin saaristoon on aset-
tunut lukuisa joukko ttusia meri-
kotkapareja pesimään. Poikastuo-
tanto on läällä kolmin nelinker-
taistunut kahden vuosikymmenen

.{
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elitvisesti huolestuttaviksi lajeiksi.
'I:ihiin listaan en kiriaisi suurim-
pia halvinaisuuksia, r'aan tavalla
t:rikka toisella täällä uhanalaisek-
si jouluneiLa lajeja. Minun listani
eteläisen Saaristomeren ongclma
lajc)ista on seuraavar ruokki, riski-
1ä, merikihu, ctclänsuosirri, räys-
kä ja selkälokki.

Ruokki ja riskilä kärsi\'ät s{,'l\'äs-
ti minkin tuhotöistä. Entisaikojen
suuret vhdyskunnat ovat hajon-
neet pienemmiksi ja nlinkki tckee
näissä huomattavaa tuhoa milloin
sattuu uimaaD luodolle. Tuho on
eril.visen raskas lajeille sen takia,
että ]llinkki tappaa sii:innöllisesti
nyös emolintuja. Samoilla luodoil
la pesivistä haahkoista ja harnlaa-
lokeista en ole erikoisen huolestu-
nut. mutla sen sijaan näytlää, että
merikihun pesimätulos kärsii myös
nlinkin ple.laatiosta.

N4inkki on kenties vasta 1960- lai
1970 lul'ulla valloittanut aivan
uloimmankin saariston- Näinollen
jdiin luhot Däiderl pilkäikiiist€rn ja
hitaasti lisäänt]\ ien lintujen pesi'
mäkannoissa näkyvät vasta \'ähi-
tellen. mutla silloin huomattavanå

tappamalla sekä
emolintuja

että poikasia.

Minken åstadkommer
stora {örluster

på häckningsskären.

lekee
lintuluodoilla
suulta tuhoa

PLliston ns. intressialueclla pesii
tällä hetkeliä neljä merikolkaparia,
joista kolme on uudistulokkaita.
Kansallispuisto on \renekalustol'
laan ja henkilökuntansa t)ölranok-
sclla mukarra tah'iruokinnassa se
kä reviirien rralvonnassa ja pcsä-
paikkojen in'entoinnissa. N4elikot-
kan voidaan sanoa oleval täällä
tarkan silmälläpidoD irlaisr:na ja ia
ji esiint-vjr IIlyös kansallispuiston
lunnuksessa.

Räyskä pesii tällä hctkcilä enää
muutaman parin voimin puistos
sa tai sen läheisyydessä. Mitään
aktiivisen suojelutJ,ön keinojd mc-
rikotkan tapaan ei ole kehitett"v
rä]'skän suojelemiseksi, vaar pesi-
mäluotoien silnlälläpito ja valvon
ta ovat ainoita menetelrniä, joilla
lajin elämään voidaan vaikuttaa.

"Erityisesti
huolestuttavat lajit"
Näiden eritirisesti suojeltavier la-
jien 1isäksi voidaan saaristolinnus
lostamme nimetä viclä joukko la
jeja. joita voitaisiin kutsua vaikka

B

kannan pudotuksena.

Myös räyskä ja selkälokki tunte
ne,,'at ninkin liampaat kurkus-
saar, mutta pääs-vY näiden lajien
vähenemiseen lienee muualla. N,Io
lempien kantoja seurataan puistos-
sa. Selkälokkia on viclä r'åhän jäl-
jellä suulissa lokki-vhdvskunnissa,
kcnties prosertti tai pari harmaa
lokin määrästä. Vielä jokin vuosi-
kvmncn sitten harmaalokki oli r'ä-
hemmistönä I'hdyskunnissa. Sel
kälokin pesimätulos näyttää huo-
nolta.

Tåistä vuodesta alkaen on mink-
kiä alettr vähentää kansallispuis-
tosta lavoitlecna pltää laji pojssa
lintusaarilta taikka kanta hyvin
matalalla tasolla. I.aji tosin nä-vttää
olevan melkeir inl:h(l01on h:ivitet-
tävä ulkokarien kivikoista ja kata-
jikoisler.'lavoitteena on t\rhlentää
ainakin parhaat lintukarit yrrpä'
rr\torne{]n nrrnkrsTå hefi rår.icn ålr-
dön jälkeen taikka ennen huhti-
kuun alkua.

EtelärlsLrosirri kuuluu kansallis
puiston pesimälintuihin fulmossa.
Sicllä sen kanta on vähentvnvt





Linnut tarvitse
vat turvallisten
pesäpaikkojen
lisäksi myös
råuhallisia
ruokailu ja le
vähtämisalu
eita.
Fåglarna behö
vet, förutom
tryqga häck-
ningsplatser,
också lugna
födo och rast-
ninqsplatser.

luultavastl laichmnuksen våhenty
lnisen seurauksena. Laji on läänjn-
hallitukscn tiiviissii talkkailussa
lärillä kLLlen nruuallakin. I(einoja
kannan säil,\'tfämiseksi cfsitåän.

Tietoa tarvitaan lisää
I Iuolimatta siitä. cttii saaristolirtu-
ja on tutkitflr Slrorncss;r r,uosik"r,m
nlenicn ajan. orI lietoa rnuutoksis
ta ja ,,,alsinkll niiden sl'istä \'aikea
sailda. \,'ielä \'aikearrpaa on Lö,\'tää

sellalsia konkrccllisia l0ilrlenpiLei-
tä, joilla llrrtukantojen kehit-!kseen
voi rrrtiinte isesti vaiklrttaa. lbistai
seksi cln ainoaslaan mr:r'ikolkan
kohdalla saavu[eIIu rohkaisevia tu
loksia. FluomattaviIa satsauksilla
minkin Tl\,\'Dliirr voirlaarr kcnlir;s
r,uosik-vmmenen t1ön jälkeen rriih-
dä toiprmista nrokin. riskilän ja
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ehkä jonkin murrnkjn linnrrn kan
rroissa. Sarnarraikaisesti rrinkin vli-
heDtäniser kanssa tulisi kä-!rris-
tää seuranta loimenpifeen vaiku-
tlrksista ulkosaartcn linnusloon-

nkr n lN \ rrn nn \ 3rl,Fr n\ trll l,r -

laiseen laskentaan karuissa olosuh
teissa.

(lsaavista tekijöistä ja h),\ristä
keinoista linnuston suojelenrisek
si on siis pLrlol, mulla onko etl:s
tävsin sch,:iä. nihirr Lulisi plrkiä?
Mielcs lliii sa arist{rlinnuston suo-
jelun tal,oittcifa voisi h ahmohrlla
esimcrl<il<si seulaavaslir :l] Uhalra
laisia ja ihlDisen toiniinnan takia
har\,inaistuneita lljcja tulcc ullaa
aktji\risin jil passiivisin keirroin.
2l Tavallisillekil liorluille tulee \'oi-
Lla tLrrvatd rauhallisia pesäpaikko
ja, r'rrc.rka ilrr jå le\'ähtånrisallreita,
joissa tnrismiir jir lintujclrhiirrasta-

jien kulkua Iajoilr-'1aan. 3] Saaris-
toliDnuston nruutoksia tulee tark
kailla rDääräajoin tehtävin seuran
lalLLlkirnuksin.

'Iämän lisäksi pitäisi vielä \,etäå
rajaa lirrrmskrnsuojelun ja riistan-
hoirlon r'älillä. Ain akin käsitteiden
tasolla sekä tilant{r(jssa, jossa r'(!
sulssii ovai rajaLliset. Näiden int-
ressil ovat j.rissakin asioissa \,hte
ne\,älset. mutta erojakin lij:'ll \,. \fi-
nua itscäni askar'rulLaa esirnerkiksi
k1's5 rrr5's siitii, rniien metsäst\,sfå
tulee ohjata kansallispuis lossa
(p;rikkakuntalaisten Irretsäst j,soi
keus pclustuu puistoasetukseenl?
N'Iiten lokkien ja \raristcll viihcntii
miseen tulee suhtautua. kun mirrk-
ki jo lasketaan seh'ästi lainsuojat-
krmaksi? Yl jpliiilrinsä suo jelta\'ien
lajiel valirrta ja priolisointion lai-
keaa. T(rika rrräär'jttelisi peliaaffeet?



Sarnmanfattning
Fågelskydd i Skärgårdens nalio-
nalpark
Skärgårdens nationaLpark grunda-
des år 1983. Verksamheten kom
dock först i qång i slutet av

1980'ta1et och den lider ännu av de
knappa resurserna. Nationalpar-
ken omfattar för tillfället ca 1800

ha mark och ca 16 000 ha vatten-
ornråden. Man känner till huvud-
dragen i parkens fågelfauna men
det är brist på exakt inlormation
om t.ex. Iågelkolonier och utveck-
lingen av landlågelfaunan

I Finland finns det 11 speciellt
skyddade fågelarter. Två av dessa
häckar i parken, nämligen havsör-
nen och skräntärnan. Sk5'ddandet
av de här tr'å arterna har också fått
specialstatus i nationalpalken. Par-
kens personal deltar i havsörnens
vinterutfordring, revirens övorvak-
ning och kartläggningen av häck-
ningsplatserna. Skräntärnan sklrd-
das genom övervakning av häck-
ningsskären.

Andra hotade arter som före-
kommel i skärgården är tordmule,
tobisgrissla, labb, kärrsnäppa och
sllltrut. Tordmulen och tobisgriss-
lan har tydligt lidit av minkens
framfart. Man har också mctodiskt
börjat minska på minkarna inom
parkens område. Silltrutens häck-
ningsframgång har försämrats

från år till år och nuförtiden är ba-
ra någon procent av de häckandc
trutarna i trutkolonierna silltmtar.
Kärrsnäppan, som häckar på Jur
mq hal minskat, antagligen som
Iöljd av minskat bete.

Det är s\'årt alt välja de arter som
skall skyddas och att bestämma en-
ligen vilka principer skyddet skalL
utföras. Målen lör' fågelskyddet
kunde förkortas enligt t.ex. föl-
jande:
1. Man skall hjälpa hotate afier bå-
de aktivt och passivt (beträdnings-
förbudl.
2. Man bör avsätta lugna häck-
nings-, födo- och rastplatsel också
för vanliga arter.
3. Förändringarna I fågelfaunan i
skärgården skall bevakas m.h.a.
upplöljningsundersökningar. !

Bäyskä pesii rällä
hetkellä enää muutaman
parin voimin puistossa
tai sen läheisyydessä.

Bara några par skräntärnor
häcl(ar {ör lillfället
i parken eller dess närhet.
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Merikotka voi hyvin?

Maailman Luonnon Säätiö on toteuttanut me-
rikotkien talviruokintaa lähes kahdenkymme-
nen vuoden ajan. Ruokinnasta huolimatta la-
jin pesimistulos on kauan pysynyt heikkona.
llahduttava käänne parempaan tapahtui vuon-
na 1987, jolloin poikasmäärät alkoivat kasvaa.

Merikotkatyöryhm än tämän hetken tärkeim-
piä päämääriä on voida lopettaa talvlruokinta.

Maailman J,uonnon Sååtiön
(WWF) merikolkaprojektilla o11 a]-
kuvuosinaar. 1970 luvulla, ankeat
olot. Kun projekti aloitettiin vajaat
kaksik5'rrrrnentä \'uotta sitter, oli
mcrikotkien lukumäärä saaristos
sammo laskenut voimakkaasti, ia
lentokyk"visten poikasten määrä oLi
vuosittain erittäin pieni.

Ja vaikka tvö mclikotkan pelas-
tamiseksi oli aloileltu. niin rrrru-
tosta parempaan ei tapahtunut
juuri lainkaan viclä 1970-luvulla.
N"vt vasta, 1980-luvun jälkimmäi-
se1lä puoliskolla, voidaan sanoa et-
tä projekti alkaa tuottaa tulosta.
Kolmen viime vuoden pesimistu-
lokset ovat nimittäin niin hyvät'lir-
run saaristossa (AhvenanrnaallaHans Nordström



Vuodesta'1982
suurin osa Tu

run saariston
merikotkapro-
jektin työstä on
hoidettu m/s
Ruokin avullå.

From år 1982
har största de-
len av havs-
örnsprojektar-
betet iÄbolands
skärgård urIörts
med ett gam-
malt sjöbevak-
ningsfartyg.

vielä paremmat), että voidaan otak-
sua että jos tämä trendi jatkuu,
niin melikotkia on tulevaisuudes-
sakin saaristossanme.

Vuosina 1970-1986 syntyi vuo-
sittain 1 3 poikasta, mikä lukr.r ar-
vioitiin olevan liian pieni, jotta
kanta säilyisi, (poikkeuksia oli; ker-
ran syntyi neljä poikasta, ja kolme-
na vuonna ei yhtään lentokykyis-
tä poikasta 1ähtcnyt pesästään Tu-
run saaristossa].

Vuonna 1987 syntyi sitten vlisi
poikasta, vuonla 19BB kahdeksan,
vuonna lg8g seitsemän ja tänä
vuonna {1990)taas kahdeksan. Ai-
kajakso ei ole pitkä, mutta tämä ly-
hl't trendi on ilahduttava.

Vuonna 1982 sai T run saarlston
merikolkatyöryhmä käyttöönsä
vanhan merivartioveneen, m/s
Ruokin. Siitä lähtien suurin osa
projektin työstä on tapahtunut tä-
män veneen avulla. m.m. valtaosa
tärkeimmästä työstä, talviruokin-
nasta. Viime talvena, joka oli niin
leuto. että pystyttiin kulkcmaan
Ruokilla läpi koko tah'en, vietiin 15

tonnia sianlihaa kotkille (korpit
söivät tietenkin valtaosan].

Talvikaudeksi 1990 1991 on ti-

låftu 25 tonnia sianlihaa, mikä
määrä vledään kahdeksaan eri
ruokintapaikkaan (Kustavi-Drags
fjärd). Osa paikoista sijaitsee Saa-
rlstomercn kansallispuiston alu
eella.

Ruokarauha tärkeää
Ruokintapaikat sijaitsevat -vleensä
paikoissa mihin talrrisaikaan ei hel-
posti pääse. Näin on tarkoituksel-
1a teht"v Aroille kotkille toivoiaan
nimittäin ruokarauhaa. Tämä tar-
koittaa myös sitä, ettei tarvita bon-
gareitten tai muiden lintumiesten
"apua". Ainakin kaksi ruokinta-
paikkaa on jouduttu siirtämään
lintumiesten liian suuren innos-
tuksen vuoksi. Työ{ihmän jäsenet
kä-r\'ät ruokkimassa kotkia l 3 vil-
kon väLein. Muu liikunta ruokinta-
paikoilla tai niiden lähcis1'ydessä
on vältettävä.

Voiko lintumles sitten jollakin ta-
valla auttaa merikotkaprojektia?
Tietysti voi liittyä t]öryhmään,
mutta sisäänpääsyvaatimukset sin-
ne ovat kovat. Työ on kovaa ia ai
kaavie\'ää, joten muu lintuharras
tus viikonloppuisin taivikaudella

Mutta kotkien llikkumiscn seu-
raamisessa talvitaall apua. \ör-vh_
mä toivoo saavansa tietoa jokaises
ta [meri]kotkahavainnosta keväF
kaudella aluccllamme. Suurin osa
niistä kotkista, jotka näkl'vät ke
\'ään staijauspaikoissa liene\'ät vie-
railevia kotkia, koska ruokintapai-
koillamme käyvistä kotkista arvioi-
daan ai oastaan 1/3 olevan "omia'l

Kokonaiskuvan saamiseksi on
tärkeää saada tietoa siitä, mihin
talven kotkat lähtevät ker'ääilä. Vii-
me kevättalvena, kun olimme pääs-
täneet kotkat "l'apaiksi" [= ]opet-
taneet ruokinnanl, tuli heti ilmoi-
tuksia muuttavista kotkista.

Kuinka suuri on tämä ruokitta-
va talvikanta sitten? Se riippuu tal-
vesta. Kylmänä talvena kotkat läh-
tevät eteenpäin, mutla aina joku
kymmenkunta jää tiinne. Leutoina
talvina voi iäädä aNion mukaan "r'ii
viisikymmentä. Viime talven kot
kista arvioitiin noin kolmannekscn
olevan "omia". kolmannes oli vie-
railevia merikotkia, ja loput maa-
kotkia. Maakotkat ovat yleensä
nuoria. vasta viime vuosien aika_
na on näk-vn"vt r'ähän enemmän
vanhenpia {2-4 v,) maakotkia.



Uusia pesimispaikkoja

Yksi syy talviruokintaan oli ympä-
ristömyrkyt. Mutta kotkia uhkasi
myös m.m. pesäpaikkojen katoami-
nen ja siksi projekti otti työkseen
sopivien pesimisympäristöjen suo-
jelemisen. Tässä ovat kuitenkin
kotkat itse viime vuosina tulleet
mukaan auttamaan. Osa niistä on
nimittäin luopunut kovista vaati-
muksistaan "sopivista pesimisym-
päristöistä'l ja pesii sellaisissa pai-
koissa, missä vielä parikymmentä
vuotta sitten oii mahdotonta edes
ajatella kotkan asustavan.

Syyt tähän uuteen pesimiskäy-
täntöön on arvioitu monenlaisik-
si. Yksi syy lienee kuitenkin se, että
merikotka, kun sitä ei enää vaino-
ta, ei ole niin arka. Sc voi asettua
lähemmäksi ihmisten toimintoja.
Mutta mikään ei kyllä viittaa sii-
hen ettei kotka enää olisi erittäin
arka pesäpaikallaan. Jos sitä häiri
tään pesimiskaudella, se hylkää to-
dennäköisesti vieläkin pesänsä
heti.

Tämä merikotkien uusi tapa va-
lita pesäpaikkansa vaatii yhä
enemmän varovaisuutta. Jos kevät-
kaudella jokin viittaa siihen, että
merikotka oleskelee jossain paikal-
la, on parasta heti lähteä toiseen
suuntaan. Sen jälkeen pitäisi tie-
tysti ilmoittaa havainnoistaan me-
rikotkatyciryhmälle. On nimittäin
erittäin tärkeää, että työryhmällä
on jatkuvasti tuntuma siihen miten
paljon kotkia alueella on j.n.e., jot
ta voitaisiin seurata projektin tu-
losta ja ottaa huomioon uudet ti-
lanteet.

Maailman J,uonnon Säätiön me-
rikotkatyöryhmän eräs tärkeim-
mistä tchtävistä oli alussa käynnis
tää merikotkien talviruokinta. Työ-
ryhmän tämän hetken tärkeimpiä
päämääriä on voida lopettaa talvi-
ruokinta. Ios, tai kun merikotkat
pärjäävät iLman sitä.

Sammanfattning
Mår havsörnen bra?
WWF började arbeta med att räd-

da havsörnen för ca 20 år sedan,
Då hade populationen sjunkit oro-
ande mycket och produktionen av
ungar var mycket låg. Trots regeL-
bundna utfodringar på vintern var
häckningsframgången länge dålig,
tills år 1987 då situationen glädjan-
derog gick mot det.bättre. Det året
lrck ornarna r Abolands skargål.d
5 ungar.

IJen positiva trcnden fortsatte
och år lgBB föddes åtta, 19Bg sju
och i år igen B ungar.

Fr.o.m. år 1982 har största delen
ar' örnarbetet utförts med hjälp av
m/s Ruokki, ett föredetta sjöbevak-
ningsfartyg. Utfodringsplatserna
befinner sig på avlägsna platser ef-
tersom skygga fåglar behöver ma1-
ro. De sista åren har man upptäckt
att örnama börjat häcka på platser
som det varit helt omöjligt att tän-
ka sig att de skulle ha häckai på för
20 år sedan.

Ett av de viktigaste målena för
havsörnsgruppen för tillfället är att
kunna sluta med vinterutfodrin
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saariston haaskoilla
ruokailevista kotkista

arviolta kolmannes
on saariston omaa

merikotkakantaa.
Av ut{odringsplatsernas
örnar är ca en tredjedel

skärgårdens'egna'.
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Pikkusieppoja tavataalr vuosil taill
TLYn alueella. Muuttoaikoina se

on ulkosaaristossa mclko tavalli-
nen. keväisin ja svks!isin läPi-
muuttavien lintujeI1 triäärä on var
masti kymmcniä. Mantereella laji
on muutloaikoina huonattavasti
harvjnaisempi, vuosittain havai
taan muutamia läpimuuttavia Yk
silöitä. Pesimäaikoina pikkusieppo
on elittäin halvalukuinen ja var
misteltuja fesintöjä TLYn alueel-
lN on vain muutana. TLYtn alueen
pesivä kanta on alviolta 5-:10 pa
ria.

Esiintyminen Suomessa
Pikkusieppo on maamme harvalu-
kuisirnpia pesimälintuja. Pesiviä
pareja alvioidaan olevan 200 300

Isuomen Lintuatlas]. Lajia Pide-
tåän tämän vuosisaclan uudistu
lokkaana. Se on lcvinnyt Suomeen
kaakosta käsin ja Suomessa sen le-
vinneis"vys onkin selvästl kaakkois-

]lainotteinen. Lajin kannankchitys
on jossain määriII epäselvä, mut-

ta \raikuttaa todennäköislrltä, että
viimeisten 25 \'uoden aikana kan-
til ei ole mainittavasti runsaslunut.
Laiin ominaispiirleenä on se, että
posivä kanta on huoDratlavan niuk_
ka, mutta sitä vastoin laji on var'-

sin yleinen mLruttoaikoina ulkosaa-
rislossa. Tästå syystä sitä pidetään
tyypillisenä ns. lintuasemalajina.

Ensimmäinen Suornen pikku-
sieppohavainto tehtiin vuonna
1876, jolloin laiin pcsä löt'dettiin
Kirkkonummeita, vaikkakin Pesä
tunnlstettiin vasta myöhemmin.
Seuraava havainto on vuodelta
1906 Sippolasta, ja seuraal'at vLlo

sina 1910 ja 19:15 Nurmeksesta

{PLVK].

Esiintyminen TLY:n alu-
eella
Pikkusleppo esiinty-v \'r.rosittain
TLYn aluee1la. Eniten havaintoja
arkistoon on keltynyt saarislosta,
lähinnä Jurmosta, Utöstä ja Vänös
tä. lurmosla on ioinakin vuosina
muuttoaikaan harraintoja lähes päi-

Pikkusiepon esiintyminen
TLY:n alueella
Pikkusieppo h ava ittiin
Suomessa ensi kerta a
vuonna 1876, TLY:n alu-
eella kesällä 1943. Laji on
tyypillinen ns. lintuasema-
laji. Pesimäaikaan se on
harvinainen kol<o maassa,
mutta muuttoaikana sitä
tavataan sää nnö llisesti ul
kosaaristossa. TLY:n alu
eella pesii arviolta 5-10
paria. Tämä katsaus Pe-
rustuu TLY:n lintu h ava in-
toarkiston tieto ih in.

Sampo Kunttu,
Timo Nikkanen
ja Juhana Piha
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vittäin. Tämä luonnollisesti aiheut-
taa sen, että läpimuuttavien lintu-
jen kokonaismäärää on h"vvin vai-
kea arvioida. Lukumääräisesti
mantereelta havaintoja on vain pie-
ni osa saariston määristä.

Ehdoton valtaosa pikkusieppo-
havainnoista on muuttoaikaisia.
Pesimäaikaan kesä-heinäkuussa
Iajia tavataan kvllä vuosittain, mut
ta yksilönäärät jäävät melkoisen
vahalslksl lDorn 5 lU vuodess.-rJ.

Kunnittain tarkasteltuna ylivoi-
naisesti eniten havaintoja on tch-
ty Korppoosta, toisella sijalia on
Dragsfjärd ja kolmannella Kustavi.
Eniten pikkusieppohavainto ja on
tehty vuonna 1981, jolloin tehtiin
noin 40 havainloa.

TLY:n alueen ensimmäiset pik-
kusieppohavainnot ovat 194o-lu-
vulta. Ensimmäisen havainnon te
ki Lars von Haartman :1.6.19,13, jol-
loin Askaisten Lempisdaressa lau-
loi 2-\'uotias koiras. Sama havain-
noitsija näki saman vuoden syksy-
nä B, 11.9. samoilla alueilla myös
nuoren linnun. Palmenin arkistos-
ta löytyi pesimähavainto; P Lehti-
nen totesi vuosina 1944-4ti Parai
silla kolme pesivää paria. Vuosina
1946 ja 1948 laji tavalliin jälleen
Askaisissa [Lars von IIaartnanJ,
sekä vuonna 1949 Houtskarissa
{PO. Swanberg, iulkaistu Ornis
F'ennicassa].

Muuttohavainnot
Pikkusieppo saapuu keväisin
TLY:n alueelle keskimäärin touko-
kuun puolessa välissä {vuosien
1970-88 mediaani 1,{.5.1. Aikaisin
muuitaja on tavattu 4.5.1972 Ruis-
salon Luonnonsuojelualueella.
Päämrutto tapahtuu toukokuun lo-
pulla. Muutto jatkuu aina kesä-
kuun alkupäiviin asti. Viimeinen
muuttajaksi tulkittava lintu on näh-
ty 9.6.1977 Utössä, yksi koiras. Suu'
rin kefiymä yhden päivän ajalta
samasta paikasta on Vänöstä
24.5.1978, jolioin saarella oli aina-
kin I yksilöä. Tällaisia kertymiä to'
detaan päämuuton aikaan lähes
vuosittain.

SJrysmuutto alkaa elo-syyskuun
vaihteessa ja jatkuu lokaknun alku-
puoliskolle saakka, viimeiset ha-
vainnot tchdään keskimäärin 9.10.
(vuosien 1970 BB mediaanil. S)Ts'

l6

muulon alkanisesta on saatu tie-
toa varsinkin Jurmosta, Utöstä ja
Vänöstä. foinakin vuosina ensim-
mälset swsmuuttajiksi tulkittavat
havainnot on tehty lo elokuussa,
mutta useimmiten svksvn ensiha'
vainnot saadaan syyskuun alku-
puoliskolla. Päämuutto tapahtuu
syyskuun lopulla, jolloin voi par-
haimmillaan yhden päivän aikana
nähdä lähes k-vmmenen eri yksilöä
Jurmossa, Vänössä tai Utössä.

Seuraavassa ensimmäiset jä viimeiset
havainnot vuosittäin 1970 1988.

Vuosi ensihavainto

1970
1971
197 2

197 3
197 4
197 5
197 6
197 7
1978
L97g
1980
1981
1982
198 3

198,1
1985
198 6
1987
1988

vllmetnen

14,5. 9.10.
medi-
aani

Pesimäaikaiset havainnot
Pikkusieppo pesii harvalukuisena
lehdoissa ja sekametslssä. Pesä on
puunlungon laaja-aukkoisessa haL-
keamassa tai kannon päässäkln.
TLY:n alueella pesintä on todettu
havaintoarkiston tieto jen mukaan
vain seitsrrmän kertaa. ensimmäi
nen v. 194,1 Paraisilla. Seuraavas'
sa on lueteltu kaikki TLY:n alueen
pesinnät.

Vuoslna 1944-46 Paraisilla kol-
me paria {P LehtinenJ, 1964 Ylä-
neellä yksi pari (Mustakallio), 1977
Nauvossa yksi pari, jolla kolme
munaa (M.f. Saarinen), 1978 Per-
niössä yksi pari, jolla poikue [J.
Karhumäkil ja 1978 Dragsfjärdis-
sä yksi pari, jolla kolme rnunaa
{M.1. Saarinen).

Pikkusiepon pesinnästä TLY:n alueella
on vain 7 havaintoa.

Det linns bara sju konstaterade häck-
ningar av mindre {lugsnappare pä
ÄoF:s område.

Näiden lisäksi on todettu muu
tarnia pesintään viittaavia havain-
toja, kuten sopivilla pesintäbiotoo-
pcilla tavattuja pareja tai laulavia
koiraita. Tällaisia havaintoja on
tehty etenkin Salon itä- ja eteläpuo-
lella si jaitsevissa kunnissa [Perniö,
Kiikala, Kisko, Suomrsjärvi). Esi-
merkiksi 3.6.1983 Jarmo Laine ja
Markku Harmanen seurasivat Per-
niön Maasillassa pikkusieppopa
rin "hu{aa takaa-ajoa ja muuta soi-
dinta. Kävivät aina \'ä1i11ä tarkasta-
massa yhtä ja samaa koloa p-vstyyn
kuivuneessa koivupökkelössä. Ko-
lo sijaitsi noin 10 metrin kolkeu-
dclla".

Käyttäytyminen ja
biotooppi
Muutamassa kymmencssä arkisto-
kortissa oli tarkemmin kuvattu ha'
vaintoa ja havaintoympäristöä.

Flavainto jen perusteella näyttää
siltä, että pikkusieppo viihtyy pui-
den latvuksissa ja on läin ollen ai-
ka vaikeasti nähtävissä. esimerkik
si Jorma Tenovuo havaitsi 21.5.1964
pikkusiepon Turussa Jalostajan
koivikossa, ja "lintu liikkui aivan

9.5.
:LB,5,

,1.5.

27 .5.
15.5.
11.5.
L2.5.

8.5.
21.5.
t2.5.
2 5.5.
1,1.5.

8.5.
17 .5.
16.5.

6.5.
14.5.

9.10.

28.9.
7 .10.

28.9.
18.10.
13.S.
8.10.

13.10.
9.10.
9.10.

10.10.
17 .9.
9.:10.

8.10.
7 .9.

16.10.
2n.tn.

8.10.
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koivujen latvaosissa, ei onnistuttu
näkemään". Joidenkin palautettu-
jen havaintojen perusteella pikku
sieppo on hlrvln r:ilkas ja liikkuu
paljon,

Biotoopin kuvauksia oli noin 30
kortissa. Havaitsemisbiotoopit ovat
niiden pemsteella nelkoisen vaih-
televia. Laulavia koiraita on tavat-
tu etenkin kuusivallaisissa tiheis-
så \'anhoissa koNissa, lrseimmiten
alucella on kolopuita. Usein lintu-
ja on havaittu rnyiis rehevissä leh-
tomaisemissa. Seuraavassa bio
tooppikuvauksia:

"lyrkkä rinne joen rarnassa. Ti-
heä vanha kuusikko, paikoitellen
seassa lehtipuita" (20.6.1984 Per
niö, Maasilta, farmo Lainc ja
Markku I Iarmanen].

"Järcää koivua ja kuusta kasva-
va korpinotko, jossa myös idänuu
nilintu esiintlry" [3.6.1984 Suomus
järvi, Salli u, N{. Halttunenl.

"Kuusia kasvava korpitiheikkö.
vanhaa metsää" i15.9.1973 Parai-
nen Lemlahti, Raimo IauhiainenJ.

"OMT-sekanletsä. \'ailitsevina
puulajelrra kuusi, koivu ja mänt1,,
em. järjestyksessä (10.6.196.4, Tai-
vassalo, N4ustajärvi, Rauno Teno
vuo ym.J.

"Laulava koiras Lcnholmin seka-

lehdossa, jossa pääasiallisel valta-
puut tammi j.1 haapa" [15.7.:t974
Paraincn, Lenholm, Esko Gustafs
son ja Veijo Peltola].

"Rehevää lehtoa saaren keskeliä.
kostea notkelma, jossa muutama
isompi koi\ru ja leppä" {19.6.1974
Korppoo Kråkskär, Vcsa N4ultala).

"Entinen hcvoshaka, jossa kas-
vaa melko harvassa vanhoja män\'
jä ja kuusia, aluskasvillisuus tiuhaa
seljapensaikkoa" (18.6. 3.7..1s85

Turku Kaarningon metsäsäästiö,
Iarmo Laile).

Lopuksi fielä Markku l. Saari-
sen tckemä pesimähavainto
11.6.1077 Nauvon l-illandetissa:
"Koivuvaltainen lehto, jossa kaksi
lauiavaa koirasla. Pesä 5 etrin
korkeudelia kuolleessa haavassa.
koloutuneessa vanhassa oksassa:
pesässä oli ainakin kolrnc munaa.
TUnnetusti huonona silppaajana
minun tävtvi kiivetä \'iereiseen elä
vään puuhun ja kulkistella kilka-
rilla puunlatvasta linnuo pesään".

Kiitokset
Kaikille havaintonsa palauttancil-
le, sekä Tiromas Kuntulle, joka
avusti tietokonelistaLrksissa.

Pikkusiepon pesimäympäristöä par-
ha;mmillaan.
Mindre {lugsnapparens häckningsbio-
top som bäst-

Sammanfattning
Förekomsten av mindre flugsnap-
pare på föreningens område

Den mindle flugsnapparen är en
sas. t.vpiska statiorrslågel. Vid häck
ningstid är den sällsynt i hela ian
det, nen under sträckningstid på-
träffas den lcgclbundet i yttre skär
gården. Finlands häckande popu-
lation är 200-300 par. Ungefär'
5-10 par beräknas bäcka på förc-
ningens område. Mindre fltlgsnap-
paren sågs för'första gången i Fin-
land 1876, på föreningens omr'åcle
1943. I medeltal anländer den för-
sta flJ,ttaren 14.5 till sydvästliga
Finland och den sista ses i mcdcl-
tal9.10. Toppsträckct är i slutet av
maj. på hösten i slutet av septem
ber'. Artcn uppträder i olika slags
habitat i lövskog och blandskog.
Sjungande hanar hal dock när-
mast påträffats i grandoninerade
täta gamla urskogar. Eftersom ar
ten trivs i trädtopparna är den of

L
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Lounaisrannikkoamme luonnehtivat matalat.
ruoikkoiset merenlahdet, jotka ovat tärl<eitä
lintujen pesimä- ja ruokailualueita. Aivan Tu
run kaupungin kupeessa sijaitsee l<al<si hienoa
lintulahtea: Friskalanlahti Hirvensalon ka a l<-

koislaidalla ja Rauvolanlahti l(ata riin a n la a kso n
eteläpuolella Turun ja Kaarinan rajalla.

Friskalanlahti ja Rauvolanlahti
Iintulahdet Turun kupeella

LirrlrLr]llielli l:lhdcl si jailsc\,at |ain
Irain kilorreti in eliiisr"\dt:ll:i loi-
sislaan. jä ne on otetllr hurrrniooll
tlrtcn:i !hdistottrnii kohteena'.,d]-
t ioncl)\'ostorl \'uonna MB2 \all\ris
tarrassa valtakrrnnalliscssa Iintrrr,e
sir:n srro jclrr oh jr:1m a s s a.

Tulurr kiLuprLnki r-rn raLlhoittanut
luonnonsuo jel1lalueeksi ol1llstami
oarr olur:ili-r rnolerrrpiel lahlir:rr rarr-
rrrriLLa. OIerr laalirrLrl 'lirrrrr kau-
Trrngin -\'mpiilisliilsuojchrt.rimis
loikr lirrtrLluhlieo kunnosluslili(lrr11
pohjaksi niolernmilta lahdilla
linnusto ja kas\,i LlisursselvitJ ksen
llanlpolalrti 1987, 198lll. T:issaj kir-
ioiLLrksessa esitiir 15'LerrrLclmiin
si)l|it:st{rn hrloksista linnustoI

ll

Janne Lau.rpolahtl
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osalta. Alueiden harvinaisuusha
vainnot on koottu yhteen TLYn ar'-
kistosta. Friskalanlahdel liltutor-
nista ja rantaniittJrjen kunnostuk-
sesta on Ukuliin kirjoittanut Lai-
ne [1989).

Lahtien yleispiirteet
Sckä Friskalanlahti että Rauvolan-
lahti ovat ]'leispiirteiltään saman-
laisia: reher'äkasvuisia ja rannoil-
taan matalia merenlahtia, joita
luonnehtivat tuuheat ruoikot. Mo-
lempien lahlien rantamilla kasvaa
reheviä jalopuumetsiköitä: Pikku-
Vihtilän lehtosaar.rke Friskalanlah-
della sckä Vaarniemen ja Katarii-
nanlaakson lehtoalueet Rauvolan
rannoilla.

Mataluutensa takia lahdet ovat
aina olleet ruoikkoisia, mutta nii-
den lintuvesiarvo on ihmistoimin
nan aikaansaamaa. Rantoja laidun-
nettiin aikaisemmin, jolloin aloi-

met niityt tarjosivat kahlaajille pe
simäpaikkoja. Rehel'öittävät jäte!€-
det niin pcllollta kuin asutuksesta
mahdollistival linirrlahlien välta-
van orgaanisen perustuotannon eli
kasvien ja selkärangattomien pik-
kueläinten ylenpalttisen runsari-
den, johon taas lintujen ]rJrvinvoiD
ti lahdilla perustuu. Vanhcmpi tur-
kulainen lintumiespoh,i muistaa
Rauvolanlahden pohjukkaan Iaske
ncen pas.., eh, valtaojan, jonka het-
teikköisellä suulla asusti ainutlaa-
tuisen runsas Iantakalalajisto.

I(oska näiden iahtien luonnonar
vot ovat ihmisen luomia. niin ah-
eiden totaaliseen luonnontilaan
jättäminen r'ähentää niiden lintu
vesiarvoa nopeasti. Luonnonsuoie-
lun sijasta meidän tuleekin puhua
luonnonhoidosta kuten ruotsalai-
set: natuvård.

Lintuvesien kohtalona on ku-
koistuskauden jälkeen kasvaa um-
pcen - biologit puhuvat luontai

Friskalanlahdella pesii lähes tuhat lin
tuparia. Friskalaviken.

sesta sukkessiosla. Ulkonaisesta
samankaltaisuudestaan huolimat
ta Friskala ja Rauvola eroavat toi-
sistaan huomattavasti. E1ämää s"vk-

kivä lrlskalanlahti satoinc lintupa-
reineen elää nyt kukoistuskaut-
taan, mrtta Rauvolanlahti on jo
parhaat päivänsä nähnvt.

Kurkistus vedenpinnan alie ker-
too syl'n. Friskalanlahden tuuhe
al vedenalaisel trposlehtisten vesl-
kasvien 5'hdyskunnat ja ruoikkola-
blrintin suo jaisat lampareet kuhi'
sevat elämää ja tarjoal'at Iavintoa
linnunpoikasille. fätevedet ovat sen
sijaan ylirehe\'öittäneet Rauvolan
lahden ia tuhonneet sieltä resikas
villlsuuden: pohja on autjon kas
viton tai limamaisen viherlevän
tuhrima. Tämä näkyy kyllä aluei-
den vesilinnnstoa vcrlaillaesså.
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Kuivan maan puolella kehitys on
olht samansuuntaista. Rannat on
vallannut järeä, yksitotinen ruoik
ko sekä maan puolelta rannoille on
työntynyt pensaikko ja kolkea ruo-
hosto. Ruoikoiden ja pensaikoiden
linnusto on siten ymmärrettävästi
runsastunut.

Friskalarlahdcn laakeille ran-
noille on jään"vt joitakln avoimia
mcrenrantaniitt\,jä, joita kvlläkin
uhkaa iiman hoitotoimia urnpecn-
kasvu.
Ttmn kaupunki omistaa nykyisin
suurimman osan Friskalanlahdes-
ta, ja alueen kunnostustoimet ol'at
jo alkaneet (Laine 19Bgl. Friskalan
tuievaisuus näyttää harvinaisen va
loisalta.

Rauvolanlahti onkin ongelmalli
sempi. Suunlritteil]a on lahden

pohjukan kiertävä pitkospuureitti
sekä vanhan ojansuiston entisöin-
ti ohjaamalla pohjukkaan laske,.'an
ojan vedet makaamaan niitylle. It-
se vesialue on kuitenkin niin yli-
rehevöitvnvt ja kuollut, että on epä
varmaa clpyykö se koskaan kun-
non lintulahdeksi.

Alueiden nykyinen
linnusto
Takseerasin Friskalanlahden lin-
nuston vuonna :1987 ja Rauvolan-
lahden linnuston vuonna 1988.
Tarkerrlmat tulokset ja tl'ömenetel-
mät on julkaistu mnualla (Lampo-
lahti 1$87, 19Bg). Vesi- ja lokkilin
nut on iaskettu toukokuussa kau-
koputken avulla, kahlaajien ja har-
valukuisten vaq)uslintujen pari-

määrät on an'ioitu kartoitusmene-
telmällä ja yleisempien moikko ja
varpuslintujen kanta on arvioitrr
linjalaskentamenetelmä11ä (Koski-
mies & Välsänen 19BBl.

Taulukossa I on esitetty pesivien
kosteikkolintujen parimäärät tutki
musalueella. Kosteikkolinnuiksi
katsotaan lajit, joiden kannasta
huomattava osa pesii erilaisilla
kosteikoilla {esim. r€silinnut ja
kahlaajat)tai lajit muuten ovat hy-
vin luonteenomaisia kosteikkojen
lintuja [esim. västäräkki ja puna-
\jarpunenl.

Lintulahticn pesimälajistoon
kuuluu muitakin lajeja (esim. varis
ja käkiJ, mutta niiden kannasta
pääosa pesii muualla kuin kostei
koilla. Jako on tulkinnanvarainen,
ja olen käyttänyt sar[aa lajiston

Taulukko 1. Friskalanlahden (F)ja Rauvolanlahden (R) nykyinen
linnusto (pesivää parial.
Friskala och Bauvola vikarnas nutida fågel{auna. Antal häckan-
de par.

R Yht. %Laji

Silk kiuik ku
Sinisorsa
Tavi
Heinätavi
Haapana
Lapasorsa
Tukkasotka

Telkkä
sokoske o
Kyhrnyjoutsen
Nok kana
Töyhtöhyyppä
Taivaanvuohl
sokuovi

Rantasipi
Punajalkaviklo
N a uru lokki
Kluru
Klvitasku

Satakiel
Pensassirl(kalintu
Rytikerttunen
LuhtakerttLrnen
Viitakerttunen
Rastaskerttunen

Nlittyklrvinen
Väståräkki
Ke tavästäräkki

PajLrsirl(ku

Buc cla

Cyg olo

Gal gal

Tri tot

Oen oen
Sax rub

Mot alb

Car ery

50
2A

3
1

3

14
l
B

1

2
21

5
I
4
2

t0
440

1

3
3
2

40
2

3
I
3

2

2
1

6

1

3
1

1

1

2

;
T

4
17
l1
2

80
3
1

T5
40

1

TBO

3
4

11

I
100

53 4.5
29 2.5
6 0.5
1 0.1
5 0.4
4 0.3'16 1.4
2 0.2

14 1.2
1 0.1

3 0.3
21 1.8
5 0.4
11 0.9
5 0.4
3 0.3
11 0.9

440 37.5

1 0.1

I 0.8
4 0.3
6 0.5

5l 4.9'13 1.1

T O,T

260 22.1
6 0.5
5 0.4

15 1.3
23 2.4

MA 119

yhte€nsä 955 219 11t 4



jaottelua kuin valtakunnallisessa
lintuvesien suojeluohjelmassa on
käytetty lintuvesien suojelupistear-
von määrittämiseen.

Taulukossa 2 on esitetty linjalas-
kennoilla arvioitu ja rantalinmrston
tiheyksiä tutkimusalueilla, Saadut
tiheydet ovat aina suhteellisia ti-
heyksiä, ja niillä voidaan vertailla
eri alueiden linnuston koostumus-
ta ja tiheyksiä, mikäli laskennat on
suoritettu samalla tavalla. Mikäli
tunnemme alueen lintutihevden ja
pinta-aian, voimme laskea linjalas-
kennan antamasta suhteellisesta ti-
heydestä kannanarvion. Se on jo-
ka tapauksessa laskentoihin cikä
mutu-menetelmään lmusta tuntuu
että..) perustuva kannanarvio.

Tiivistelmänä taulukoista 1ja 2

fotean. että viiden runsaimman

Iintuiajin: naurulokin, ruokokert-
tusen, pajusirkun, rylikerttusen
ja silkkiuikun osnus lahtien lin-
nustosta on yli neljä viidesosaa.

Friskala ja Rauvola muodostavat
yhdessä valtakunnallisesti arvok-
kaan lintuvesikokonaisuuden, mis-
sä pesii puolentoistasataa vesilin-
tuparia ja toistatuhatta paria mui-
ta kosteikkolintuja.

Läheisten lehtoalueiden kanssa
ne muodostavat arvokkaan ja mo-
nipuolisen retkeily-, opetus- ja tut-
kimrrskohleen åivån Tbrrrn -otpläi
simpien lähiöiden tuntumaan. Ne
ovat helposti julkisilla kulkuneu-
voilla saavutettavia (Kakskerran
bussit Friskalaan, Katariinan ja
Uittamon bussit Rauvolaan] retki-
kohteita ja siksi suosittuja muuton-
tarkkailukohteita.

Aamuvirkku ornitologi ehtii ke-
väällä mainiosti käydä ennen kou-
luun/töihin menoa katsastamassa
viimeisimmät muuttaj at Rauvolas-
sa tai Friskalassa vastaava aa-
mureippailu ei monessa kaupun-
gissa onnistu.

Rantakanat
Rauvolanlahti tuli 1970 luvulla
kuuluisaksi maamme tiheimmäs-

tä rantakanakannastaan (taulukko
3). Nämä lajit ovat piileskeleviä,
vaikeasti havaittavia. lähinnä vain
öiseen aikaan äänteleviä lintuja.
Nykyisin lahdella ei pesi enää ai-
nuttakaan rantakanaa.

Taulukko 3. Luhtakanan (Raqul, luhta-
huitin (Pporlja liejukanan (Gchll pari-
määrät Rauvolanlahdella vuosina
1965-1988 {Turun Lintutieteellisen
Yhdistyksen havaintoarkisto).
Häckande par av vattenrall. smålläckig
sumphöna och rörhöna i Rauvola åren
1965-1944.

Raqu Ppor Gchl

Naurulokki on
Friskalanlahden
valtalaji, mutta
Rauvolanlahdel
ta se puuttuu.
I Friskalaviken
är skrattmåsen
den vanligaste
häckande arten,

viken saknas

Taulukko 2. Friskalanlahden (3,6 km)ja Rauvolanlahden {4.3 km)
ruoikkolinjalaskentojen antamia linnustotiheyksiä. N = havai
tut parit ja d = lajin suhteellinen tiheys. Korjauskenointa ly =
1.48 Friskalassa ja y = 1.28 Rauvolassa) ei ole käytetty.
Fågeltätheten enligt beräkningarna ivassen. N = observerade
par och d = artens proportionella täthet. Korrigeringskoelticient
har inte använts.

196 5
1966
1967
1968
1969
1970
19'71
197 2
1973
197 4
1975
1976
1977
1974
1979
1980
1981
1942
19a3
1984
1985
1986
1987
19AA

2
2
2

5
8
7

1

3
2
2

_i
-1
15
-425
14
12

'l

1

1

::

2
2

Laji
Rauvola Friskala

Luhtakana vakiintui linnus
toomme vastå 1950.hrvulla. Rauvo-
lanlahden vanhimmat luhtakana-
havainnot ovat vuosilta 1954. 1955
ja 1961. Ainakin vuodesta 1s65 läh-
tien luhtakana pesi Rauvolanlah-
della säännöllisesti vuoteen 1985
saakka. 197O-luvun puolivälin lau-
hoina talvina luhtakana jopa tal-
vehti Rauvolanlahdella: laji nähtiin
lahdella 7.3.1975 ja 18.:1.1976

Friskalanlahdelta on ilmoitettu
vain yksi luhtakanahavainto:
:15.4.1975. Tämä voi kyllä osoittaa
enemmän laiskuutta havaintojen
palautusinnossa kuin lajin todellis
ta puuttumista lahdelta.

Turkulaisten lintumiesten loppu-
kesällä ja syksyllä suorittama ran-
takanarengastus Rauvolanlahdella

5
1

13
20

1

8
5

161
13
40
11

2
5

40
1

15

E
E

Fasaani Pha col
Käki Cuc can
Niittykirvinen Ant pra
Keltavåstäräkki Motfla
'Västäräkkl lt4ot alb
Pensastasku Sax rub
Pensassirkkalintu loc rae
Ruokokerttunen,4clscå
Luhtakerttunen Acr ris
Rytikerttunen Acr sci
PensaskerttLr Syl com
Pikku epinkåinen la, col
Varis Cat nix
Punavarpunen Cat ery
Keltasirkku Emb cit
Peltosirkku Emb har
Pajusirkku Emb sch

1.41
0.15

16.0 5
3 5.98

1.81
11.9 9
5.24

210.6 5
42.46

15.8 9
5.O2
1.67

40.57
1.20

T O7.30

0.43 2

21.OO 9
6.97 3
6.04 3

355.94 229

31.94 2a
12.11 7

o.42 1

M.7a 12
2.97 2
1.5B I

190.41 147



tuotti 1970-lu!'un puoli\'älissä
oloissamme ainutkertaisia rengas-
tusmääriä (Turun Lintutieteellisen
Yhdist-vksen ha\raintoarkisto]l

Antalet ringmärkta sumphöns i Rauvo-
la på '197O talet.

1913 1915 1976 summa

Raquatlcus 23
Pporzana 3
Gchloropus 5

59 17 99
40 144
't2 7 24

SuIrIet rengastusmäiirät kerto\rat
nyös Rauvolanlahden merkityk-
scstä rantakanoien muutonaikaise-
na levähdysaluccna. Rantakanojen
äärimmäiscn piileskelel'ästä elä-
mäs1ä kerloo se. että 197o-luvulta
ei arkistossa ole kuin yksi havain-
to huutelevasta luhtahuitista Rau
\rolassa (7.7.:19771. Kuitenkin lajin
tiedettiin pesi\'än Rauvolanlahdel-
la ftaulukko 3].

Luhtahuitin puuttuminen Fris-
kalanlahdelta sen sijaan lienee to'
dcllista. Tiedossa on vain
havainnot kesiltä 1960 ja 1961 -
ajalta jolloin lahtea vielä laidun
nettiln. Muutenkin luhtahultti
karttaa merenrantanilttyjä.

Liejukanan vahakausi Rau\,o
lanlahdella oli lyh-vt. Laji pesi alu-
eella vuosina 1972-1978. Muut
havainnotkoskenevat Iuuttomat
kalla pr säht5,neitä lintuja. Myös lic-
jukana talvehti 1970-Luvulla
Rauvolanlahdella: havaintoja on tal
vehtivasia yksilöstä 11.1. 5.2.1975.

Yölaulajat
Pensassirkkalintu on vasta
1980-lLlvulla alkanut peslä säännöl-
lisesti Friskalan- ja Rauvolanlah-
della {taulukkcr 41. Pensassilkkalin-
rur vakiintuminen kertoo koko
Etelä Suomessa 195O-luvulta läh-
tien tapahtuneesta maatalouslnai-
sl]man merkittä1,ästä muutoksestal
ulkolaidunnuksen avoimina pitä-
mät lantaniit"vt ja pcllonlaiteet
pensoittuvat ja kasvavat umpeen.
Niittyjen lintuyhteisöjen tilalle on
s"vntynyt aivan oma pensaikkojen
ja ruoikoiden lintuyhlelsönsä, jon
ka monet lajit ovat vasta sodanjäl
keisen ajan tulokkaita lintumaail
massamme.

Viitasirkkalinnusta on vain
kaksi havaintoa alueiltal



Tåulukko 4. Pensassirkkalinnun (Lnae),

rastaskerttusen {Aaru), viitakentusen
(Adum) ja luhtakerttusen {Apål) revii
rimäärät Rauvolanlahdella lR) ja Friska
lanlahdella (F) 1970 1988 (Turun Lin
tutieteellisen Yhdistyksen havaintoar-
kisto).
Revirantal för gräshoppssångare, trast-
sångare, busksångare och kärsånga-
re iRauvola och Friskala 1970-1988.

12. 27.6.1982 t Ä Rauvolanlahdel-
la ja :t5.6.-1.7.1s86 1 ii Friskalan-
lahdella.

Lounaasta maahamme levinnyt
luhtakeIttunen on tä11ä vuosik,i'm-
mcnellä r'allolltanut hämmästlttä-
l'än nopeasti koko Lounais-Suo-
men. Ensimmäisen kerran luhla-
kerttunen havaittiin Rauvolanlah
della r,uonna 1974. Kesä]]ä 19BB

luhtakerttuncn oli Raur.olanlahdel-
la runsaampi kuin koskaan, ja laji
on vakiintunut Friskalanlahdelle
kin [taulukko 4].

Luhtakerttunen on pensaikko jen
ja kolkeidcn rrohostojen pesimä
lintu, joka kuitenkin on levittäyty-
mässä lounaisrannikolla myös ruo-
ikoihln pesimälinnuksi. Näin on
synt!'nässä mielenkiintoinen kil
pailutilanne. Ruoikoissa on Suo-
messa pesinlt vain neljä varpuslin-
tulajiar moko-, ryti- ja rastaskerttu-
nen sekä pajusirkku. Rlti ja ras
taskertturen ovat vasta viime vuo-
sikymrnenten tulokkaita linnustos-
samme ja n-vt on neljäskin kerttus-
laj j tunkeutumassa ruoikoihin
kaikkein yksitoikkoisimpaan pesi-
mäympäristöön Suomen luon
nossa,

Viitakefttunen on luhtakcrttu-
sen kaakkoinon sisarlaji, joka ei ole

vakiintunut länsirannikolle. Eräi-
nä kcr'äinä r,iitakerttunen pesii pai-
koin runsaanakin Länsi-Suomessa,
mutta seuraalana kesänä laji saat-
taa olla t_vystin kateissa.

Mvöskään rastaskerttunen ei
ole asettunut säännölliseksi pesi
mälajiksi't'umn linlulahdille, vaik-
ka lajin pesimä-vnpäristöä, vank-
kaa ruoikkoa, olisi l'llin k-vllin tar-
jolla ja laji on runsastunut Suo-
messa 1980-luvulla.

Harmaahaikara
Harrnaahaikara on s-wskesäisen
Rauvolanlahden vakituisia tutta-
Yuuksia. Laji pesii yleisenå hcti
Suonen eteläpuolella ja loppuke-
sällä rnaahamme saapuu kicrtele-
viå poikueita ja pesimättömiä lin-
tujir hcinäkuun alusta lähtien. Vii
mcisct haikarat lähter'ät vasta ve
sien jäätyessä. M-vös ke\räisin ha'
vaitaan joitakin harnaahaikaroita
Turun seudulla, ja laji pesii surue-
na harvinalsuutena paikoin Etelä
Suomessa.

Alkaisimmat harmaahaikarat on
tavaltu Rauvolanlahdella 26.3.1972
ja 2s.3.1983. Syksl,n inu61t1i"i--
mät havainnot ol'at 27.10.1984 ja
12.11.1984. foukkoon mahiuu pari

Taulukko 5. Rauvolanlahdella vuosina
1970 19aA havaitut harmaahaikarat
(Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen
havaintoarkisto). Määrät yksilöitä.
Antal observerade gråhägrar i Rauvo-
la åren 197O 1gaa-

rnaalis kesä
mars juni

helnä marras
juli november

Lnae Aaru Adum Apal
R FRFR FR F

1970 1 -- -
1971 111
1972
19 73
1974
1975
1976 1 2
1977 - 2
1918 1 13
1919 - 1

1980 41 3 1

1981 2 , -- - 2

-2
-1

T983 -1984 1

T985 ',t 2 1 T

1S86 6 2
1

2
2

1

2
3
3

T987 3
T988 4 ) 1',l

21 12 3 I 2345

Pensassirkkalintu tunnelmoi kesäyössä. Gtäshoppssångare.

t

=

i.

19 70
1911

19 73
1914
1975
1976
1977
T97B
T979
T980
T981
1982
T983
Tg84
1985
1986
1987
1988

2
1

1

;
1

1

1

2

3

3

5B
2

3
13

1

6

35
1

B

B

)



keskikesän havaintoakin: 14.6.1983
ja 3.7.1982. Useimmiten harmaa-
haikarat on nähty yksinään tai
2-3 linnun pikkuparvina, mutta
hyvinä haikarasl,ksyinä 1s76 ja
1984 suurimmissa parvissa on ol-
lut 5 B yksilöä, esim. 14.-16.8.1976
B yks.

FriskalanLahdelta on sen sijaan
tiedossa vain I havaintoa harmaa-
haikarasta 19BO-luvulta. Tätä en-
nen laji oli havaittu Friskalassa
vain kerran: 8.8.1S68 3 m S. Yhtä
kesäkuun havaintoa lukuunotta'
matta {29.6.1985 1m NWI havain-
not sijoittuvat heinä-syyskuulle
{yhteensä :13 yksilöä).

Mustatiira
Toinen lintulaji, jota tavataan lin'
tuvesillä kesäaikaan kiertelemässä
mutta joka pesii Suomessa vain
suurena harvinaisuutena. on mus-
tatiira. Mustatiira on tavattu lin-
tulahdilla vain kesäaikaan, ja tou'
ko-kesäkuun vaihteen havainnot
koskevat muuttavia lintr-rja.

Kaikkiaan Rauvolanlahdella on
nähty :19 mustatiiraa [Turun Lintu-

Mustatiiraa on hava:ttu
Rauvolanlahdella selvästi
useammin kuin Friskalan
lahdella.
Svarttärna.

tieteellisen Yhdistyksen havain-
toarkisto); määrät yksilöä:

pikku-uikku 25.-26.9.1985 1 yks.,
intianhanhi 12.1.1986 1 yks., muut-
tohaukka 14.4.1987 1 yks., alaskan-
silli 2. 3.5.1984 I yks., heinäkurp-
pa r yksilö 23.4.1981, 18.5.1981,
17.5.1S83 ja 28.9.1SB5, ruusukotta-
rainen 30.5.1985 :t ad, keltahemp
po 15.4.1982 2 yks. ja tundraurpi-
ainen 11.2.1983 3 yks.

Heinäkurpasta, pesimälinnus-
tomme harvinaisimmasta, on pe-
räti kolme keväihavaintoa. Ja lo-
puksi pieni kuriositeetti: ARK ei
01e saanut yhtään harvinaisuusil-
moitrsta Friskalanlahdelta.

Kiitokset
Turun kaupungin ympäristönsuo-
jelulautakunta rahoitti linnuslosel-
vitvkset. Kari Karhu ia larmo Lai-
ne kaupungin 5rmpäristönsuojelu-
toimistosta ovat kirjoituksen taus-
taeminenssejä, Vesa Multala ja
Lasse Vilhrnen luovuttivat kesän
19BB lintuhavaintojaan ki]'ttööni ja
Juhana Piha toimitti Tirrun Lintu-
tieteellisen Yhdistyksen havain-
toarkistor tieloja käyttööni. Läm-
pimät kiitokseni.

19.5.1S54
27 .5.1567
27 .5.1968
22.5.1S69
28.5.1S6S

2.6.1969
5.-6.6.1S6S
1.-2.6.1570

1 18.5.1S71 1

1 1.2 .7 .197 5 2
1 1.8.5.1976 2
L 25.5.1S76 1

2 20.6.1976 L

L 23.5.1582 L

1 25.5.1S83 1

1 1.7.1388 L

Friskalanlahdella mustatiira on ha-
vaittu neliästil

24.5.L953 L

26.5.1382 1
2.6.11983 :L

20.5.1984 1

Suurharvinaisuudet
Alueilla tavattu harvinaisin pesi-
mälintu on eittämättä valkopääti-
aincn (Palus cvanus), joka pesi
vuonna 1975 risteytyneenä siniti-
aisen kanssa Friskalan Pikku-Vih-
tilässä (Lehtonen ls76J.

Turun Aluerariteettikomitea on
hyväksynyt seuraavat harvinai-
suushavainnot Rauvolanlahdelta:

2



Nähtäväksi iää, elpyykö ylirehevöitynvt
Rauvolanlahti vielä kunnon lintulahdek-
si. Rauvolaviken.

Kirjallisuus
Koskimics, P & Väisänen, R.A. {toim.l

1988i Linnustonseurannan havain'
nointiohjeet.2. painos. 143 s. Hclsin-
gin !"iiopiston cläinrnusco.

Laine. K. 1989r l'riskalänlah.lcn ranla
niit,vL kunnostctaan. - LIkuli 20 [2]:
15 17.

Lampolahti, I. 1987i !r.iskalanlahden
lirrnusto ja kasvillisuussch,itls 1987.

Turrln kaupunEiin yrnpärjslönsuo-
jelutoimiston julkaisuja 2/87: 1 30.

l,arnpolahti, J. 1989: Rauvolanlahden
linnusto' ja kasvillisuusseh.it,\'s 1988

Turun kauprlngin vnpåristilnsuo
jelutoimiston julkaisuja,li 89: 1 12.

Lehtonen, R. 1976: \älkopäätiainen Pa
rlls cyanus risteytyneenå sinitiaisen

Sammanfattning
TVå fågelvikar nära Äbo
Tr'å bra fågelvikar', Friskala och
Rauvola. befinnel sig pre.is utan
iör Äbo. Förlattaren har gjort en
fågel och \'äxt utredning som
gmnd för renoveringen.

Vikarna är till huvuddragr:n lika
dana havsvikar, fr'odiga och med
grunda stränder. De har alltid va-
rit vassbevuxna på sin grundhet,
men mänskan hal åstadkommit
deras lågelrikedom. Friskala upp-
lever just nu sin blommningstid.
men Rauvola har redan sett sina
bästa dagar. I Friskala viken Iinns
det gott on växter under vatten"v'
tan som erbjuder föda åt fågelun
garna. I Rauvola har avloppsvatt
net i stället öi/ergött vallnet och för-

stört vattelväxterna.
Författaren taxerade Friskalavi-

ken 1987 och Raur.ola 1988. På om'
rådet häcker ca 150 vatienlågelpar'
och ör.el tusen par andra våt-
markslåglar. Dc fcm vanligastc ar-
ternas {skrattnlås, sävsångare, säv-
spalr,., rörsångare och skäggdop-
pingJ andel av vikarnas fåglar är
örrer fyra femtedelar.

På 1970-talet blev Rauvola be-
römt för sin surnphönspopulation
som \'ar landcts tätaste. Nu häcker
inte ett enda par i viken.
Rörsångaren, som spridit sig för-
vånansvärt snabbt i Svdvästra Fin-
land- har också eröl'ral Råuvolå
och Fliskala. Nu börjar en intres
särnt tä\'lingssituation uppkomrna
då artcn sprider sig också till vas
sen, l



Tämä mies on rakentanut kodinpoh-
jan monille Salon seudun kalasääski-
perheille.

1!t
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'Iumn yliopislon matematiikan lai-
toksen vs. professorln ja dosentin
luhani Karhumäen t"vöhuoneen ik-
kunasta avaLltuu mahtaNat näky-
mät yli koillisen Turrn. Lintuja kol-
mekymmcntä vuotta seuranneen
matcmaatikon iloksi maisemassa
näk5,5, ussil n dr t,etolintuja. Kar-
humäkeä r,oisikin luonnehtia oikc-
aksi petomieheksi, sillä hän on
rengastanut petollntuja sJ,stemaat
tisesti -197OluvLln alkupuolelta al-
kaen. Kanahaukkoia här on r-.n
qåslanut toka kesa \ uodeqta tgh/
fuht;en 1a iiuuhkajasta sekä kala-
saa sKeslaKrn ncne[a on.nl.lt sar-
jat, jotka ulottuvat vuosiin 1968 ja
1969.

Kesän tuLo ajaa miehen Salon lä
hikuntien metsiin, joissa hän kä5'
tännö$sä asuu yli kuukauden yh-
teen menoon vaeltaen, rengastaen
ja teltassa ldpven. Aiemmin tuo oli
sääntö, rryttemlnin kotiväki, r'aino.
3-vuotias Otso-poika ja 1-vuotias
Aino t-vtär. tek{lvät renflastuskau-
den rikkonaisemmaksi. N,lutta eh-
käpä taas pian...

Kevät alkaa perinteisesti korp-
pienren!lastusreissulla slinä joskus
huhtikuun loppupuolella. Tirohon
aikaan hronlo on kauneimmiilaan,
heleä ja elämää täynnä ia mctsis-
sä on hienoa kulkea. KuD touko-
kuun loppupuolella tai kesäkuun
aLussa låhden varsinaiseile peto
rengastusreissulle. o\rat vuoden

Vuoden I989 rengastaja viettää

Kesäkuut salomailla
Jo parinkymmenen vuoden ajan ansioituneille rengas-
tajille myönnetty Olavl Liukkosen pokaali annettiin
vuonna 1989 turkulaiselle matematiikan vs. professo-
rille Juhani l(arhumäelle. Salon seudun ympäryskun-
tia vuodesta 1964 kolunnut Karhumäki tunnetaan en-
nen kaikkea päiväpeto'intujen rengastajana.



huippuhctket edessä: Olossa on
elämisen makr.ra.

Olen kiertänyt Salon sr:udun pi-
täjiä sen verran kauan, että voin sa-
noa tuntevani tuon alueen paikat
tarkkaan. Icinnostus Salon seuhra
kohtaan on vanhaa perua, sillä
asuin aikolnaan Muurlassa.

Rengastusluvan hankin heti,
kun täytin 18. Se oli vuonna 1967
ja lupakoe taisi olla Suomen en-
simmäinen rengastustentti ja se pi
dettiin sattumoisin juuri täällä lu-
russa.

Pesien etsintä
lajikohtaista
l,uvan saatuaan fuhani Karhurnä-
ki rengasti kaikki pesäpoikaset, jot'
ka sattui löltämään. Hänen ensim-
mäinen erityiskohteensa oli uu11u-
kyyhk-v, jota hän rcngasti järjestel-
mällisesti ja hYvin intensiivisesti
aina :197o-luvun puoliväliin asli,
jonka jälkeen hän keskittyi lähes

-vksinomaan petolintuihin.

- Lintuasemilla en ole koskaan
rengastanut paitsi vieraillessani
Kanadassa. Pöntöissä pesil'ät pöl'
löt ovat rnyös jääneet vähälle huo-
miolle.

M-"tsie[ kitköissä o]evien peslen

lö)'täniseksi rengastajan on taival
lettava kymmeniä kilometre jä so-
pivassa maastossa saaliinsyöntl- ja
pesimäjälkiä etsien ja puiden ylä-
osia tähyillen. Pesäpaikkauskollis-
ten lajien vanhojen pesien tarkas-
tamlsessa on aina oma kutkuttava
jännityksensär tapaako jälleen van-
liat tuttavat vai onko pesä asukkai-
ta vailla.

Pesien elshtä on lajikohtais-
ta. Minulla homman ytimeksi on
mrodostunut vanhojen rcviiricn
tarkistaminen.

- Yleensä aina, kun kiipeilen
pesille. on joku kaveri mukana seu
raamassa alhaalla. Helpot tapauk-
set hoidan "vksinkin. Sen verran
rankkaa puuhaa kiipeily on, että
kunto paranee selvästi kesän ai-
kana.

Yksi keino saada pesäpaikkoja
selville on mennä heinäkuun lo-
pulla metsiä kiertelemään.

- Silioin poikaset huutelcvat
kuuluvasti pesän läheisyydessä,
ionka tuntumassa ne pvsvvät suun
nilleen kr.rukauden verran. Kun
paikka on tiedossa. on pesää hel-
pompi etsiä seLlraavdna vuonna.

Suhteessa cniten Karhumäki on
rengastanrt kanahaukko j a, yhteen-

sä noin 800 pesäpoikasta. Näistä
on tullut m1ös huomattavan paljon
löytöiä, noin 150 tapausta. Osasvv-
nä tähän on ollut kanahaukan voi
makas metsäst]'s, jota tapahtui,
kun lajia ei vielä oilut rauhoiteltu.
Rengastuksen alkuvuosina joka
neljäs kanahaukkalöytö olikin am-
muttu lintu,

Vanhat metsät
katoamassa
Vaino ei kuitenkaan ole ollut rrhka
kanahaukan olemassaololle kuin
korkeintaan paikallisesti. Karhu-
mäki sanookin, että suurin uhka
tekijä kanahaukaLle on suomalal-
sen metsäympäristön muuttumi-
nen liian hoidetuksi talousmet-

Parik"vmmcntä vuotta sitten,
kun kanahaukkaa metsästettiin ah'
kerasti, lajilla meni kuitenkin lry-
vin, sillä sille oli tarjolla riittäväs-
ti sopivia pesimäpaikkoja. N1t kun
laji on kokonaad rauhoitettu eikä
sitä juurikaan ammuta, sillä menee
huonosti. Syynä on se, että kana
haukan suosimat vanhat metsät
ovat olennaisesti \'ähentyneet. Ti-
lalle on tullut h-vvinhoidettuja,

Suomalaisen
metsäympäris-

muuttuminen ja

sien häviäminen
saa metsämailla
liikkuvan ren-
gastajan miette
liääks;.
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nutta rakentccltaan I'ksipuolisia
talousmetsiä, puupeltoja, jotka li-
säksi kaadetaan suhteellisen nuo-
rina.

Kun talousihmiset puhuvat
vanhasta nletsästä, he talkoittavat
sellaista metsää, joka on ohitta-
massa parhaan luottovaiheensa.
Biologisesti tarkasteltuna, ja met-
sän luonnollisen kierron kannalta.
k]'seessä on kuitenkin korkeintaan
keski-ikäinen metsä. Metsään kuu-
luu eri ikäisiä puita.

f uhani Karhunräki huomauttaa,
että metsien yksipuolisluminen on
ollut selkeästi haluttu tavoite. Sil-
lä on halullu turvata mahdollisim-
man suuri puuntuotanto, mutta täl-
löin muut an'ot ovaL saaneet väis-
tyä taloudellisten arvo jen tieltä.

On ilonista, että Suomen mct-
sät hoidetaan luonnon kannalta pi
lalle. Metsäluonnon hätätilasta ei
keskustella vakavasti.

Metsien raju muuttuminen on
aiheuttanut senkin, että kanahau-
kan pesän lölrtämisessä ei enää pä-
de vanha karttatemppui tutklmal-
la kartasta vanhojcn metsien si-
jainnin tiesi aikaisemmin, minne
suunnata kulkunsa kanahaukan
pesän löytämiseksi. N-vt kartto jen
tietoihin ei enää voi luottaa.

Kanahaukka on nopea ja tailava
pesänrakentaja ja se pesii myös
nuorissa metsissä, mutta nykymet-
sien ohuista puista sen pesät usein
putoavat tuulisella säällä. Tämä
haittaa pesäpaikkauskollisen kana
haukan kiintymistä uuteen elinym-
päristöön.

Kanahaukkaa paremmin menee
varpushaukalla. Sille soveliaita pe-
simäpaikkoja on riittävästi ja se voi
pesiä nuoressa istutetussa mänty-
metsässäkin. Lisäksi valpushau-
kan saaliskokoluokan lintula on

rnsaasti. Sparvarin h)'\'ä tilannc
näkyy myös rengastajan tilastoissa.

Viime vuosina olen renfjasta'
nut keskimäärin 50 varpushaukan
poikasta kesässä.

Lliirihaukkaa pesii Salon ympä-
r"vskunnissa vähänlaisesti. Joku-
nen poikue osuu kuitenkin rengas-
tajan reitin varrelie silloin tällöin.
Nuolihaukan pesiä Karhumäki löy-
tää vuosittain muutaman ja hyvä-
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nä myyrävuonna huuhkajasta ker-
tyy kolmisenkymmentä rengas-
tusta.

Ampuhaukka on etelässä harvi'
naisempi pesijä ja siitä kertoo
myös se, että l(arhumäki on 24
vuotta aktiivisesii rengastl]ttuaan
löytänyt ampuhaukan pesän vain
kerran. Mehiläishaukan pesälläkin
hän on vieraillut vain joitakin ker
toja, sillä laji on Salon seudulla hii-
rihaukan tapaal r'ähälukuinen pe-
sijä. Lisäksi Iintu on elintavoissaan
hylin piilotteleva ja sen pcsää on
vaikea löytää.

Mchiläisharrkkä on hieman
merkillinen lintu. Sen pesä Luhou-
tuu usein ja on tavallista, että on
nistuneesti pesivillä pa|eilla on
vail yksi poikanen. Kuitcnkin la-
jin kanta on säilyn"vt kohtuullises-
ti. Lajilla ci ilmeisesti ole vihollisia.

Terveisiä Afrikasta
Kalasääski on Salon seudun vank'
ka vakiolaji ja sitä pesii alueella .15

paria. Näistä puolet on innolla ot
tanut pcsänsä alustaksi Juhani
Karhumäen rakentaman keinope-
sän.

Ttulihaukan voimakas vähene-
minen Varsinais-Suomessa on
luonnollisesti näkynyt myös aktii-
virengastajan havainlo- ja rengas-
tusmäärissä. Karhumäki kuitenkin
otaksuu, että lajin vähljnemiseen
ovat vaikuttaneet muut kuin pesä-
paikkatekijät.

Varsinais-Suomessa on ollut
trLulihaukalle tarjolla vanhoja va
riksenpesiä aivan riitiävästi niln
kuin esimerkiksi sarvipöllöl1ekin.
Siitä ei pesintä ole ollut kiinni.
Pönllö on vain vaihioehto luonnon
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pesäpaikalle. Pöntötyksen etu on
tietysti se, että sc parantaa poikas-
tuottoa, kun pesintä tapahtuu suo-
jaisassa laatikossa.

M]'ös lehtopöllö on viime vuo-
sina taantulut. Voisi olla paikal-
laan ottaa laji rengastuskohteeksi.

Sadoista vuosien varrella teh-
dyistä r'engastuksista on myös tul-
lut mukavasti palautetta eri puolil-
ta maailmaa. Kaukaisimmat löydöt
on tehty Afrikassa, jossa useita Ju-
hani Karhumäen rengastamia ka-
lasääskiä on }hlrtetty päiväntasaa-
jan seudulta ja muuaD sääksi aina
Etelä Afrikassa asti.

Pikku Otso'poika on jo ollut
isänsä kanssa metsäretkilLä. mr.rl
ta petomies odottaa aikaa, joiloin
oma poika olisi rengastusvaelluk'
silla mukana varttuneena retki-
kumppanina.

Kail tässä pitää vielä kiipeillä
kalasääskien pcsäl1e seuraavat
k-vmmenen vuotta, kunnes poika
tuosta kasvaa. Sitten voisi antaa
hommia jo hänellekin.

Sammanfattning

Årets ringmärkare 19Bg
Olar.ri Liukkonens pokal har redan
i två decenniers tid getts åt en lne-
riterad ringmårkare. Är 19BO gavs
den åt åbobon och tf. matematik-
profcssorr-r fuhani Karhumäki.
Karhr:mäki, som rört sig i Salo
fraklen sedan 1gtiO-talet. är känd
framförallt som rovfågelsringmär
kale. Hans ringmärkningskarriär
startade år 1967 då han började
med att ringmärka alla bor.tngar
han hiltade. Hans första special-
projekt var skogsduvan. Fr.o.m.
medlet på 197o-talet koncentrera
de han sig närmast på ringmärk-
ning av rovfåglar. Proportionellt
sett har Karhumäki ringmärkt
mest duvhökar. Andra arter' är bl.a.
fiskgjuse, sparvhök, berguv, 1ärk-
falk och ormvråk. På försommaren
då han rör sig i skogarna på sin ar-
liga ringmärkningstur häIrder det
att han tillbringar en månad i
sträck i skogen.

Årets ringmärkare konstaterar
att det största hotet mot skogshäc-
kandc lovlåg1ar är förändlingarna
i deras livsrniljö och de gamla sko-
garnas försvi nande. fl

Tunnistuskilpailu II
Llulvaton meno jatkuu. Ukulissa
pyörähtää nlmittäin käyntiin vuo-
den toinen määrityskilpailu ja täl-
lä kertaa voittajallc on tiedossa
kaksi lippua Silja Linen laivalle.

Tunnlsta oheinen lintu ja lähetä

vastauksesi kahdcn viikon sisä11ä
pääloimillajalle: Ihnad Pulli, Kraa-
tarinkåtrr 5 A 27- 20610'ftrku. Pal-
kinto an'otaan kaikkien vastannei-
den kesken, joton nvt jos koskaan
kannatläa osallislual

Mitä tänään
ruuaksi?
Siinä moncn iinnun pulma k1'l-
mässä tah'isäässä. O jenna auttava
kåtesl ja tarjoa linnuille auringon
kukan siemeDiä. Nyt niitä on taas
saatavaoa 'fLYn kautta. Hirnat:

5ks
10 kE
25 kg
s0 kg

100 kg

50;
90,-

2r5,-
410,-
800,'

Tiedustelut, tilaukset ja lII)ynti: Ti-
mo Nikkanen, puh.44'1 050. Sie
menvarasto siiaitsee osoitteessa
Kaivokatu 16 A, sisäpiha.



Annikan palsta
Annikas spalt

Palstallani alattelin esitellä joitakin
lintulehtiä ja kirjoja. Koska syksy
on aika, jolloin lehdet tilataan, kä-
sittelen ensin niitä.

Birding World
Lehti on englantilainen. Se on il
mestynyt vuodesta 1987 lähtien.
Ensi alkuun sisältö koostui lähin-
nä englantilaisista havainnoista,
mutta nykyään lehti sisältää paljon
mielenkiintoista asiaa määrityk-
sestä kiinnostuneille. Lehden ju1-

kaisee The Bird Inlormation Ser-
vice, joka Englannissa hoitaa prr
helinvastaajapalvelua lintumiehil-
le. Lehti ilmestyy kuukausittain ja
sivuja on 36/numero. Hinta n. 190
mk.

Jokaisessa numerossa on Eng-
lannin ja Westem palearctisen alu-
een havainnot edcltävältä kuukau-
Celta. Sen lisäksi lehdessä julkais-
taan lyhyitä määritysartikkeleita.
Nämä ovat tuoreita ja 1'leensä vä-
rivalokuvin kuvitettuja. Ulkomai-
sia retkikohteita esilellään myös.
Useimmiten Englannin kovimpien
rarien tiedonannot ovat mukana jo
seuraavana kuukautena ilmesty-
vässä numelossa. Viimeisellä si-
vulla kerrotaan ICPB:n viimeaikai-
sesta toiminnasta.

Hyviä valokuvia on runsaasti,
osa värillisiä. osa mustavalkoisia.
Lehden laatu on palantunut jatku-
vasti, joten siitä on tullut mieles-
täni aivan huippulehti. Myös Mys-
tery Photograph löytyy, vastauskin
on samassa numerossa. Joilakin
esimerkkejä tämän vuoden annis'
ta: määritysartikkeleissa on esitel-
tJ' Dunnin- ja aavikkokiurut, vaa-
lea tervapääsky, schwadzin ja rus-
kouunilintu. kultalinnat etc.

Limicola
Saksalainen lehti, ilmestvnvt vuo-
desfa 1987 lähtien. Kuvitus on se-
kä mustavalkoista että värillistä.
Numeroita 4 vuodessa. sivumäårä
200. Hinta n. 150 mk. Aikaisem-
min julkaistiin käännettyiä määri-
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tJ'sjuttuja muista lehdistå uusin va-
lokuvin. N5'ttemmin on ollut joita-
kin aivan uusia hyvin perusteelli
sia artikkeleita {esim. kultarinnat,
kanat, suopöllö-sarvipö11ö, pieka-
nal. Sisältää m)'ös saksalaisen RK-
katsauksen, tiedonannot ja Myste-
ry Photographin. Eli muistuttaa si-
salloLTaan lanlnna iirrltsll illrosta,

Jos hallilsee saksaa ja muut huip-
puLehdet ovat jo hoidossa, suosit-
telen lämpimästi tätäkin.

I den här spalten tänker jag ta upp
fågeltidningar och bilcker som jag
tycker är värda att läsas. Jag bör-
jar med två relativt nl'a tidningar.

Birding World
Tidningen har utkommit sedan
1987 och den utkommer mcd 12
nummer pelår, 36 sidor per num-
mer. Innehållet består närmast av
material om rariteter och fältbe-
stämning. Föregående månads ra-
riteter från England och Westerir
Palearctic området är listade. Of-
tast ingår någon fältbestämnings-
artikel, inte speciellt lång men
färsk. Arliklår om de senaste en
gelska heta rariteterna, mystery
photograph, nyheter från ICPB, re-
serapporter finns också med.

Bland de senare godbitarna
finns artiklar om fältbestämning
av ökenlärkor och Dunn's lärka,
blek tornsvala, gulsångare, etc.
Tidningen innehåller mycket foto-
grafier och kvaliteten på både lärg
och svartvita bilder är mycket bra.

En mycket bra tidning som blir
bätire hela tiden. Speciellt den lär-
ska aspekten är treviig, man får
genast höra om de senaste rönen.
Pris 190 mk.

Limicola
Också en trevlig tidning. När de
första numren kom [t, 1987, var
fältbcstämningsa lklarna kopiera-
de från andra tidningar {dock med
nya fotografierl, men ny har de
publicerat helL nya artiklar (bl.a.
orn gulsångare, fjä1lvråk och sump-
hönsl. Artiklarna illustreras med
många och bra fotografier, både
färg och svartvita.
Tidningen påminner till innehå1-
let närmast om British tsirds, med
Rk-rapporten, mystery photog-
raph, fältbestämningsartiklar ib-
land men ibLand också artiklar om
utbredning, meddelanden om ra-
riteter, etc.

Limicola kommer ut 4 gånger i
året, sammanlagt ca 200 sidor. Pris
ca 150 IIrk. För den som kan tyska
hör Limicola absolut till de intres-
santaste tidningarna.



Historian
srlpren
havinaa
Koonnut
Risto Lemmetyinen

Kokousselostuksia.
Turun Eläin- ja Kasvitieteelli
nen Seura,
6. X. 1938. ... - Edelleen toht.
Kaikko kertoi naakan [Coloeus
monedulol elintavoissa havaitse-
mistaan petomaisista piir-
teisiä...
... - N,laist D. W i k s t r ö m il-
moitti konsuli Knoningin am-
puneen sorsametsästysajan
alussa Halikonlahdelta intialai-
sen hanhen fÄnser indicus].

Luonnon Ystä\,ä 43: No,1, 1s39

Li.tuhavaintoja Turun ympä-
ristöslä. S a t a k i e I i llusci.
nro lrrscrnJirJ olr v. 1!J4l .rseltu-
nuf Tirrun ti'iitamolle. Naula-
tehtaan rannassa oleviin
teryaleppä- ja tuomiLehdikköön,
mistä eräät ylioppilaat keksivät
sen hyönteistiet. retkeilyllä ja al-
lekirj. kävi myöhemmin var'-
mentamassa havainnon. Sieilä
tämä itäinen vieras konseltoi
ku I t a r i n n a n fHippolois
icterinoJ ja parin mu s t a p ä ä-
k e r t u n [Sylvio otricopilio.J seu-
rassa. 'furun seudusta ei tietääk-
seni ole havaintoja satakielen
esiintymisestä.

Lampikertlu[Acrocep-
hoius scirpoceus) asusti kevääl-
lä 1947 Ruissalon kaupungin'
puol-.isessa päässä, Veneveistä-
mön tienhaaran ja RuissaLon
sillan väiisessä ruo'ostossa. mis-
sä se Lauleli kilpaa ruokokertun
[Acrocephoius schoenoboenus.]
kanssa.

K.J. Voiie.

Luonnon Tutkija 51: No 4, 19.17

Haaste TLY:n talvipinnaralliin
r.r2.r990
TI-Y:n viides talvilalll järjestetään lauantaina 1.12. Kllpailualueena
tuttuun tapaan )rhdist"vksen toimialue, lajeja saa kerätä kello 7 ja 18

välillä. Klrseessä on juhlakisa {5.1, joten haastamme kaikki kynnelle
kykenevät mukaan, myös mulsta yhdistyksistä.
Talvikisassa on kaksi sarjaal
A-kisa: foukkueiden r'älinen (2 5 h)
B-kisa: Yksittäisten lintuharrastaiien kisa. Voit siis osallistua talvi

lalliin myös yksin ja 
"vritlää kuinka monta lajia saat päil'än

aika a. Kumpikin sarja on kuitenkin täysin oma kisansa.
f oukkuekisassa noudatetaan ylcisesti kä-vtössä olevia pinnarallien
sääntöjä. Yksityiskisassa korostetaan mJ'ös ehdotonta kriittis"vyttä
tunnistuksessa. Purku tapahtuu lauantai-iltana kisailijoille erikseen
ilmoitcttavassa paikassa kello 19 alkaen.

Ilmoittautumiset Raunolle joko puhelimitse [921-304 562] tai kir-
jallisesti Ralhankatu g B b 43 20100 Turku.
KISAENNATYS ON 56, OLISIKO JO AIKA KAATAA SE?

Ps. Jollet pääsc purkutilaisuuteen, ilmoita tiedot puhelimitse Rau-
nolle kcllo 18-18.30.

Osta pöntiö pöllölle,
tarjoa talo tiaiselle
H)'\'ä luonnon ystävä. Metsissä on
nykyisin yhä irähemmän pcsimis-
ja -vöpyn.rispaikkoja kolopesijöi1le.
Suo koti kodittomlllc ja osta pihal-
lesi iai vaiklGpa kesämökillesi kun
non linnunpönttö Tl-Y:n hyvästä
pönttö\'alikoimasta.

Pönföi on kol'errettu kuusesta.
koivusta tai lepästä ja niiden poh
ja ja katto on avattavissa. Lenloau-
kon ympärillä on metallilev"v Hin
nat:

harmaasieponal'opönttö 30,-
talitiaisen/kirjo-
siepon pönttö 35,'
pikkutiaispönttö 35r
kottaraispönttö 40;
helmipöllön pönttö 70.
telkän pönttö 80.-

Tiedustelut, tilaukset ja myyntir Ti-
no Nikkanen, puh.4'14 o5o. Pönt-
tö\'arasto sijaitsee osoitteessa Kai-
vokatu 16 A. sisäpiha.
PS. Muistathan siivota pöntöt syk-
syisin. Vanholssa pesissä on paljon
kirppuja ja muita loisia.



Halikonlahden

Seppo Sällylä

Ukulissa on viirne vuosina ollut
kirjoituksia TLY|n alueelta lövtv-
neistä alaskansirrcistä. Salon Ha-
likonlahdella on vuosien saatossa
hal'aittu kaksi alaskansirriä; losiII
näiliä linnuilla on r'älissä 18 vuot
ta. Koska molemmat ovat sattuneet
omalle kohdalleni. niln tässä niis-
tä kertomus. Ensimmäinen havain-
to on tehty 26.9.1971 ja toinen
13.9.198S,

Syyskuun 26. päivä vuonna 1971

oli tavanomainen pilvinen sJ'-\rspäi-
vä, + 7'C lämmintä jahiemanluo
teistuulta. Olin vakioretkellä Hali-
konlahden kahlaajamaille, kuten
useimmiten koulupäivän jälkeen.
Vakioreittiin kuului'at aina alueen
lictcaltaat, joita mlds proosallisesti
paskakuopiksi kutsun. Ko. altaat si-
sältävät viemäreiden sakokaivolie-
tettä eli sitä itseään ja tietysti liete
vetää kahlaajia puoleensa.

nräästä lietealtaasta löytyi suo-
sirrien seurassa tepastelemasta vä-
hän oudompi sirri, joka välittömäs-
ti määrittyi alaskansirriksi. Tunto-
merkit näkyir'ät erittäin hyvin pel-
killä kiikarillakln fZuiho 10x50] al
laan maavallin takaa.

Ote havaintokirjastani lähes 20
vuoden takaa:

"Calidris melanotos. 1 yks. liete-
altailla suosirrien seurassa. Mää-
ritys tapahtui seuraavien tunto-
merkkien perusteeLla: r,'alkea vatsa,
rinnassa tlheään pitkittäisviiruja,
jotka loppuvat viivasuorasti vat-
saalrl selkä muistutti suosirrin sel'
kää, mutta siinä oli muutamia val-
keita juovia; r,ärituntomerkkejä

32

vahvistivat vielä vaalean kellcrtä-
\'ät koivet, \'alkea siimäkulman juo-
va sekä pyrstön tummat keskisu
lat,"

"Kooltaan tämä yksilö oli noin
suosilrin kokoinen, sanoisin jopa
vähän pielrempi, suosirriä kook-
kaampi se ei missään nimessä ol-
lut. Nokka oli myös l-vhl'empi kuin
suosirrin. Kahlaili mielellään vat
sa l'että viistäen hieman suosirreis-
tä erillään, vaikka \'älillä liittl'ikin
näiden seuraan. Lähtiessään pari
kertaa kiivaan ääntelyn vallitessa
taivaanvuohimaisecn lentoon. to-
tesin.iipien olevan iLnan,siipi juo
\'aa. Aanl o1r prrltK, plrr K.

Havaintovihossani on m"vös spe-
kulointia linnun koosta. sillä koon
puolestahan siinä olisi ollut mah
dollisuuksia vaikka bairdinsirriin,
lyhlehkö nokka ja äänetkin oLisivat
bairdinsirrillc mahdolLiset, mutta
muut tuntonerkit jättivät jäljelle
alaskansirrin. Suippopyrstösirri-
kin oli r,,ihossani pohdinnoissa. Sii-
piiuova on ihneisesti ollut niin
heikko. että vihkoon olen kuitan-
nut sen olemattomaksi.

alaskansirrit

Löysin linnun noin :15.20 ja tark-
kailin sitä 2 1/2 tunnin ajan. Odot-
telin mahdollisia muita salolaisia
lintuharrastajia paikalle, mutta kc-
tään ei kuulunut. Eipä ollut
NMTtä, autoa, hakulaitetta, kauko
putkea olemassakaan. Mukana oli
kiikarin ja polkupyörän lisäksi
kiinteäohjektiivinen puoliauto-
maattikinolilmikamera Petri Seven
S. Paikalla oli J. Karhumäen kah
laajakatiskat, jotka virittelin pyytä-
mään klo 16.30. Projekti oli hyvä,
suosirrejä tunki katiskoihin oikein
mielellään, niistä löytyy värinega-
tiivikuvia.

Alaskansirri käveli eräässä l,ai-
heessa jo johdetta pitkin, mutta ei
eksynyt sisälle. Jäi lähikuvat saa
matta. Ilta alkoi hämärtyä, eikä
muita lintumiehiä palkalla näky
nyt. Poistuin vähän ennen klo
18:aa, jolloin alaskansirri jäi liete-
altaaseen suosirrien kanssa.

Seuraar'ana aamuna kerroin
alaskansirristä koulussa Tapani
Lehtolalle, joka kävikin paikalla.
Lintua ei kuitenkaan enää näky-
nyt.



Silloista k\lmäå suhtautumista
har\:inaisiin lintuihin kur,aa se. et
tå kii\,in ilsc laas ilirlikurrlirhdclla
vasla kahcien päi\'än Iräästä. S] ]s-
kuulr -l!17-l aikana kii\,in liLrtealtail
la-13 fäil':in:1. Son aikaisiin lintrr
rrilkiiri kuului\,at nrJös useat mLru-
t(rlltilrkkai]upäi\,ät llmusmäen kol
miorrittalrstornissa ja rt:tkcill ke-
sämiikin nlaaslossil Perrriön ivlal-
hildcdalissa.

ViLlokur.a låslä a la ski: nsjr rislii jäj
siis saånralta. Ha1'ainto on I(K:ssa
INr'äksj'ttl ia sc on Suomon 3rs tiis
lii Lajjsta. Srr.rmcn linnusto l<irjan
Innkaan sc r)n odclleen nrt'ars toi-
seksi mviihäisin. {N4f,öhäisin on
nähl\ Pattijoella 27..1).1977 .)

SeuLaarran kcrrirn ILrlusluir illas-
kansilriin s1,1'skrLurr -13. päiränä
1989 Salon I Iaiikonlahcklla. Olin
jällecn iltarctlitllii verlerlpuhdi.iLus-
altailla. Altailla oli rr-!,ös Janrle Rii
hilDälii ja tavan mlrkaan Inpatte
lirnmc 1l- ja lll-altdidell kuhrrassil
postilaatikrrrr å ä rellli. lirista l Lrn tia
oli sii1l:i juir)llu jir;rlliridcn lintuja
katsclhr, kun tokaisin JannelLe, et
tri liri\lirirrllrai luolla tiilikann aksen
päässä lGtsorlassa ll altaan le\rä
laLrliln lehlaaiat, "jos r,aikka lö5t!i
si l ilpukurnritsa." Rapukulnitsa
oli jään\,t miel(x)ni r)rikoisena kah-
laajarra eriiäslä päir ää aikaiserrr
nrir salolåisestå antikvariaatista
ostanrastani lcoksesta. \4aailnran
riliiirnet sar'jan osasta Linnut.

l,ietealtaissa oli niin l)aljr)n \1rl-
tii, dtli kahlaajat eiviit lliissLi viih-

tl neet. l,åminin kcs:j oli m: ils saa
11lrl aikaan sLlu]er leviilaularr II-irl-
laaseer. Tällaista le\ äla uttaa €ijä
tclcsialtailla Salossa ennr:n ollut
olhLlkairn.,\iran urrsi kaLrlaajir-
paikka siis.

Kär.ehnme altaiden \,älistä kan
nasta liihcrnmlis lr:r,iilau llaa. joka
oli allaan \rucrherrsaiirenlien IJ Lro-

lcisclla rcrLr olla. Piiälin katsastair
lautarl kählaajia jo r'ähän kaucnr
paa. noin 20{l 25il rnrrtrin piiiistä.
Sllloiscssa putkessani oli zooInis
s.r I' nod ll,-KL,r'l rr\1 r,n Ir,rl t-\|
15-.]5xJ ja liilli plokkasir sucrkLr'
kon toisensa jålkeen. I(unnes frrt-
kessa oli ordon matala jalkainr:n ja

pitkäsiipinen pie11i suokukkonaa
ras. Siit-.n tänä oudornpl kahlaa-
ja kälinl\'i rinla minLruD päirr ja
Laas jlsiihti: alaskansirlil I luikka-
sin Jannelle, etlä siellä on alaskan-
sini krviilautalla. Linlu crli l<aul<a-
na, jotcn kä\.{rlirnnc ripeästi maa-
kannasta eteenpäin. Altaan kui
rnassa alaskansirli niikvi jo hr,virr
ja loppu tarinasta orrkin paikallisil-
le lintuherrrastajille trttua. Riihi
mäki lähti soillamaan tir)toa ct(xxr-
piiin. Sanana iltana kuvasin hä-
närlssä kulat Ilaikallislchtccn scu-
laa\:an p:ii\Jän uutissivrLlle. johorr
alaskansilri p:i:isikin.

Seruaa\,ana påi\,än:i kur,asin lin-
[Lla I)aremmissa olosLll]lcissa lLrn-
sErasli. Allaan reLuralla oli kapea
os nrankäänrir'.r'ö, jonka sisään hrn
kcurhrin upottamalla jalustarl jälc-
!e1een. r\lasl<ansirli kulkl kuin ju
na ku\,auspaikkani editso, tosin \':i-
I i1l li jouduin silli I)airnenlanraan
osrrilDkäiinrir lehliä heitteler1lällä.
(lluonr. lln ollut vielri BongiIIilii
ton jäsen, joten uskirlsirl itse lö\tä-
mririni lintrra ohjaillal)

Nuori alaskilrlsirri \,iiht\,i altaan
le\'älautalla \,iisi plii\'ää. TuLLlen
suunlakin muuttui r'äLillä ja ajoi
laLLIil11 il]laan toiseen nurkkaan l;i
lre)Le postilaatikkoa. Linhr oli bon-
galien suosiossa. koska so oli kt:
svhkö ja crittiiin h(lposti ta\roitet
ta!issa. (lhcisct kuvat on otettLt
alaskansirristii scLu aar'åna påi\räDä
eli .r.1.9..r98iJ.



Suuri Suomen 6.-16.6.199Ikierros

TLY järjestää ensi kesänä linturet-
ken Suomen parhaille lintupaikoil-
le Itä-Suomessa sekä Käsivarren
Lapissa. Matka tehdään tilausbus-
silla ja sen hinta liikkunee
1400-1500 markan välillä. Hinta
sisältää bussimatkat, Leirintämak-
sut sekä kämppämajoituksen [2 yö-
tä), Ruokailusta jokainen vastaa
itse.

Ilmoittautumiset Rauno Laineel-
le joko puhelimitse (s21-304 562 k)
tai kirjeitse os. Rauhankatu I B b
43 20100 Turku. Matkalle otetaan
enintäin 30 henkilöä ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Alustava mat-
kaohjeln-ra on seuraava;

To 6.6r Lähtö aamulla Turusta.
Ajo Porin ja Vaasan kaut
ta Kalajoelle, jossa loiriv-
dytään. IllaLla käynti Le-
tossa.

Pe 7.6: Aamukäynti särkillä ja

letnsså Armrlnårvål å

jatketaan l,iminianlah"
delle, josta edelleen Ou-
lun kautta Kemin Ajok-
seen. Illalla ajo Ylläksel-
le, jossa leiriytyminen.

La 8.6: Ylläs-Kilpisjärvi.
Su 9.6: Retkeilyä Kilpisjärven

ympäristössä [mrn. Saa-
nal, mahdollisesti käynti
bussilla aivan Norjan ra-
jan pinnassa "komppaa-
massa",

Ma :10.6r Kilpisjärvi-Pallastun-
turi.

Ti 11.6r Ajo Pallakselta lähes suo'
raan Kemin Ajokseen,
josta illalla Liminkanlah-
deLle, jonne leiriydytään.

Kc 12.6: Liminkanlahti Posio
IKoronuoma) Kuusamo,
jossa majoittuminen
kämppiin Rukan juu-

To :13.6: Koko päivän kiertely
Kuusamon lintupaikoil-
la. Illalla takaisin Ru-
kalle.

Pe 14.6r Ajopäivä, Kuusamo
Lieksa Ilomantsi-Värt-
silän Sääperinjärvi. Yö-
kuuntelua Sääperin ym-
päristössä kunkin omien
halujen mukaan.

La 15.6: Sääperi Parikkalan Sii-
kalahti. Yö ja aamu Siika-
lahdella.

Su 16.6r Siikalahti Ylämaa-Kot-
ka-(HelsinkiJ-Turku

Oikeudet muutoksiin pidätetään
liIrtutilanteesta riippuen.

Voi pojat ja t_vtöt, lintua on taas lu-
vassa pilvin pimein, joten tuuthan
siekin lintuloita kattomaan. foikha-
taan "vhdessä Jänkhällä.
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IRJAUUTUU
A FIELD GUIDE TO THE RARE BIR-DS OF BRITAIN

AND ETJROPE

Per Alström, fan Lewlngton, Peter Cofton

Klrja on määritysopas ja käsirtää noln 300 harvinaista
1ajia. Kirjassa on 800 kuvaa, joisca 400 on väril1is1ä
65 :ssä taul.ussa ja 400 on piirroksia. Sivuja on 416'
Kirja ilnestyy vuoden vaihteessa , j ohon odotad-01e tarke.-
trusta. Mej.11e ilooilettu hinca on 14.95 puntaa eli 105
Bårkkaa. OrDiksen listahinta lulee olemaan 139 markl<aa.

Ennakko tilauksena saat kirjan uskomattomaan alkuperäi-
seen englanLilaiseen hintaan:

105 MARKKÄA*

Vahvista !ilauksesl hetl ja maksa tilillemme tai nyymä1ään 105,-.
Jos haluat klrjan postissa 11sää 15,- (yhteensä 120,-)
Haksun voll suorlltaa tileille: Talousosuuspankkl Mäkelänkaru 500853-
22041 LaI Postlpankkl PSP 728-793.
T1166 klrJsluettelo ! Orniksen kirjavslikoima kasvaa koko ajan. Edr.rt-
1lset hinnal. uselmrnat klrjat nopeas!i suoraan varastosta.

Solta numeroon 90-66 00 77 ja t1laa kir asl !al tita tllaksesi.

S!

r Xirlan hlntå on Eei1le lloolrettu hlnts Olke!s hln-
nan moutokseen PldåEeråijn' Joka t!P6ukse336 ennokko-

\J- t-{d, ICA
Albertinkatu 6.OOi5O Heleinki'Finland 0 90-660 O77


