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Suomi rakentaa
q riom.r \,ie-lö l,r-\,rir l-.-i5e.l 15.000 20.000 rrcngpllä '.Iodcoo".U nul d pro\anlJadli\F-li -F o'l \din 0..{ O."+' ,. \'i'lolo'n,r,r..,, \n.ki-
kaupungeilta eråmaihin, Turusta Utsjoelle kaikuu rakcntamisen ja kai-
vamisen pauke, r'äike, läiske ja rouske. Asuntoja norisee vimmatusti, kel-
tatiili-, r'alkotiili ja kahitiilipalatseja Errontekiön ja Kittilän syrjäkylille
vieri viereen, Etelä Suomen vaiestiikatoisimnatkin perukkapitäjät täyt'
t-v\'åt niistii, taajamal paisuvat silmissä kun metsät väistyvät kerrostalo-
ja rivitaloalueiden, parkkipaikkojen, liikekortteieiden ja huonekaluhal-
lien tieltä. Ioka toinen tai kolmas tuttavanme äheltää omakotirakeDnuk'
sellaan, kellä puolen. kellä täf'den miljoonan velkataakka harteillaan. Ensi
kerran sitten 1940-luvun jälleenrakennusvuosien ovat rakennustarvik-
keet monin paikoin loppuneet. Oletko saaDut sementtiä? E tä nauloja?
Hätäisct klsclyt kaikrval tcillli, torcilla ja puhelimissa. Kanadasta on jou
duttu tuomaan valmista lautaa.

Loma asunnot sulloutuvat kaupungeiksi tunturien kupeeseen ja täyt-
täl'ät viimelsen luhtaniittvisen larnmenpoukaman. Kurssikeskuksia, lo-
makeskuksia, venesatamia. Moottoritietyömaahan liittyy uusi voiman
siirtolinjaus, sen takaa alkaa golfkenttä, lakeus ulottuu taivaarrantaan
kuin Lapualla. Ja autovirrat taajcnevat. äsken miljoorra, pian puolitois
ta, nyt jo kaksl miljoonaa yhtä aikaa rekjsterissä. Ia silti riittää jengiä
kuuteen mlljoonaan etelänmatkaan vuodcssa. se on reippaasti yli yksl
matka henkeä kohti imeväiset ja vanhustentalojen lilkkumattomat kroo
nikot mnkaan lukien.

I\,1illä kaikki tämä uskoDraton rnenoamincn maksetaan, nillä energi-
alla tuotetaan? Paljonko koko tonhussa vapauluu hiilidioksidia, pa]jon
ko otsonia, typpcä, ilokaasua, rikkiä? Paljonko peitivy tuottavaa vihreää
maa-alaa? Paljonko menettää pinta'alaa rnctsä, se onneton, joka on tiis-
sä vahakunnassa maksumiehenä?

Kannattaako tässä hulluuden myrskyssä panna hanttiin? Kannattaa-
ko maassa, jossa ajankohlaisil olgelma on kallioiden katoarninen rnurs
keasemien harnpaissa, ylipäänsä eDää tehdä mitään? Ennakoltiinko kal-
lioidensuojeluohjelmaa 1960- tai 1970 luvulia? Mitä kallioiden jälkeen?
Milloin viimeisenkin tunturin kohdalla on vastaavansyvyinen monttu,
jossa laskettelukeskus ja hiihtohissit edelleen toimivat ja t-vkkilumi tup-
ruttaa? \,'uonna 1995 \'ai vasta vuonna 2000?

Useimmat luonnor harrastajat ovat vauhdissa täysin rlnnoin muka-
na. Ornitologien karnerat ja videokanrelal ja filmikamerat ja kiikarit ja
kaukoputket edustal'at tässä maassa varmaan k"r'mmenien miljoonicn
markkojen pääomaa, ja bongarien Mcrsut ja BMWrt snihklvat miljoo-
nia tickiiomctrejä. Kiireisissä tapauksissa, jos autopuhclinen viesti kertoo
tornipöllön tai aavikkomyrsk-r'sirolintakerttulin oievan henkjtoleissaan,
moottorin kehr'ävs vaihtuu helikopterin urinaksi.

Jossakin kuitenkin elää sitkeä pieni vastarinnan, elä]nän suojelun liek
ki. fossakin on pikkuinen joukko, joka sittenkin tappelee viimcistcn mcl-
sänsirpal-.iden pnolosta, ctsii nämä tietoonsa, ottaa seivää hakkuus[un-
nitelmista, yrittää katkoa metsäteollisuuden kynnet irti viirneisten suo-
malaisten metsien turkista. Se vetoaa, mielcnosoittaa, neuvottelee, lah-
joo metsureita, viime kädessä tiukan paikan tullen yrittää p-vsäyttää hak-
kuukoneiston.



Kevätmuuton seurantaa Porkkalan ran-
rakallioilla 1989.

Mitä joukkoa nämä viin]eiset niohikaanit, viimcisct luonnonJrstävåt
ovatl Orritologit siinä joukossa ovat loistaneet vain poissaolollaan. Ku-
iunut ja paljon päivitelty totuus Koijär'veltä oli, että lintumiehiä, Iintu
vesien tutkijoita, rengastajia sieLlä ei räkynvt, He istuivat karkoputki-
ncen laskcmassa sadoin miohin samoja alleja ja sepelhanhia kaikilla me-
rcn luodoiila. Kun nuuatta valkeakoskelaista huippuornitologia tuona
keväänä kysyttiin mukaan pieneen Koij:irvelle 1ähtevään pomkkaan, hän
totesi kyllä olleensa rakentamassa lintutornia Koijärvelle, mutta mihin-
kään arveluttaviin suojeluihin hän ei tule sekaantumaan. Ihmeteltiin, mitä
hän arveli torninsa kohtalosta, kur järveä oltiin kuivattamassa porkka-
napelloksi. Kaveri ilmoiiti rakentavansa uuden tolnin johonkin toiseen
paikkaan. Suomi rakentaa.

Keskiverto ornitologille näitä rivejä ci ole tarkoitettu. Nyt hactaan niitä,
joissa on vielä jotakin säilynyt kuoren sisällä, tuossa sydämcn seutuvil
la. Ehkä heitä sittenkil löytyy erremmån kuin tahallisen katkera kuvaus
yllä antaa odottaa. Ketkä panivat hihat heilumaan vaivojaan säästämät'
tä Hangon'lhlliniemessä viime keväänä - ei tosin siinä tapauksessa met-
sän, mutta toisenlaisen yhtä tärkeän kansallisrnaisernan puolesta? Kyl
lä siellä nähtiin peräti Bongariliiton nimimiehiä, risti scinään ja kaikki
kunnia heille ilman sarvia ja hampaita! Tästä sen pitää alkaa!

Tulilinjalla ovat parhaat kaikista lintujentutkijoista, mutta ehkä juuri
bongarit ovat avainasemassa ja itse asiassa valiojoukkoa, vihreitä baret-
teja: heillä on huippuunsa kehitett"v liikekannallepanojärjestelmä, palo-
kuntalaisen lähtövalmius ja kalustol Ilmoittakaa nimi ja puhelinnumc-
ro vaikkapa Luonto-Liiton toimistoon tai yhteyshenkilöille Janne Kum-
pulaiselle tai Veli Risto Cajanderille Helsinkiin ja olkaa valmiita lähte'
mään Inarin Kessiin, Repovedelle, Itä-Hämeen valkoselkätikkakoivikoi
hin tai Lieksan odotettavissa oleviin mittelöihin yhtä vikkelästi kuin ek-
syneen ja epätoivoisen nunnataskun löytöpaikalle! Kaksikymmentäyksi
henkeä päättäväiscssä painostusryhmässä on aina näyttävämpi ja tchok-
kaampi kuin kaksikymmentä, sata näyttävämpi kuin viisikymmcntä, per-
he ja lapset matkassa aina vetoavampi kuin yksi risupartainen äijäpa-
ha. Mutta mielih"r'vä on jokaiselle moninkertainen nunnataskuun ver-
rattuna. Eipä silti, sinipyrstö ja lapinuunilintu saattavat vaania juuri siinä
rrhanalaisessa aårniometsässä. PJ,



Sisämaassakin voi harrastaa
Atlas-tutkim u kse n ja pe-
tolintuseurannan yhtey
dessä olimme jo saa n eet
tuntumaa erääseen maas-
toon Loimaan kunnassa
sen ko illisku lm a lla - Lisä-
tutkimuksen merkeissä
sovimme "safarin" ajan
kohdan ja niinpä tapasim-
me heinäku u n ensimmäi-
sen päivän aamuna 1989
sovitussa paikassa.

ha kan pöntön läheiseen koivuun.
Tässä yhteydessä totesimme sen
myöhemmin useammallakin sa
manlaisella pöntöllä tehdt'n ha-
\rainnon, että pesän pohjaksi on
laitettava riittävän tiivis sammal-
paakku. Muunlaiset pehmikkcct
näet tuuli irie helposti mukanaan.

Retkemme seuraava kohde oli
aiemrnin käytiissä ollut valpushau
kan reviiri, joka osoitlautui aslr-
mattomaksi. Etsintää laajentaes
sammc jouduimme autiotalon pi-

hapiiriin, jossa taFasiln]nc crään
1ur.:nnontarkkailusta kiinnostu
neen entisen riistamiehen. Hän oli
juuri edellisenä päivänä nähnyt
palkalla kanahaukan ja neuvoi
maaston, jossa pesän pitäisi sijai-
ta. Liikuntavammaisena hän ei it-
se plstynyt lähtemään mukaan op-
paaksi.

Liito-orava, näätä ja
huuhkajan poikue
Lähdimme neuvottuun suuntaan
ja saimme pian ihailia kosteapoh-
jaisia järeitä kuusikoita, joten pe-
sän löytjrminen oli jo ennakolta
miclestämme tä5'sin varmaa. Ih-
meellistä kvllä, mitään merkkejä
haukan pesinnästä ei kuitenkaan
lö,\rtynyt, joten jatkoimme alueen
länsireunalle. josta lö)rtyi hyvännä-
köistä hakkaamatonta, \'aihtelevaa
maastoa,

Kohiasimme siellä cnsiksi pyye-
mon, jolla o1i mukanaan vain kak-
si poikasta. "Verottaja" oli tosiaan
ehtinyt halventaa jälkikasvua ras-
kaalla kädellä. Serr råavaksi kiin-

Tapani Vähämäki ja
Heikki Heikkilä

Ensiksi poikkesinme tarkasta-
rnaan peltojen keskellä sijaitsevas-
sa metsikössä olevaa tuulihaukan
pesää, joka oli jo ehtinyt poikasvai-
heeseen. Saapuessamnre p€sä-
puulle vallitsi paikalla pahaentei-
nen hiljaisuus eikä linnuista näkj!
nyt jälkeäkään. Kuten tavallista, ei-
'vät låheisen kesäasunnon haltijat
lienneet pesinnästä mitään, mut-
ta saattoivat silti keltoa varisten pi'
täneen eräänä aamuna paikalla
hirmuisen mekkalan. Päättelimme
jonkun pcdon käyneen "hoitamas-
sa" poikuccn.

Puun hankaluuden i'uoksi ja il-
man apuvälineitä emme yrittäneet
kiivetä tutkimaan pesää. Sen sijaan
kävimme siirtämässä samassa
mäessä. mutta ilmeisesti liian ti'
heässä paikassa sijainneen tuuli-

"Saapuessam-
me pesäpuulle
vallitsi paikalla
pahaenteinen
hiljaisuus. Päät-
telimme jonkun
pedon käyneen
'hoitamassa'
poikueen."
Tornlalk, ung



nostuimme etumaastossa olevista
kookkaista haapapuista. Melkein
nenä lurpeessa teimme tarkkaa
työrä ja lö"vtyiväthän ne liito-olavan
papanat puun juurelta. Tästä em'
me ehtineet pitkällekään, kun pa-
lokär'jen kolon tarkastus tarjosi )'l-
lätlrksen. Iruun juurella o1i run-
saasti erikokoisia näädän ulostei-
ta, mutla poikue oli jo todennäköi-
sesti 1ähtenyt liikekannalle. Ihmet-
telimme \'1elä edellistä havaintoa
kun saavuimme kallion juurellc,
jossa silmiimme sattui huuhkajan
"kalkkeja'l Vähän matkan päässä
niitä oLi lisää ja mikä parasta, myös
oksennuspalloja.

Tännittvnelnä nousimme vlös
linnettä, jossa havaitsimme valis-
tcn jäännöksiä ja pian m:'ös etsi-
mämme, kaksi huuhkajan poikas-
ta. Nämä olivat jo aika mölliköitä,
mutta silti vielä aivan lähellä pe-
säkuoppaa. Samalla näyttäytyivät
molemmat emohuuhkajat vähän
matkan päässä ja hetl niiden alet-
tua äännellä ilmest"vi nrelkein sa
moille oksille mehiläishaukka ih-
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mettelemään häiriön strytä. Saim-
me ihailla sitä rnelko läheltä. sillä
lopuksl lintu lensi vastaamme häi
pyen sitten näkyvistä.

Näkemästämmc innostuneena
jätinme huuhkajat ja intoamme li-
säsi vielä se, että edestäpäin alkoi
kuulua kanahaukan kikatusta ja
hieman myöhennin ilmeistä hii-
lihaukari kiljuntaa. Haimme hau
kanpesää tai pesiä tutkien maastoa
huolellisesti, mutta pitkällisen et-
simisen jälkeenkään emme löytä-
neet kuin urosmetson, joka aika ry-
minällä nousi siivilleen.

Seuraava tilaisuus, jossa lintu
harrastusta vietiin eteenpäin, oii
pari päivää myöhemmin. TälLöin
lä]res 24 tuntia vuorokaudessa liik
keellä ollut rengastaja tuotiin
unenpöpperöisenä huuhkajan pe-
sä11e. Poikaset löytyivät pienen et
simisen jälkeen lähistöitä ja sa-
moin lögyi paluumatkalla kulolas-
taan lentopoikue 1ähcltä autoa, jon-
ka takapcnkiliä nukkuvaa miestä
lähdettiin taas k5rlrditsemään takai
sin kotipuoleen.

Kettu ja viiriäinen
Saimme sitten jossain vaiheessa
avuksemme luontoveljet Kari Sa
lon ja Tirrkka Korvenpään. Edellä
kerrottu haukkamaasto tutkittiin
vielä rrrrdelleen. mlrtta fuloksetla.
Läheltä huuhkajan ja näädän pesiä
löytyi vielä siihen asti huomaamat-
ta jäänjrt samanvuotinen varpus
pöllön pesäpaikka. Tikan kolo o1i
noin kolmen metrin korkeudessa
ja puun juurella erittäin paljon pik
kulinnun sr.rlkia ja oksennuspallo-
ja. Taas yksi arvokas havainto lisää
ja niinpä kaikki tähän asti koettlr
yhteensä herätti meissä suurta hil
peyttä. Olivathan kaikki mahdolli-
set "ötökät" tuppautuneel lähes sa-
maan maastokohtaan.

Seuraavana vuonna 1990
varpuspöllö pesi taas samassa ko-
lossa. Lajin pesän havainnointi ah-
taasta kolosta on tunnetusti vaike-
aa ja kcvätkiireet lintumiehillä pai-
noivat muutenkin päälle. Rengas-
tuksen sijasta saattoivat havain'
noitsijat viime vaiheessa vain tode-
ta lentopoikueen ääntelevän pesän
lähistöllä. Huuhkajat pitivät pcsin-
nässään vä]ivuoden, mutta löysim-
me sen sijaan asutun ketunpesän
ja näimme yhden poikasistakin ja
tämä edelleen samassa mäessä!
Vuoden 19g0 hyviin havaintoihin
kuului mjös se, että kyseiseltä met-
säalueelta löytyi poikkeuksellisen
suuri metsopoikue, B lentävää poi
kasta, miki metsäkanalinnuilla käy
jo melkoisesta henkivakuutukses-
ta. Oivallinen vahvistus seudun
heikolle metsokannalle.

Viimeisin ja paras havainto sa-
malta kesältä oli sitten heinäkuun
aiussa, kun aamulliselle kohtaus-
paikalle kantautui viiriäisen äänte
iy. Paikallistimme linnun olinpai-
kaksi lähellä tuulihaukkamäkeä si-
jaitsevan kukkivan rypsipellon.
Viljelysmaa oli salaojitettu ja mel'
ko karun ja kuivan tuntuinen. Vaa-
timattoman tuntuinen biotooppi
näin arvokkaalle linnulle, mutta
hyvinhän tuo näytti sille kelpaa-
van,

Entä sitten, mitähän seuraa jat-
kossa? Myyräkannat ainakin ovat
taas nousussa. Alkaa vuosi 1991 ja
meillä on tiedossa todella silmäl-
Läpidon arvoinen maasto, monien
muiden lisäksi. !

j
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Miten täytän arkistokortin
oikein

Yhdistyksen arkistossa
on tietoja 40 00O havain-
nosta. Suurin osa n iistä
on palautettu arkistokor-
teilla. Tässä ohjeita kortin
täyttämiseksi.

Esko Gustafsson

Olen oiosuhteiden pakosta joutu-
nut syksyllä 1990 käsittelemään lä-
hes 1500 arkistokorttia ja muuta-
ma kommentti on selvästi paikal
laan.

Ensimmäinen silmiinpistävä
piirre on se, että yhdistyksessä on
400 jäsentä ja ehkä vain noin 5 10
o/o jäsenistä palauttaa havaintonsa
arkistoon. Ryhdistäytykää tai hä-
vetkää!!!

Kortin täyttämisessä on sclviä
puutteita niilläkin, jotka kortteja
täyttävät. Mutta muistakaa silti
pääasia: ainoa oikein iäytetty kortti
on palautettu kortti.

Etusivu
Kortissa on seuraavanlaisia "loke-
roita"l
Laji: Tähän kohtaan tulee lajinimi;
joko suornalainen tai tieteeliinen
nimi. Ei ole merkitystä mitä käJrt-
tää, lyhenteetkin kelpaavat.
Koodi: ]ätä tyhjäksi kutcn toinen-
kin koodikohta.
Pv, kk, vuosi: Nämähän ovat sel-
viä, mutta ehdottoman \'älttämät-
tömiå. Tähän kohtaan voi merkitä
myös pitempään paikalLa olleen
linnun osalta kaksikin päivämää-
rää. Toinen mahdollisuus käyttää
näitä on kirioittaa vain esim. \,uo-
si ja kk sekä kirjoittaa muualie kor
tissa ftaakse tai kohtaan muut-
to/paikallinen) eri päivinä nähtyjen
lintujen määrät.

.,,",rsra ...-_-.-\

Havainnoitsija: Tähän tietenkin
oma nimesi mielellään kokonaise-
na eli etunimikin kokonaan. Mikäli
havainnoitsijoita on monta, niin
kirjoila oma nimesi ensimmäiseksi
ja muut vasta sen jälkeen. Tällöin
käy selville kortin kirjoittaja. Mikä-
li havainnoitsijoita on monta, niin
kommentti XX ja 12 muuta havain-
noitsijaa kertoo sen mitä pitääkin.
Tämä tieto auttaa, kun joku joskus
käyttää arkistoa eli silloin on hel-
pornpi yhdistellä eri henkilöiden
palauttamia tietoja. Eli rautalan-
gasta: onko 1r1:2 vai 1+1=1. Mi
käli ilmoitat jonkun muun havain-
toja, niin merkitse myös oma nime-
si kofttiin.
Kunta: Koko nimi tai selvä I=TLYn
käyttämäl lyhennys.

Tarkka paikka: Hyvin oleellinen
tieto. Tulisi tietenkin sanoa mah-
dollisimman tarkasti ja ainakin
niin tarkasti kuin osaa ja on järke-
vää, Esimerkki: Kunta on Uusikau-
punki, johon on liitetty kolmc
muuta kuntaa (Pyhämaa, Lokalahti
ja Uus. mlk), Tällöin on tietenkin
tarpeellista kertoa että Letto-nimi
nen paikka on Pyhämaalla ja toi-
saalta pelkkä Pyhämaa tarkoiltaa
varsin laajaa aluetta eli entistä
kuntaa.

Exx, sex, ikä, klo: Tähän tulee tar-
kemmat tiedoi linnusta eli luku-
määrä, sukupuoli. ikä ja havainnon
kellonaika. Mikäli näihin paikkoi
hin ei mahdu esim. selitystä kaikis-
tä ikäsuhteista, niin jatka kortin
taakse tai alaosaan. Kellonaika on
muuttavista linnuista talpeellinen,
mutta muistakin sen voi laittaa.
Esirnerkiksi muuttava merikotka
ker'äällä Turun yli voi näkyä neljäs-
tä paikkaa, jolloin vain kellonaika
kertoo [mahdollisesti] oliko k]'sees-
sä yksi vai neljä yksilöä.
Muuttohavainto, paikallishavain-
to, muu havainto: Vähimmäisvaa-
timus olisi risti oikeassa n]lrdussa.

Muuttohavaintoon tulisi merkitä
suunta. Mikäli ko tia on käyttänyt
koko päivän havaintojen koontiin
(esim. melimetsot Rihinienessä],
niin tähän kohtaan voi eritellä ha-
vainnot tyylillä: klo, määrä, suun-
ta. Yhteissumma on vain kortin lu'
kumääräsarakkeessa. Muu havain-
to voi olla pesimähavainto, kierte-
levä lintu yms. Paikallishavain-
toonkin voi kirjoittaa helposti mo-
nenlaista "laidunsi rantaniityllä",
"ruokaili haaskalla" yms.
Säätiedot: tarpeen ja viitseliäisyy-
den mukaan niitä voi täyttää. Eri-
tyiscsti silloin kun niillä voisi ku-
vitella olevan jotain merkitystå
myöhemmin.

Takasivu
Takasivun osalta kortin täyttämi-
nen ei ole niin tärkeää kuin etusi-
vun, sillä siellä on 1ähinnä lisätie-
toja havainnosta, ei sen perustie
toja.
Linnun olinpaikan kuvaus: Ky-
seessä on siis kuvaus maastosta:
rantaniitty, lintujän'i, ulkosaaristo.
Pesimistiedot: Tämähän on itses-
täänselvä kohta.
Muuta erityistä; Tässä kohdassa
ovat kaikkein erikoisin1n1at jutut,
mitä arkistokorteilta löytää. Eli
paikka vapaaile runoudelle havain
nosta ja sen tiimoilta.

Muista siis kuitenkin: ainoa oi-
kein tävtettv kortti on PALÄUTET

L
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Talvinen Etelä-Turkki O Motkoillo
Asko Suoranta

Suomen valtion su oritta-
man verovirheen korjauk-
sen johdosta tarjoutui ys-
tävälleni Kimmo Kuusis-
tolle, vaimolleni Maijalle ja

minulle tila is u us retkeiilä
Turkissa talvella B9/90.
Koska Turkin talvilin nuis-
ta ei ole kotimaisessa lin-
tu lehdistössä paljon ker-
rottu {vrt. Jännes 1990),
saattaa tällaisen viikon pi-
kapyrähdyksenkin tulos
jotakuta kiin nostaa.

Suppeassa esityksessäni kuvaan
retkikohteita. mielenklintoisimmat
havainnot ja joitakuita vaikutelmia
reissulta. Tarkemmat tulokset on
luettavissa tauhikosta 1. Valltetta-
vasti ensimmäisen retkipäivän ha-
vikset ovat Istanbulista eivätkä Ete-
läjlurkista. mutta siuehän cn voi
miLään. Alunperin ei ollut tarkoi-
tus laskea kaikkia lintuja, joten tau-
lukon luvnt ovat osittain vain ilLai-
sia arvloita päir'äsummista. Koska
retkciLy suuntautui eri päivinä eri
alueille, taulukon luvut koskevat
enimmäkseen eri lintuja.

Torstai 28.12.
Lähdimme '1,urIsta odottavin nlie'
lin linja-autolla Helsinkiä päin klcr

11.30. Sää oli sumuinen eikä häL-
vencmisesfä tietoakaan. Helsin

ki-Vantaalla ei muutosta. ilmoitus
vihdoin koneen saapumisesta Köö-
penhaminaan, seruaava kuulutus
kahden turrnin päästä. Mielet
maissa. Seuraava kuulutus: kone
Tukholmassa. Finnairin koneita
nousee ja laskee koko ajan, mutta
Ttirk Hava YoLlalilla on ongelmia.

Klo 24 laskeuduimrne vihdoin
lstanbuliin viisi tuntia mldhässä ja
ilman toiveita jaikolcnnosta Anta
lyaan.

Perjantai 29.12.
Sää pilvinen ja viileähkö. Jouduin
me siis tyytymään Istanbulin kier-
toajeluun klo 11-15. Maasto suur-
kaupunkibiotooppia ja tehokasta
havainnointia vain puoli tuntia Si-
nisen Moskeijan tienoilla ja toinen
puolituntincn Bosbolin rannalla

Kanta Antalyan
maakunnåsta.
En karta över
Antalya lands-
kommun.



Uskiidarin puolella. Suokukko-
muutto oli mielenkiintoistar 50
määritettjfä ja 100 todennäköistä
muutti pitkin Bosbolin salmea.
Kirjallisuuden rnukaan laji ei tal-
vehdi Pohjois{Lrkissa, mutta el.rkä
talvi ei ollut vielä tulht? Pientä
painctta tuli B0 phalan parvesta, io-
ka uiskenteli Bosborissa. Saattoivat
olla karimetsoja, mutta elhän nii-
den takia pysähdylltr

Illalla päästiin jatkamaan ]nal
kaa Antalyaan.

Lauantai 30.12.
Sää aluksi pih'inen, aamrlla heik-
koa sadetta, iltapäivällä aurinkois-
ta, noin +15'C. Aarnulla tutustut-
tiin hotellin lähiympär'istöön klo
/.15 u.45. KrLnSaLmprna la naK\-
vimpinä pltivät meteliään varpu
set, punarinnat, hempot, tiklit,
töyhtökjurut ja kellahempot. Het-
ken ihnrettel) n jälkeen alettiin pik
kuhiljaa määrittää muitakin lajeia.

Aamun mielenkiintoisinta antia
oli 40:n yksiiön etelään lentänlt
hietakanapan'i. Linnul menivät
sen verran kaukaa, että lajimääri-
tys ei ole täysin varna. Muita hie-
takanalajeja ei tosin pitäisi alueel-
la esiint"vä? Kalliopääsklrt talvehti-
vai alavalla rannikolla. emme ta-
vannect lajia mlöhemmin vuor;s-
tosta laiDkaan.

Perehdyimme talkenmin Laral
alueeseen klo 10.45 15.00. Retki-
kohteina olivat Välimeren ranta ja
läheisct mäntymetsät sekä näiden
välillä olevat avoimet maastot. NIe-
reltä löytyi mm. mustanrnerenlok-
keja ja riuttatiiro ja, pensaikkoalu-
eilta puolestaan idänpippurilintuja
ja sarrettipääkerttuja.

Eniten ongelmia aiheuttivat
männiköstä kuuluneet "tjiit' -kut
suäänet. Aikaavie\'än ajojahdin jä1-

keen lajiksi osoittautui tiltaltti, jon
ka itäisten populaatioiden erilai-
sesta äänestä Euroopan Lintuopas-
kin kertoo. M"vöhemmin näimme
mrutamia "h"\'it"-phyliareitakin.

Sunnuntai 31.12.
Sää pilvetdn, kylmä navakka poh-
joistrruli, näkwvvs erinomainen
kauempana sisämaassa kohoavat
upeat vuolistot näkyivät eilisestä
poiketen hy\rin. Iltapäivällä oli jäl

leen lämmintä. Klo 10.20-10.45 pi-
kainen hotellin lähiympäristön tar-
kastelu: linnut suunnilleen eiliset.
Valsinainen retki klo 11-17: Dol-
musilla [= pikkubussi. rnarkalla
"nihin vain") Lara Diidenille, pie
nclle purolle, joka putoaa jyrkästi
mereen. Ojan vartta kävelimme si-
sämaahan, iosta pikkuteitä pitkin
Antalyaan, maastot viljelymaita,
haja/kyläasutusta ja hedelrnätalho-
ja. Antalvassa ehdittiin havainnoi
da hetki venesatamassa onnen au-
ringonlaskua.

Päivän eksoottisin lintu oli ojan
varresta lövt"vnyt pliinia. Vällne-
renvalpuset löylyivät maaseudul
ta laidunrnaiden tuntumasta.

Saimme myös kutsLrn paikalli-
seen kotiin kahvelle. Nämä Austra-
liasta lomalla olevat ystävälliset
turkkilaiset puhuivat englantia pa
remmin kuin me. Tosin he eivät
tienneet missä on Finland. Italias-
sa ehkä? Uudenvuoden aatto on
Tirlkissa suuri juhla. se vastaa nrel-
dän Jouluamme. Hotellissakin olisi
illalliskortti maksanut 300 rnark
kaa, joten tyS.dyimne seLlraamaan
jrhiallisuuksia napatansseineen te-
levisiosta.

Maanantai 1.1.
Sää pih'ctön ja tuullnen, näkyvy"vs
crinomainen. Aamulla oli kylmää
[vastasi meikäläistä s-vyskur,rn 1o-

pun aamuaJ, iltapäi,,'ä11ä lähes
+20". Klo 7:n jälkeen aamuhämä-
rissä plokattiin jo ensimmåisiä
vuodenplnnoja: tikli, punarinta,
peippo, varpunen, naun okki, mu-
leli, iso tiira, idänpippurilintu, sa
mettipääkerttu, keltahemppo jne.
Yllättävää oli voimakas peippo-
muutto kolrti länttä. Klo 7 I las
kilrme yhteensä noin trnnin stai-
jin aikana 3500 muuttajaa.

Muutto jatkui yhä voimakkaana
lähiiessåmme. eikä havainnointi
ollut -\'htäjaksoista, joten todellinen
lukumäärä lienee ollut ainakin jo-
takin 10000:n nurkilla. Parvissa oli
mukana pieniä määriä viherpeip
poja ja tiklejä. Kylm5ryskö r'ai mah-
dollisesti jossain idempä ä tai
vuoristossa satanut lLLlni aiheutti
muuton?

Saatuamne vuokrattua auton
teimmo rctken Antah,asta itään klo

9.20-16.30. Useiden peltomaise-
mapvsähdysten jälkecn kiiännyt-
tiin pääticltä pohjoiseen Backona-
kin tietä, jossa pysähdyttiin paris-
sa rinnemetsikössä ja jokivarsissa
sekä koluttiin -vksi karapulo. Ajo-
kilonretrejä kerl-vi noin 150.

Arohiirihaukka osoittautui mn
saaksi talvehtijaksi Antalyan maa-
kunnassa. Lajinmäärityskään ei
luottanut vaikeuksiar piekanan ko
koinen ja isomuotoinen kanelinvä-
rinen-vaalea petolintu, jolla kane-
linvärinen pyrstö [joidenkin p-\rrs-
tön t-wi valkcal ja suuret vaaleat
laikut siiven yläpuolella käsisiiven
lyvellä. Määr'itvs on valmasli pal-
jon vaikeampaa muuttoaikoina lin
tuien lentäessä kolkealla. Ylccnsä-
kin petolintujen määrittäminen ja

Tammirikkoja näkyi yhteensä neljä yk-
silöä. Mellanspett.



Taulukko 1. Etelä-Turkin talvilinnuston la.iimääriä vuodenvaihteessa 1989 9O vii-
kon matkan aikana.
Fågelsummor obseruerade under en vecka iSödra Turkiet vid årskiltet 1989 90.

tarkastelu on talvella helppoa: lin-
nut istuskelevat mielellään näky,
villä paikoilla puiden ja pensaiden
latvoissa sekä lentelevät matalalla.

Päivän mielenkiintoisimmat lin-
nut olivat ilman muuta lapinharak-
ka ja käpylintu, molemmat talvia-
lueidensa äärimmäisellä kaakkois-
laidaila?

Tiistai 2.1.
Sää oli lähes koko ajan pilvinen,
aamulla tihkusateinen. Vuoristos-
sa oli kylmää, joitakin lumihiuta
leitakin satoi. Autoretki Antalyan
luoteispuoliseen vuoristoon klo
7.O5-17.0O. Äntalyan kaupunki
kierrettiin visusti pitkin Gazi Bul-
varia, jolta käännyttiin ensin poh-
joiseen kohti Burduria ja vähän
myöhemmin länteen kohti Korku-
telia. Ensimmäinen pysähdys Ter-
messoksen tiellä, jota ensin ajaen
ia loppumatka kävellen kavuttiin
korkealla olevaan rauniokaupun-
kiin {aikaa tuhraantui kolme tun-
tia).

Maasto oii ensin mäntymetsiä,
sitten vuorenrinnepensaikkola,
Termessoksessa myös tammimet-
sikköä. Matkaa jatkettiin Korkute-
Iin ohi Kizilcadagiin ja Sögiitiin.
Täällä puusto oli hyvin vähäistä
oltiinhan noin :1500 metriä meren
pinnan yläpuolella. Joissakin jyl-
himmissä vuoristopaikoissa ehdit-
tiin hetkeksi pysähdellä, samoin
ylätasankojen viljelysalueilla. Sö-
giit Gölyä etsimme turhaan, järvi
oli kuivattu. Ajokilometrejä kertyi
noin 250.

Eliksiä olivat vuorisirkku. kallio-
nakkeli ja arokiuru, mutta päivän
kovin havainto oli ilman muuta
Termessoksessa nähty komea pu-
natulkkukoiras. Yllättävältä tun-
tuu, että suurimmat lukumäärät
turkinklyhkyjä, harakoita ja varik-
sia tulivat vastaan vuoristoretkellä.

Keskiviikko 3.1.
Sää aurinkoinen ja lämmin, ilta-
päiväilä noin +20'. Jälleen autol-
la Antalyasta itään klo 6.50-16.20.
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Phylloscopus collybita + sp.

Prunella modularis
Cettia cetti
Prinia gracilis
Sylvia melanocepha a

s. sp.

Regulus regulus
Saxicola torquata
Monticola solitarius
Phoenicurus ochruros

Erithacus rubecu a

Tlrrdus meru a

I pilaris
I iliacus
T. philomelos

T. viscivorus
Aegitha os caud atus
Parus major
P caeruleus
Sitta europaeå

S. neumayer
Cinclus cinclus
Emberiza calandra
E. ciå
E. citrinella

E. schoeniclus
Fringilla coelebs
F. montifringi la
Carduelis carduelis
C. ch oris

Pyrrhu a pyrrhula
Coccothr. coccothraustes
Acanthis cannabina
Serinus serinus
Loxia sp.

Passer hispaniolensis

P domesticus
Petroniå petronia
Sturnus vu garis

Garrulus g andårius
Pica pica
Corvus frugilegus
C. corone
C. monedula
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Muutamia vinkkejä lilrkkiin [ta]-
vellakin) 1ähteville:

l'araa riittä\'ästi aikaa. kaksi viik-
koa on ehdoton minimi

valaa riittävästi l'aatteita mu-
kaan, ainakin vuoristossa on
k5'lrnä

vuokraa auto koko ajaksi, cllct
välttämättä halua liikkua linja-au-
tolla {joka on tosin halvempi vaih
toehtol

- älä osta majoituksia matkatoi-
miston kautta, säästät paljOn ra-
haa.

Mruten olen Eteläjlurkin talves
ta sitä nieltä, että ilmasto on suo-
malajselle erittäin sopiva - perho-
sct ientelevät, mutta ei ole silti lii-
an kuuna.

Kirjallisuus
Dclin, H., Bruun. B. & Svensson, L.

1987: Eurcopan lintuopas. - trVcilin
+ Göös. Hongkong.

Jänncs, H. 1990: Lintunatkat Turkki.
Moniste Espoo.

Töyhtökiuru on talvisen
:.

Viisi pientä vihjettä
Eli Rauskin vihjetielokilpailu.St's- Laji 2.
teemi lienee tuttu. Aloitat viiden 5p: T run seudulla sitä ennen kut-
pisteen vihjeestä ja ellet sen perus- suttiin Paattisten Jannuksi.
teella tiedä mikä lintulaji on ky-
seessä siirryt eteenpäin alempien 4p: sen lähisukulainen tuo mie-

. leer r pr'ään anrm...ikr.rt,anpLsleallolen \'t nler slln. Lf KeaI \ as-
taukset sivulla 38. [Pcitä muut vih- tvön tuloksen

jc(]l esinr. paperilla siksi aikaa kun 3pr Sen toista sukulaista löytyy
mietit jotain vihjettä). mm. Oulusta ja Polista.

Laii 1.

5p: Ei liene kovin hyvätapalnerr. -tO.

4pr Suosittr häkkilintu, joka vil
liintyneenä saattaa pesiä.

3pr Höyhenpuku kellertä\,än har-
maa, siivenkäriet ja pyrstö su- Laii

kulaistaan tumnemmat. spl

2p: Ääni pehmeä KUU KRR UU.

lpr Lajin nimcnsä mukaan I1ä-
mailta oleva lähisukulainen
esiintylr mm. TUrun Yliopis'
tonmäellä.

12

Täm;i lin lr ei larrlrrtaidollaan
hurrnaa,

Tämä harnaatakki viihtyy
mm. kaalopaikoilla.

Sitä ei esiinny Armonlaak-
sossa.

Sen lähisukulaisella ei ole
hauskaa.

Vaatteetkin se voi tuoda mie-

2p: Koiraalla kellanmskehtava lin-
ta, r'alkeat pyrstön alapeitil-
hövhenet ja musta pyrstön
kärki.

1p: Syötävän rinkilän naisproli-
nen vastine plus vaatteen osa.

Laji a.

5p: Pekka Puupäässäkin se esiin-
t) -v

4pr Saksalaisetkin siitä pilivät.

3p: Sen sukulaisia eläå metsissä.

2pr Eri värisinäki sitä esiintyy

lp: Sen villi muoto pesii kallioilla.

Lalr 5.

5p: Nimi luo rnieleen entisen dik
iåäftorin.

2p:

4p:

3p:



4p: Naama ja rinta musiat, kupeil-
la ja niskassa valkeita täpliä.
Kaulus, vatsa ja sclkä punarus
keat.

3p: Uroksella on kannukset.

2p: Kuuluu Suomessa pelioilla
viihtyvän riistalinnun sukuun.

1p: Sen lajipari on nimensä mu-
kaisesti viiminen.

Laii 6.

sp: Capitoliilakin sellaisia esiintj'T/,
kuten myös ennen Forumilla,

4p: Lajin Badius-rodulla ei olc sii-
pilaikkuja.

3p: Lajin kahdesta suomalaisesta
sukulaisesta toinen viihtyy
pohjoisessa.

2p: Koiras mustavalkea lintu, jon-
ka siipilaikut erottuvat lennos-
sa vaaleina. Viihtyy näkyvillä
paikoilla.

1p: Nimensä se on saanut tietyn
värisestä päälaesta.

Laji 7 .

5p: Lapsiakin sillä on.

4p: "Kotkakin" siitä kirjoitti.

3p: Amerikassa se tunnetaan inti-

aanivaimon nirnellä.

2p: Suomessa sillä on naispuoli-
nen kaima.

1pr Tämä pitkäpyrstö laulaa mm.
merenselillä.

Laji B.

5pr Kadonneen merimitan se voi
tuoda mieleen.

4p: Ei silti liene tuhopolttaja.

3p: Sukunsa suurin edustaja Suo-
messa.

2p: Laulu kirkasta ja alakuloista vi-
heltelyä kangasmailla.

1p: Valkeat kainalot hyvä tunto-
merkki.

Laj i s.

5p; Nimi viittaa er'ääseen isoon
kaupunkiin.

4p: Ei esiinny Eiballa.

3p: Harhailija Pohjols-Amerikasta.

2p: Musta nokka, musta pää ia
oranssinpunaiset jalat kesäpu-
vrrssa tuntomerkkeinä.

1p: Lähisukulainen Kauppatorin
mustapäille.

Laji 10.

5p: Pikkujoulunviettäjän sukulais'
linfr.

4pr Muuttamalla yhtä kirjainta lin-
nun nimen loppuosasta
fsuom.) saadaan jou]ukuun al-
kupuolella hyödyliinen väline.

3pr Latjnalainen nimi viittaa tiel
tyyn syötävään.

2p: Vahvanokkainen, päältä olii-
vinruskea lintu, jolla trmma
päälaki ja mustareunainen val
kea silmäkulmajuova.

1p: Jurmon huulikiljassakin se

esiintyy, helppo tuntea tictyn
\'ärisestä silmästä.

Superkysymys 11.

Luettele ne suomenkieliset linnun-
nimet, jotka koostuvat kahdcsta tai
useammasla toisen lintnlajin ni-
mestä. Nimien ei tarvitse olia pe
nrsnrrodossa. Flslm. tiaiskirvinen,
hyryppäkotka, kiuruhaukka tms. Ai'
kaa sinulla on VIISI MiNUUT:
TIA.

Superkysymys 12.

Mitä ovat virallisilla nimiltään al-
la olevat Varsinais Suomen kan
sanomaiset Linnunnimetl

- Partti

Ohlasorsa

Kako

Mettäpö1ö

- Hyypiö

Viusorsa

- Pimnharakka

Louva

- Ruovonpäristäjä

Tuuva

- Rauniotassi

Ruotsinvarpunen

- Vanhapiika

- Kirjava kärkl

Toukmcltinen

Korla

- Törötiitti.



Erinomaiset lintukirjat
länsinaapurista Esko Custafsson

U. tsreile. E. ilirsch/elrl, N. Kiellerl
8- X4. IIilmon: Sclilsl'n1o ltiglrLl i Svc
rige. \,'cir Fågr:lviir/d, Suppiernent
13, 1991). 211 \.
L. ilisberg; S|eliges fii.glor. \,dr Fii
gt:lr'örlrl, Suppierrerit 11, 1ggA. 295

Molenpien kirjojcn taustalla on
Ruotsin lintutieteelliner yhtlistys
{SOFl. låilkimmäinen kirja ori
fuonna :1949 ensimm;iisen kerran
ilmestneen kiljan laajelncttu ja
uusittu r,hdcksäs versio. Sen sijaan
rarikirja on tä\'si[ uu. kirja. \hs,
taavanlainen on kuitelrkin ehtinvt
Brittcirr saarilla jo toiseen painok-
seen.

Ruotsin harvinaisuudet
Rurikilja csittelee 171 Ruolsissa
harvirraiscn lajin esiintJ,rnistä vuo-
teer 138{i usli ja vhteensä on !'li
5600 halaintoa rnukana tarkaste
lussa. Kustakin lajista on aluksi ly-
h!'t esittel"v le!,i nris]'\Jstietoineen
vms. sekä tavatut yksilörn:iärät.

Sun lis?iksi on esiint\,nristä ku'
\,attLl seLLraavien olsikoiden alla:
csiintyminen eri vuocienaikoina
[-kymmonen päi\,ån jaksoissa).
esiintyInioen eri \Jlr{rsina, Inaantie-
teelLinen esiint"\'minen sckä ta l\'it
laessa mvös pesiminen ja nuuta
tietoa. Kolne Iriiiiotsjkkoa on esi'
teltl djagramrueilla ja kartoilla. Li
siiksi on krrstakin lajjsta fähintään
erirtonitincn piirroskuva sekä rrro-
nista lajeista Ruoisissa otettuja
rnuslavalko- tai !.irikuvia. l\4\,ös la-
jia koske\ ia kirjallisurLsvirrkkcjii ol
annettu.

Kirjassa on aluksi Lars Svensso-
nin elirronrainen eslpuhc Ruotsin
kenttäor'rlitologian kehil"rkscslai ja
kirjaslal<in. Sr:rr jiilkcen selitetäälr
r,arsin h!'i'in kaikki kirjassa olc\,at
melkinnät, kartat ja diagramrllit.

N4ielesllirri kirja on erinomainen
esitys harvinaisten liijicn esijnt\
rrisestä naapurissatlime. N4ielen
kiinloisinta antia ovat ehdotlorllas-

1.1

li kirjassa esitetlt konlncntit lajien
esiintl'mis€rsl:i. Esimerkkeinä r'aik
kapa arnerikkal;rlsten kahlaajicn
csijntvminen tai silkki- ja jaiohai-
karan csiint\JIDissLrhteet Pohjolas
sa. Kirjassa on 1ähes joka lajin koh
dalla tnyös kommr:ntteja esiint) mi-
scstä muissa Pohjoismaissa.

O Kirjaf

Nl{)rilintujen esiinl"vmisesfä
Ruotsin länsirannikolla saa lij'r'än
kuvan kirjasLa, r.aikka siitä puuttu-
\ralkin ta\,allisemmat firerilinntrt
{suula 1'm.]. Ruotsissa on tavaltu jo-

l)a flegattilintu. Toisaalta taas itäi,
son pesimälajiston puuttect Ruot
sissa or,al valsin -vlliittäviä. Vai nritä
sanof 23 ker'taa ta\'atusta kllltasir'
kusta tai vain kahdcksan kertaa ta-
vatusta sirripylslöstä.

Kirja kannattaa ilman murrla
harrkkia. mikä1i on kiinnostunul
yleisesti faunistiikasia tai vain lie'
iåmään milloin k:rnnirl taa mitäkin
lajia tänne odotella ja millä toden
näköis]'vdellä. Kirjasta \'ol myös
laskeskella miten 1är'keää kukin lnji
on saada bolgaluksi juuri täl1ä ha
vainkrkerralla vai voiko odottaa
seriraa\,;rN krx'lä;r

Ruotsin Iinnusto
Kiljan alaotsikko on ajalkohtaincn
katsaus (Ruotsin) lintu jen leviIrnei-
sYvteen. lukumiiäräiin ja murittoon
sel(ä jotain ruotsalaisesta ornltolo-
giasla. Kiljan otsikot selittä!ät !,ar-
sin h1r,ill sisä1li1n: csipuhe, johdan-
to ja selitvkset. lajitekstit (230 si-
Vrra). lajit joita ei ole varmasti ha
vaitlll. Ruofsin linnusfo en n(rn
nrotta :1700, Ruotsin olnitologian
hisbria ja kiIjallisuus, RrLolsin lin'
tutieteelliDen yhdistys, luettelo
ruotsinkielisistä ja tieteellisist.i ni
rnislii sckä lajilista.

Jellt\KS1Stil K;tl \Srcln n\'\'tll
mi kaikenlaista rxr. selvitl,s spon
taa]rin csiint\lmisen määrittel!s1ä.
Kaikenl<aikki;ran cn lövtänIt muu
ta "epäselvää" kirjasta sclit-\ sten
jiilkt:cn kuin eräait merkilliset
maan tietecilisct aluejaot, jotka ovat
ulkomaalaiselle rlrahclottornia 5,m-
nllirt?iai.

Rur)tsissa on tavattu 31.12.1988
n1enness;i spontaanisti .130 lintu-
lajia. Lisäksi tuleval kanaclanhan'
hi. lasaani ja kes1.k"r,-vhky sekä 23
lajia, jotka ovat voineet saaplra



Sekä amerikan-
että siperiankur'

lemmat harhau-
tuneet Ruorsiin.
Kuvassa siperi-
ankurmitsa,
Både ameri-
kansk tundrapi-
pare och sibirisk
tundrapipare är
påträIfade i

Sverige. lbilden
sibirisk tundra-
pipare.

:

spontaanistl, mutla ovat todennä-
köisesti tulleet ihmisen avulla [II
kategorial. Yhteensä siis lajeja on
tavattu 456. Lajimäärä on kasvanut
meLkoisesti, sillä vuoden 1949 pai
noksessa lajeja oli vain 32ti.

Kirjan ehdoton pääpaino on la-
jlteksteissä. Niiden käsittelelnä
varsinainen ajanjakso on
1s76 BB. Tekstit jakaantuvat seu'
raaviin osiin: levirrleisy!'s, luku-
määrä, historia, muutto ja talveh-
timinen. Mikåli kysccssä on haNi-
naincn tai harvalukuinen laji, on
otsikkona esiintyminen.

Levinneisyys on merkitty kartoil-
le rastereilla tai merkeillä. nrinkä
lisåksi silä on kirvattu sanallisesfi
{yleinen-melko yleinen harvalrr
kuinen harvinainenl eri maakun-
nissa. Lukumäärään on kerätty
kaikki saatavilla olleet lukumäärä
arviot ko. vuosilta. Useinmilen ne
käsittelevät koko maakunnan kan-
taa ja niitä on hämmäst,vttävän pal-
jon. Milloin Suomcssa päästään
vastaavaan??? Lisäksi on eräistä la-
jeista koko maankiD an'io.

Historia käsittää esiintymisen
ennen vuotta:1976 ja siitä käv ilmi

lajin kannassa rnahdollisesti tapah-
tuneet muutokset tai harvinaisilla
lajeilla aiemmat havainnot. Muu
tossa ja talvehtimisessa on Jileiset
muuttoajat sekä eräitä isoja muut
toja ja tah€htimistieto ja. Tietoja on
Inyös paljon Pohjois-Ruotsista.

FlarVinaisuuksista on tehty diag-
rammit kuukausittaisesta esiinty-
misestä, minkä ]isäksi keuotaan
havainto jen kokonaismäärä vuosil'
ta 1976-88 ja aiemminkin. Kaik-
kcin suurimmista harvinaisuuksis
ta on myös kaikki havainnot rnai-
nittu. Kirjassa on esitelty myös
Ruotsissa harvinaiset rodut.

Kaikenkaikkiaan kirja on lin
nuista 1'ähänkään kiinnostuneille
vålttämätän. Vin]rllr or edelliner
painos kirjasta ja olen lukenrrt
myös vuoden 1970 painoksen,
mutla tämä on vallan toista luol'
kaa niihin verrattuna. Suosittelen
1ämpimästi.

Lopuksi toteaisin pienenä puut-
teena tosin sen. ettai ruotsalaisot
edelleen ovat harvinaisen tietämät-
tömiä suomalaisien lintuhavain-
noista ja suomalaisesta linnus
tosta.

Sammanfattning
Utmärkta böcker från grannlan-
det
Författaren konstaterar i sin arti-
kel att det utan vidare lönar sig att
skallä boken 'Sällsynta fåglal i Sr.e-
rige' om rnan är ailmänt intresse-
rad av faunistik eller om man vill
veta vilka altcr som kan tänkas d-v-

ka upp här och hur tloligt det är
att de gör det. Också'Sveriges fåg-
lar' rekornmenderas varmi.

Raritetsboken presenterar 171
sällsynta artcrs lörckomst i Sver'1-
ge lram till 1986. Under varje art
beskrivs utbredningen, lörekoms
ten under olika årstider r-rch år'. den
geograliska variationen och möjlig
häckning.

Huvudvikten i 'Sveriges läglar'
ligger på arttcxtorna som beskriver
åren 1976-1088. Texten är uppde-
lad på Iöljande delar: Utbrednin
gen. antalet, historik, flyttning och
övervintring. Dessutom presente'
ras den svenska ornitologin. f
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Syksyllä 19B8

v'l(in ja Borstön
välillä 220 iuk
kasotkaa vielä
12.11. Viss.

Kivelälle, ioka j:illxrn kerran tol-
mitti ]+rtecnvrrdot År'ikin harain
noisfa. sckä tietenkin kaikille ha
\,ainlojaan palauttaneilL:.

Vielä nruutama sanancr...
Kalsauksen icon r,aikeudet tuli-

r,at jäl1eern kerran esiin koko ko
mcudessaan. f o katsaLrkscn k;l<oon
Ivhdt,tliiessä olfiin kokorlainen
vrLosi rnlöh;issri. Alkoi kahden vuo
den har,aintoicl kerjuu. johon kat-
sauksen tckoon vatattu aika sittcrt
kuluil<in. Kun loppusuola aikoi lo-
pLrlta häärnöttää, saaliin rLrnsaas
ti lisää aineistoa ja katsaus ncni
kli!'liinnöllisesti kalsoen uusiksi.

\y't kun Llkuli olr taas pääscmäs-
sä 15 tmiin kiinni, on talkoilus saa-
cla rnrorlenaikaiskatsarrksol illnes-
t.\'nään silloin, kun rre ovat ajao-
kohtaisimmillaarr. Tänrä nrerkitsee
sitå, ertt:i jokaisen tulisj panostaa
har,ainlojensa palauttanliseen jil

vieläpä ajallaanl Ok:mne vakuut-
llrneilä. että lähcs kaikki rnielel
lään kuulelal Ukulin tipahta,.'an
postiluukuslii, rnLltta on valitotta-
r,aa eltei Lähes kukaan ole valmis
panemaan tikkLra ristiin asian
rl|r:cn, \iai o[ko?

Toki on ],mmärleltärää, ettå in
to palalrttaa hirvaintoja lairnt:nct:,
kun aikaLaulu ei o1c pilrin-rl. Jatkos
sa ainakin kirjoittajien tvö helpot
tuu huomaftavasti -ATK:n ansioslal.
N4oncsta lajista puuttui nrtkir ha
vain ot osittain tai kokonaan, io
ten palauttakira harraintonnc ja pis
tiikiiii palemrrraksil

Syksyn 1988 säätilasta
Elokuu oii lunsassateinen ja läm
rrrin. kuukaudFrn kcskilämpötila oli
+ l:].7'C. Sat()cllornia päi\,iä kortvi
niro;rst;rrr seilsemän. Htlleluke-

Lintusyksyt tgBB ja Bg
Varsinais- Suomessa

Pckka Alho,
Sampo Kunllu
& Rauno Lainc

Pekka ALho suoritti ha\,aintojen
ruollnrisen erilaisilta lapuilla tii
r,iimpään nruotoon sckä viirneisteli
paii\,äpetolinnuI, varpuslinnut ja

k5'1hk1,t f ilcat lopulliseen muotoon-
sa. Ilårrno Laine viirneisleli vcsilin-
nrlt, kahlaajat ja Lrkkilinnut sekä
liirioitti raportiL s!ks!ien säistii.

lralhainrnat kiitokscl linr-r )'lik
kaselle, Rami Lintlroosille ja \{ik-
ko Suhosolle, jotka Sampo Klrntulr
johclolla tckir,ät -\,lj 10tl luntia töi-
tii larkastaessaan lit:tlot alkuper'äis
nateriaalin pcrlrsteella ja kiitokset
Juhana Pihalle puhtaaksikirjoituk'
sesta. SLrlrrct kiitrrkset rnr,ös lukka



millc päästiin kuun lopussa, jolloin
lämpötila pys] tteli parink-vmmc-
nen asteen paremmalla puolella.
Toisaalta kylnin lämpötila mitat
tiin nyös samoihin aikoihin [2s.8.
+ 7'cl.

Syyskuukin oli viclä l'arsin mu
kava. Kuukauden keskilämpötlla
oli +12"C ja sateettomia päiviä oli
elokuun tapaan niukasti, vain seit
semän. Sadenäärä jäi kuitenkin
elokuuta vähäiserrrmäksi. 24. ja
26.9. sattuDeet kovat sateet toivat
mukanaan lähes 70 o/o kauden sa
dernäärästä. \,hrsinkin kuukauden
alku oli kesäinen. Ensimmäinen
pakkas!ö koettiin 22.9. Seruaavan
kerran mittari laski pakkaslukemil
le vasta 12.:10., ioten vöt pysyivät
varsin lämpininä.

Lokakuur puoliväli muoclostui
käånnekohdaksi, tämän jälkeen
liirnpötilat laskivat selvästi. Myös
lokakuu oli sateinen. Lunta ryöp
sähteli ensi kertaa 23.10.

Marraskuun alku oli varsinkin
öitten osillta k-vlmä, myös -vlimmät
lämpölilat jäivät nollan vaiheille.
Kuun puolivälissä koettiin pieni
hcllekausi, mutta mauaskuun lop-
pua sävyttikin jo talvi ja paukku
va pakkanen.

Kokonaisuutena ottaen s}'ks-v oli
lokakuun alkuun asti varsin läm
min ja sateinen, siitii alkaen ilmat
kylmcnivät nopeaa tahtia.

Syksyn 1989 säätilasta
Elokuu oli erittäin runsassateinen
[peräti 108.5 mm]. Sateesta johtuen
päi\.älåmpötilat ei\'ät kuun alkua
lukuunottalnatta nousseet hellelu-
kemille asti. Yölämpötilat laskivat
kuun lopussa nolLan luntumaan,
mutta eivät sen alle.

S)'J'skuun puolestavälistä alkaen
sää lämpeni uudestaan, koettiin
pienoiskesä keskellä syks-irä. Läm
pötilat p-\,s-vttelivät parinkymme-
nen asteen tunlumassa aina kuun
lcrppupuoliskoile asti. M"\ös ]öt oli
vat vuodenaikaan nähden hyvin
lämpimiä. Korkein lämpötila mi
tattiin 23.9.: +:19.0'C. Satcetkin jäi
vät viihäislksi. Kuvaavaa syksylle
on se. että ensinmäinen pakkasyö
koettiin vasta 6.10.

Lokakuun alussa ilmat kylmeni-
\'ait nopeasti pJrsytellen viiden as'
teen tietämissä korkeimmalta arr'

voltaan kuun puoliväliin asti. Yöl
l:i 6.10. oli pakkasta 2.3"C.

Uusi lämpökausi saatiin loka-
kuun toiseksi viimeisellä viikolla.
20.-26.10. lämpötila p"r's"vtteli kyn-
rnenen asteen paremmalla puolel-
la. Pakkaset l'lläittivät vasta kuun
lopulla. Slksvn lämpim!v1lä kuvaa

se. ettii nnsimmäincn l mi leijaili
nraahan vasta nlalraskuun puoli-
välissä. 2.1.11. koettiinkin sitten jo
suulempi lumirn,vräkkä.

Syksyllä 1989 viivytteli l.Judessakau-
pungissa 300 nokikanaa vielä 18.11.
Sothöna

.,;,

,.' 'r
r-l

Käytetyt lyhenteet
Kunnat: Dragsljärd [Drä), Halikko
[Hal), Houtskari {FIouJ, Iniö (lni], Kaa-
rina (Kaal. Kalanti (Kal), Kemiö (Kem),
Kijkala {Kiil, Korppoo [Kor]. Kustavi
[Kus], Laitila [Lai], Mieioinen {Nliel,
Mynämäki [N1yn), Naanta]i {Naal,
Nauvo (Nåul, Paimio (Pai), Parainen
(Parl, Perniii (PernJ, Pijkkiö {Piil, Py-
håranta (PyhJ, Räisio {Rail, RymättJr
lä {Ryml, Särkisalo (Sär),'1'aivassalo
(rail, ltrkL, (rurJ, Uusikaupunkj
[Uus], Våstanfjärd {Väsl ja Ylåne (\'lä1.

Havainnol: iuv=nuo . subad=esiai-
krinen, ad=vanha, 1kv=ensnnm. ka-
lenterivuodellaaII oleva. :lk tai 1/ -
k{Jiras, h 1ai/1 =naaras, ip-tah/ipu
kuinen, ä=äåntelevä {ei nähty, nähly
äåntelevä -1). N=pohjcJiseen, S-ele'
lään jne, m=muutta!a, p=paikallinen,
a=parvi ia5=viiden parvil.

Havainnoitsijat: Ser.eri Aaltonen
{SAl. Pekka Alho (PÄ1, Asko Äurela
{AAl, Daniel Brännkärr {LlB), Hann[
Frinlan (HFl. Esko Gustafsson (EGl,
Ranno HeinoDen [RH], lari Helsiola
0Hel,Iukka Kivelä {IKil, Hannu Klc-
mola {HKLl, Sampo Kunttu (SK), Ai

Kuusela {AKl, Kimmo Kuuslsfo (KKl,
larmo Laine lTLl, Rauno Laine iRLl,
Janne Lampolahli {JLPl. Soili Levee-
lahti lSLl, Henrik Llndholm lHlil,
1bm Lindholm [T0L], Ralni Lindroos
{RLi), l'apio Lineri (TLil. Vesa Multala
JVM), Vesa Muurinen [VMu], Timo
r*-ikkanen (TNl, Mikacl Nordstdm
{NINI, lyrki Normaja {lNo), lukka I.
Nurmi (llN), Kalle Rainlo {KR), lan-
re Riihimäki (lR), I\4arkkrl T. Sanla-
maa (MTSI, Tapani Santamaa [TS),
Risto Saranlo {RSl, Jukka Sillånpäå
0Sl), N4ihko Suhonen (MSl, Asko S o-
rania [AS]. Seppo Sällylå iSSl, llari
Sääksjälvi {lSl, l\4ikko Tamrninen
(\,IT). IouDi Tittonen {}T), Pekka Too-
lå (PTl, Tapani Veistolå {TVel. Lauri
Vilrankoski {LV), Pentti Vjlrankoski
iPV), Hann Virtanen fHvil, RainL,
Viltanen llivl, Veijo Vänskä {VV) ja
Mikko Ylitalo {MYl.

Kiitokset myös seuraaville: Bertil
Blomqvist [BB], Ivrki Erikåinen {JSl,
Hanna Tär\dnen (I-ITI, Ilkka Laiho iILl,
Ari l,aine {ALl, Ju}la K. Nulmi (IKN-1,

Kaj-O\€ Petierson {KtlPl, Äri Ranta
mäki (ARl, Lennefi Saari {LSJ, lukkå
Saario [JS] ja Vjlle-\'cikko Salonen
(wsl.



Vesilinnut

KAAKKURI Govio slellokr
88: Rihtniemessä 17.9.-29.10. havain
not 7 yksilöstä. Muut ha\,ainnoti 30.7
Hou, Imnraskär 1 ad (HKl,l, a.9. Kor,
Kälö 3N (MYl, 9.10. Hou, Roslax 1nr

{KRl, 1s.10. Uus, Lieshroro 1(l.lc, JHel
sekå 1m (ECl, 19.10 Tur, Ruissalo 1nl
(RL, P SegersvärdJ ja 30.10. Kus, J.ellais-
luoto (S. Kallio, RL).
89: Rihtniemessä 6.8.-7.10. yht. u m.
parhaana pälvänä 22.9. 5 m. Muualla
iain 

^vikisssa 
2a.9. lm (JKil. Jurmon

\,iimeirre11 5.11.

KUIKKA G. orcljco & sp
88: Rihtniernessä ss'ks-vn ajkana yh'
teensä 135m, joista enemmistö 90 exx
swskuussa. Muualta mainittakoon 9.10.

Hou, Roslaxnäs {}7rn (KR)ja Uus, Päi'
!,åkoski 200m (RH ,RV)sckä Uus, I-ics
Itoto 9.10. 111m (KK, AK). Viint-.inen
nääritcity kuikka tavattiin 12.11. välil-
lä Prostvik Borstö {RS vnrl. Uus, Letos
sa:13.11. yksi Cåviå sp S (VMul
89i Rilrtnicmcssä syks]'n saldo 18B ga-

'.:iaa. Viimeinen sp siellä 25.i1. jurrnos-
sa viinroincn nr 4.11., Utössä 19.11. 2m
splä {PA).

SILKKIUIKKU Podiceps cristuius
88: Paras kcrtymä 16.10. Uus, Pitkäluo-
dossa 25 exx {JHe). Viimejnen Kem.
Skinnarvik 21.11. (lHel. lurmossa vii'
meinen 23.11.

B9: Paras noteeraus Halikonl. 16.9., jol
l.in 19 exx. Viimeincn 9.11. Trrr Fris
kalanl. 1tp p. Rihtniernessä syksyllä ta-
saisesii pientä muuttoa, yht. noin 50
linLua. ]urrnossa viimeinen 5.1-1.

HÄRKÄLINTU P sriseigcrxr
88: Syksyn paras noteerats Krls. Isoka
rissa 1,1.9.. jcJlloin 3nl ja 3p {JHel. Tur'.

^vikissa 
23.9. 1 ju\' (PA, lol,, Il,). Man-

lereen viimcincn Licsluodossa 28.10.

[VMrt. ]urnossa vjelä 23.11.
89: Rihlniemcssä ha\,alntoja 5.U.-21.10.
Paräs kertynä Uus, Vekarassa 26.9. pe-
räti 20p {RHl. Viimcisct samassa pai-
kassa 18.11. {llHJ sekä l,iesluoclossa 2

exx (MN, IL Nordströn ja O. Klvi-
vuoril.

M USTAKIIRKKU-UIKKU P ourilus
88: Halikonl. :l ex 4.-27.8., Pai. Puhdist.
1 ex 1s. 17.8., Pyh kk 1.s. 2 cx (VN{ul,
Uus, Pitkäluoto 10.9. 1 ex {lsl, HKL,
TVe. lbl). Viimeher Kor, Koryoström
30.10. 1 rp p (H. L-.htol. Junnossa
27.-28.7. 1 2 uikkua.
89: Palautetut havatunot uupuval. Lin
tumiehen mukaan laji tavattiin 21.10.
llus ja 29.10. Kus.

MERIMETSO Pholocrocoror corbo
8g: Syksyn ensimm. Rihiniemessä 13.8.

Parhaat muutot 11.9. Rihtnicmessä, jol
loin 35m 5p sckä 14.9., jollojn 28m 2p.
Uus, Santakarissa 1.1U.30m sekä Kus,
Isokärissa 11.-16.9. yht. 101n, {nrax
13.s. 57m1. Rihtniemestä koko syksyn
saldo noin 3151intua. lurmossa enim-
tnillään 72 exx 28.10.
89: Ensinxn. Rihtoie essä ti.8., joLloin
1p (J. Kolni l'Jn) sekä Jurmossa 3.8. 1m.
SuLuimpia nråår'iå 26.8. Isokarissa 50m
iT. Hakala, I. Virtanen), Uus, Vekaras
sa 9.9. 32IIr sek:i g.g. Rihtnicnlcssä 2Orn
8p ja:10.9. 39m. Utössä 8.10. 35 (JNol

ia Jurnron suurid määrä 1l.10.B0lintua.
Muistå håvainnoista mainittakoon 5.9.
1n Ä\,ikissa [JL).

HÄRMAAHAIKARA År'.leo cinereo
88: Havaintoja Åvikista 13.6.-28.10.
sL[rrin]man määrän ollessa 5 haikaraa
3. ja 5.u. (PA, E. lokincnl. Pcrn, Ylisklr
lässå 13.8. T linnun parli (1 l,il. Viimci-
set PaimioDL. l5.l0. 1n ia Ä\'ikissa 1 ex
2u.10. astj (PA, lbLl. Jurmon viimeinen
myös 28.10. (TVCJ.

89: Friskalassa io 10.7. 3liDiua ja Rym
FIankaånperä 1(P\r).Ävikissa havainto-
ia 12.7. 28.9. Paras määrä 20.8. 7 exx
iTKi.Ii. Vikmanl. Pii, Yltöisisså mlrutli
peräsi 12 haikaran parvi 25.7. {PTl. Per,
Såarenjär!,eLlå parhaimmillaan I hai-
karaa 13.8. [tNo. TLi). itaulolan]. z lin
tua 9.9. (VM), Hå]ik.rnl. 6 haikaraa 24.8.,
Friskalanl. palhainnillaan 8 10 exx
28.7. sekä 6lintra 11.8. ja Paimionl.
20.8. 7 exx {lil-i, SK ynrl. Syksyn viimci
set Naa, l,uolalaniärvellä 29.10.-1.1i.
{monct).

KYHN4YJOU't SEN Clgnus olor
Bllr Suurin määrä 5.11. Kustavissa l7B
exx (lHel.
89: Parås nolccla s 1u.ll. Ihrs. Pilkå-
luodossa 00 exx ('lblr. Kor, Österskäril
lä havaittiin 23.7. peräti 370 kyhmärin
pan'i (NfY).

LAULUIOUTSEN C. c-r,gnus
88: Suurnnmat par\,et 28.:10 Uus. Lies-
luodossa 15 (VMu), Naa, Ukko Pekalla
30.10. 19m [RS], 30.10. Uus, Kuljussa
8r 13m (EG1,5.11. Kustavissa 24p, Nau,
Sandössä 17.11. 38p, 22.:l:1. 56p ja:1.12.
,l5p (VVl. Syksyn aikaisin Paimionlah
della 2s.9. 1m.
8g: Jurmossa aikainen havainto 2 lin
nusta jo 13.8. jä Friskalanl. 16.-30.B.
1ad [SK ym]. Nlantcrcclla 16.9. År.ik tm
(1. Tammi). Sl'ksyn kokonaissumma 170

lintua, parhaana päivänä Utössä 2S.10
1.1rr.

\4l.iRlHANH I Anser .rrser
{}Br Enitcn totutusti Kerniön Sjölaxissa,
jossa 500 hanhen päl'\i 15.8. Muisla
mainittakoon 2.S. Sär, Förbt 250 exx se-

kä 18.9. Painllonl. 100m. Siijlaxin ohella
toisella pcrintciscllä kokoontumispai-
kalla Nlynälahdella parhaimmillaan
221 exx 1.8. (HKLl. Märtereen viinlci
nen Taivassalossa 1G.10. (TIIeJ. lur ossa
vielä 5-11- B cxx.
89: Siölaxissa 14.8. peräti 1580 Lanhea
(MYl, henee suurin alueellamnre tåvat
tu s]'ksyinen rnerihanlliparvi. My ä1.

parhaimmillaan 180 lintua 29.7., Rau-
voianl. 1.9. 90m (lLPl. Matltereen vii-
rneiset Sjölaxissa 8.10. (ToL). jurrnossa
3 hanhca viclä :11.10.

MElSÄHANHt A. fobolis & Anser sp
U8r Muuttoiakautuma ilmenee taulu-
kosla 1. Paras päi\'ä 15.10.. jolloin 382
metsähanhea sekä n. 160 Anser/Bran-
ta splä. Viimeinen vijvyttelijä Ruissa
]on Kansanpuistossa 27.11. asti (PA,'lbJ,

vml.
S9iVain hieman vaisunDi muutlo cdel-
liseen syksvvn lerrattuna. B51m met
sähanhea sekä 470 sp1ä. Viimeisiä 8.10.

Päiniorl. 2m (RL, MS. A. Uotila). \4yö
häisin:18.11. Tur, Rauvola 1ex [AS).

SllPl.ll,HANHI Bronlo bernicl.r
88r Juurossa 24.9. -1, 1.10.3 ja 5.11. asti
7 exx. lr4uualla vain Rihtniemessä :1.10.

1m {P , ToLl sekä Väs 12m 1s.10. [MN].
89: alueellamme koettinr varsin m*a
va sepelhanhisyksy. Ensimm. Rihtnie-
nessä io 19.8. [ToL vln]. ScuraavaL 10.9.

Hou. Borgberg llm lKR. NlYl, huippu-
påivä 25.9., jolloin Dra, Fu rskärissä 5

parlessa yht. 1650m [JNo]sekä'lin, Avi-
kissa 1300+550m {E. Jokinenl. Tämär
jälkeen vielä 27.9. 70nl Paimionl., 29.9.
80m Dra, Orö lJNol,30.9. Dra, Kåsnäs

Tåulukko 1. Metsähanhenja Anser sp:n
syysmuutto Varsinais Suomessa 1988
ja 1989 standardipentadeittain.
Höststräcket av sädgås och Anser sp
iEgentliga Finlånd 1988 och 1989 gi-
vet i standardpentader.

Ans fab Anser sp
Jakso Alku 1988 1989 1988 1989

t\] 19.8.
48 24.8.
49 2 9.8.
50 3.9
51 8.9.
52 r 3.9.
53 18.9.
54 23.9.
55 24.9.
56 3.10.
57 8.10.
58 13.10.
59 18.10.
60 23.10.
6t 28.10

1508
44

114-
2 21 15

14 70 121
68 78 138 15
44 112 221
59 77 51
50 394 73 241
22 14 15
6 8 159 ',Il

387 45
15 4

1

1

674 451 166 474



150n (AK, KKI sekä 7.10. Ruissalo 3p
(lil-i, MS) ja Iiäi, Raisionl. 1p (E. Tar
p.rrlerl. Viimeisel lilijssä 13.10. 5 ex\
(lNo. TLi)ja 22.10. 1ex (PAlsekä \'iclä
12.11. lm Rihlnielnessä (llVil. 1. ja 2.-11.

Raisionl. [RH). Jurmossa max 22 crx
11.1U. Viimcisct sicllå 26.10.

\,ÄLKOPOSKIHANIII B. leu.opsis
88: Ei havaintoja ltuissaloll sekä TuNn
lähialueirlen uLkopuolella. Ruissalossa
1zp 27.a. 29.1o {llle, SK vn1).
8s: Ruissalon pesn'ien lisäksi Par, Si-
monbvsså 4600m 25.9. []LPl. iurnlossa
11 13.10. 7 sekä 1,1. 15.10. 6 exx.

KANÄLIANHANHI B. conodensis
88i Pai Meltola 21.u.4tjp (SAl. Sau Ta
pila 3.9. 59p {KKl. Ruissalossa cnimmil
läär1 203 lintua 8.9. {SKl. Pcrn as 22.9
noin 200p (EGl, Pern Autopub 2.1.9. \,li
290p {TVe yml sekä Halikonl. 16.11. 3.1p
(SSI.
89: Srurin ilmoitettr määrä Rauvolas
ta 58 -.xx 18.8.

RISTISORSA TLIdorno tdrlorn.r
ll8: Ensi m. 7.8. Rihhiemesså l juv
IPA, ToL], Rihtissä lisäksi 2 Linllra 8.9.
sckä .r1.9. (HVi). Haljkonl. 1 j v
2-1.8.-2.1ri. I-isäksi Salon Sokcrit€hlailLa
1 lui, 27. 2B.B. 1Lr, Raulolanl. 3.9. 2 juv
(K. Karhul. Jurmon viimeiset 2.9. 2 exx.
89i lurmon ulkopuoleltå \rain 12. 13.8.
1 ex Ilalikonl. sekä r2.9. 1m Rihhie'
messå. lurrnossa !'iimeiset 11.9.. jolloin
1 

'urJ 

nr.

SINISORSA A os plolyrhi ncfios
88: Srnn imrnat kefymäl 1B.-19.B. Ä i

kissa /Lro 
"vks. 

sekå Halikonl. 1.+.8. 520
vks. Ruissålon Krotilanl. 13.11.3;3 pl€
ryä [T. Kunttu].
89: Paimxnl. 7.8. :1800 sorsaa ja 19.8.
ennen sorsastukser alkua peräli 2 J00.
Halikonl. enimmillåär 16.9.7s0 sorsaa.
13.8. saapri Kuusistonlahdelle pohjoi-
sesla 670 platJå {ECll.

lAVl 1\. crecca
88: Parhaimmillaa 14.8. Ävikissa 1i0
ia Halikonl. 150, mruttohavainto Rihr-
niernestå -l-1.9. 37m [VMu, TS yn].
l\'lanlercen viimeiset 6.-l-1. Pai, Puhdist.
i [NlY), Jurmossa vieiä 19.11.

80: Srrurin määrä 200 Sjölaxissa 1a.8.
Viimeiset jurmossa lt.lt. 2 exx sckä
Halikonl. 12.11. peråli 11 {SSl.

HEINÄTA\rl -,1. quequedulo
88: Viineinen Halikonl. 2.9. {SSl, Ävi-
kislå 5.8. 1 ex sekä Jurdrosta 1j.8. 6 ja
|ielä 2,1.9. 1e\. ja Paimionl.20.8. lkp
(DB. A. Folsicn, ll Nunrnioenl.
89: viimeinen Halikonl. 29.8. {HJl.
Ivluualla r,ain Pannionl., jossa 2ti.8. 1

(M! KRl. Iurmon nlvöhäisin 10.8.

IUUHISORSA 1l. oclito
8sr llavaintoia Ävikista 22.7.-3.10..
enlmnilläån 12.9. 6,i exx. KuusistonL.
23.10. ,4 {EG). Viineiset Jurmosla 13.11. 2.
89r Bnitcn Äklr Änkkoja lavattiin !.9.
Halikorl. 50 exx. Viimeisei lurm.rssa
'1.11.'1ja LIus. Putsaaresså 18.1r. 1 (RHl.

HAÄPÄNA A penelope
88: Pärhaat muulot 12.-14.9. Isokaris-
sa 83nl llHel sekä Rihtnicnresså 11.9.
76m. Suurin kertvrnä Halikonl. 21.9.
180p. Nlantere-.n viirnciscL 30.:10. Kus
tavi 2 [RL, S. Ka]liolsekä Ll.l. Par. \.lrLsl
fhnössä 1 (AK, KK). lurnossa \'ielä
-19.11. J exx.
89: Paras nurtto Rihtnierrcssä 1B.9.
.r5n]. I-Ialikorl. 9.9. ,130 haapaDaa. \"ii-
meiset 3.:l:1. Naa. Luolalanjärri 2 naå-
raspuk.p INIT]. 11.11. Åvikissa 3p ja
18.11. LIus, Kurviraumo 1 (ToLl.

LÄPÅSORSA,4. clypeot.r
88: Ilalikonl. enimmillään 8.8. 155 spa-
Lulåa. Viirneisel Ra volanl. 28.-10. (PA,
'Ibl,J sekå Jnrnosså 3.11. l lintu.
ll9i Suurir kerLyrnå Halikonl. r2.8. 130
(\4Y1, \'iimeiset siellä 25.10. 1ex [SS]se-
kå Jurmossa 2610. 2 sorsaa.

PUNASOTKA Al,llyr lcrjno
88: Enimrnilläån 155 Uus, Pitkähodos
så 17.9. l\,{T), viimciseL Kustavissa, jos-
sa 3 sotkaa 30.1U. [KK, AS] sekä HaLi
konl.4 sotkaa (SK, T. t<untlu. I. Pihal.
Mainittakoon ni$js havainlo Jurnosla,
jossa 24.-25.10. vksinäincn koiras pu
nasotka. Laji or saarella haninaisuus
89: Uus. Iritkäluodossa 23.0. pcräti 2utx)
punasotkan iåltipar!i (ToL vnll. Jur-
mossa 2i:1.10. 2 linlua. \'iineiset :1.11. Par:
\'laltholnrsllacl.n 3f iASl ja 12.11. IIa-
hkonl. 6 sotkaa [SS]

I UKK-\SOTKÄ -{. luli:rultr
88: Suurimpia kertvmiä 26.9. Nau, Sei-
lissä u00 sotkaa (Hl'l sekä 16.10. Uus,
Pitkäluodossa 750 (lHel. Vielå 12.:l:1. ta-
|attiin Näu. Prosh ikin ja tsolstön vä
liltä 220 exx (RSl.
89: Eninnillåän tl s. Pitkährodoss.
10.9. 100 !ks. iToll. \riimoisct 18.11. Uus
Kun irar"no [ToL).

LAPÅSOTKA Ä. rndriio
88: Isoja kertymiä 10.9. Uus. Pitkäluo-
dossa .10 sekä l7I 20 exx I ieshrodos
sa 15.10.23nl tllle. EG) ja Piikkiönl.
19.10. 2:l (PTJ, Jurmossa 13.11. 49 sotkaa.
Viimcincn 30.11. Nau, Seilistä [HF].
silr Ennnmillään !.10. Uus, PitkäLu.J
dossa 16 [N4 l). Viimcisel Jurmosta
25.11.3 exx.

FIÄÄIIKÄ Somdierio mojlissiDro
88: Rihtniemessä 23.8. 550p, lsokalis
sa 13.9. s00m 1s0p (lHel.
89: Paras lnuull.r Rihtniemessä 1.-10.

91m.

Mikä ihmeen
standardipentadi

Euroopan linhrtieleilijöideD kcsken
sovitiiin 1970 luvulla usejsia J-hlc-
nåisistä'pelisåärnilislå'l Tällöin
sovittiin m . hai'aintojaksojen vh-
tenäisestä nlcrkitsclrrista\rasta. Sen
n)ukaan vuosi on jaeitu vjiden päi
!'äD vakio jaksoihin, ioita kutsutaan
standarclipentacleiksi.

Penlacleita mahtuu yhteen vuo-
tccn kaiken kaikkiaan 73 kappalcr'
ta. Ensimmäinen pentadi on-1.'-5.
päi\'ä taJnmikuuta, nurnero kaksi
6. 10. päir,ä jne. Esin. pcnladi nro
,10 on kcskcllä kcsäär 15. 19.7. \\ro
den viinleid-.n peDtadi on luonnol-
lisesti 27. 31.12.

Kun tietyn ajanjaksor k hressa
tehdyL ha,,'ainnot summataan stan-
dardipellla.leittajn, voi.laan näitä
tleioja verrata muina |uosina vas-
laavan \akiojaottelm r kaan kcr'åt-
lyihir ha!,aintoihin.

PILKK^SllPL\lcfturillo /usco
SSiSuurimmat rrä ärät \.as1a 12.11.Itiht
ilienlessä. jossa 50 {PAl. Dra, Skinnår'
vjkisså 21.11. 18 (jHel, Ruissalossa 2u.11.

3p. [KR, NfY).
B9r VaIsinaista nlulrttoa \,ain Rihtnie-
rrcsså, jossa pientä ljikehrlintää jo ke-
säI1ä, huippuna 10.6. havaitut 114m S

sekä 83 sp:lä {lIIe).

MUSTALINTU IL nisro
88: HrLippu Iiihtniemessä 30.10. 200 cxx
(TSl, ! iirrreisiä Ruissalrrssa 28.11 s (N4\',
KR).
8e: Rihinienessä jo 2s.6. 16m S (KHl,
tslllmnilLlåån /.10. rU er). Ur1s, \oj,rli1s-
sa 3.11. 58 lintua. lurnlon s uriD mää-
rä 1.10.37nI.

l ELKKÄ nur;eplolo clangulo
88: Mvnå1. 19.8. :1150p. Kustavissa \,ie-
1ä 5.11. 236 Lelkkää 0tlel.
8S: Rihtniemessä jo 10.6.290 S {vrt.
pilkkas jlpil. Syksyn huippu kuiienkir
7.10., jolloin 112m Suurin kertr mä Uus.
Pitkäiuodossa 10.9. 400p {lb1, yml

-\LLI Clongulo h_vcmolis
88: Eninmillään 20.IU. llra, llcnglskä
rillä 5000 0He), Jrilmossa 8.10. 200m.
89: Ensimmäinen Halikolll. 2s.8. (lR, H.
lä 'inen, ssl. lurmossa muka\.aa mu,,r-
toa 11.:10., jolloin -l-100nl.

ISOKOSKI,jI,O lilergus mer'-qonser
88: Suurimpia kerl! rniä 13.11. Pii Tuor-
lassa 3C0p (\4Y], Paimionl. 12.ll.225m
lKRl ja samana päi!'åoä välillä Prost
vik-Borsrö 550p lRSl.
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89: Ei lsoja paNia Jurmon ulkopuolel-
la. Jurmossa parhaimmillaan 500 kos-
keloa 1.9.

TUKKAKOSKIII,O i\{. ser lotorl
88r Suurin parvi Jurmossa, jossa 8.10.
,100 exx. Viiwrtelijiiitä pitkälle talveen.
89r Maininnan ansaitsee Jurmon jätti
parvi, 17.9. peräti 1200 koskeloa. Muu
alla ensimm. muuttavai Kor, Kråkskär
2.7. 55nl (MYl. Rihtniemessä 29.9. 90m
{VMu). Viimeisel 18.11. Uus, Pullonka
rissa 2 lintua (ToL).

UIVELO NL olbellus
88i Ensimm. muuttaja jo 27.8. Sjölaxis-
sa 1n [JHe]. Tätä alkaista lintua lukuun'
ottarnatta muulio alkoi kunnolla vasta
lokakuun alussa. Suurill kerlymä llus
Esinossa 23p 29.10. (HKL, PAl. Viimei
set 5.11. Kustavissa niinikåån 23p []Hel.
89: nnsimm. jo 20.8. Kem Sj6lax {TLil.
Suurin kertymä 2:1.:10. Uus Pitkäluodos-
sa 15 (ToL).

Päiväpetolinnut

MERIKOTKÄ Holioetus olbicillo
88: Rihtniemestä havaintoja 15 päivå]
tä pitkin syksyä keskittyen sehäsli io
kakuul1e. Lokakuulta yht. noin 2s ha
vaintoa koskien noin 45 lintua. Suurim
pia mäåriä olivat 13.9. 3 4ntp Kus,
Isoka ssa 0He), 15.10. 3m Uus, Liesluo-
to (jHel, 23.10. 3 Uus. Vekara (RHl, 24.10
5-6 Jurmossa (PA, ToL, JHeJ. 30.10. vä-
lillä Utå Lirhm 6 yksjlöä (lHclsckä 5.11.

4 lintua Kus []Hel.
89i Jurnrosta havainioja 2.s. 28.10. 18

päivältä, max 3.10. 5 lintua. Muuaha il
moitettu scuraavasti: elo,l/7, sj,T's 20i27,
loka 21125 ja ma as 7 havaintoa/yh-
leensä 7 yksilöstä.

N4ÄAKOTKA Aquilo chrysoetos
88: Kåikki ha\,åirnot: Aikaisin Paimi
onl. 11.10. 1 juv m [R. lleimoranta).
16.10. Kusta\,i Laupunen 1 subad (ÄS,
M. Hemmilä1,24.10. Pai, Vista 1 juv m
fSÄ1. 25.10. 1 juv Nau, Svinö (Wl, 28.10.

Korppoo Karby 1NW (ASl, 28.10. 1 su-
bad lr Uus. Licsluoto (VMu), 30.10.
Nau, Nötö-Nauvo (JHe) ja samana päi
vänä Painlionl. 1 juv m (MYl.
5.:l:1. Uus, Lintuluoto :l juv ja Uus. Pul-
lonkari 1 (PA, HKL, l. Komi, l. Sillan-
pääl sekä Painionl. 1 juv m (DBl, 12.11.

Nau, Knivskär l juv (RH, RS), 13.11. Lit-
toinen 1 ad (KRl, 15.11. Korppoo Mar-
komby 1 juv (AS). furmossa 22.-24.:10.
1 juv, 24.10. viclä llsäksi 2 3 ja 25.10.
1 juv (PA, JHe, ToL).
89: Kaikki havainnot; 28.9. 1 iuv S UIts,
Vekala {RVl, s.10. Par, Vånö 2 iuv N\'V
(PT), 6.10. 1 juv m Uus, Liesluoto {VMul
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ja samana päivänä Uus, Lintuluodos-
sa hyvin erikoinen havainto, peräti tj
nuofia lintua peräkkäin N {HKl., HF).
7.10. Pyh kk 2, Uus. Pullonkari 1 (ToL
yml ja Pyh lm (HVil. 8.10. lriskala l juv
SSE (SK, T. Elovaaralklo 11.50 12.00,
8.10. Ruissalo l juv SE klo 11.50 {EG).
(Sama kuin Frlskalan lintul. Jurmon ai
roa :12.10. 1 juv m.

KANAHAUKKA Accipiier gentilis
88: Tasajsen haNakseltaan läpi svksyn.
Ainoa yli kolmen linnun päivä 1.10. Par
Vånö 6rn (DBl.
Bgi Hicman edeltävää vuotta runsaam-
min. Paimionl. 1.10. 3m ia Utö 29.10. 3n
(PA),

VARPUSHAUKKA Accipilcr nisus
88r Muutto huipeniui sjryskuun 13.-'1.1.
päi\'ä, joista ed. päivänii 230 (näisiä 138
Isokarissa, JHel ja jälkimmäisenä 65m.
Lokakuussa havaitliin vielä massiivi-
sempi muutto, kun 9.10. viuhtoi lähes
,100'irisaria" eteläisiin suuntiin. Näistå
peräti 238 Uus Päiväkoski {RH, RVl.
Hyviä muuttoja olivat myös 6.:10. 80 Jur-
mossa ja 27n1 Pyh RihtnielDi [TLi,
HKLI sekä 2.10. 79m Dra Lövö ja Kas-
näs INaY].

89: Parhaat muuttopäivät 2.9. IJra, Kas'
nås-Lövö 63m (trG1, 3.s. 102m {joista 70

Jurmossal.9.g. 125m, 10.9. 105m, jois
la 63 Hou [MY] ja 2s.s.78m. Vielå
2s.:10. havaitLiin pieni huippu, 35m, jois-
ta 27 Utösså (PAl.

HIIRIHAUKKA Buieo buteo
Illli Elo syyskuussa mäårät pieniä, lä-
hinnä yksittäisiä lintuja. Poikkeuksena
1.r.s. 5m Kuusistonl. IJJN, SJ,] sekä 18.9.
alu-.ellamme yht. 9m. Enitcn havainioja
lokakuun alkupuolelta, joka viittaa juuri
läntisen rodun lounaiseen muuttoreit
tiin jå myöhäisempään muufi oajankoh-
taan. Esim. :16.10. Dra, Rosala 6m {KK,
J. Jauhiainenl. Viimeiset marraskr.Lun
a1kup. rnm 7.:11. Kor, Itoslax 1 [TLi].
89: Paras paikkakohtaincn muutto jo
20.8. Pannionl. 16m (l ja S. Kunttu yml.
3.9. Kus, Laupunen 14m1p (ASl. Paimi
onl. 26.9. sm ja 2s.9. 7m (T. Nummi
nenl. 29.9. olikin svksvn paras "hiha
päivä", yht. :19m. Muutenkin muuton
huippr selväsLi syyskuun lopulla, mm
23.s. Uus, Pitkäluoio 10m (ToLlja 30.s.
Kenl 9m {JLl. lurmon huippu 3.10., jol-
loin 8m. Viimeiset 25.11. Ruissalo 1 But
sp {MTl ja 28.11. Utö 1m [PA).



PIEKANA B. lagopus
88: Ensinrm. nDrmaali aikataulLlssa
10.9. Paimionl. (DB, MY). S]'JskuuLta
vht. 12, lokakuulta 41 ja marraskLLLLLta
4 ilmoitelhLa, jojsla !'iimeinen 27.11.

TLrr, Länsilalturi 1W IPA, lbl. J. Sillan-
pää1. Pårhaat muulot 2.10. Dra, I.ö!ö
ltjrn (MY) ja 12.10. Pai 10m (AK. KK).
89: Mulltto ajoithri edeltävää vuotta ai-
kaisemmaksi. Ensimn. jo 27.7. Väs Il-
lo 2m (TN, H. Rasirantal. Elokuulta jo
fi havaintoa, ioista ensimm. edellis\,uo'
den tapaan Paimionl. 20.8. 1m ISK ym].
Syyskuulta 61, lokakuulta 30 ja marras
kulrlta 9, joista 5 Näuvossa. Paras muut-
to 5.10. Par Vånö 7n1 (PTl. Iurmossa r,ii'
meiset 2 14.11.

RUSKOSUO]IAUKKA
Circus ueruginosus
88:Tätä aikaista muuttajaa rähdään h,-
vin vähän muuttolennossa. Elokuun lo
pulla sopi\.illå biotoopeiLla pikku ker
tymiä. Halikorl. 27.8. l ja 28.8. Paimi
onl. 2m3p. Paimionlahdella tehtiin var
sill myöhäisiä havainloja, todc näköi-
sesti samasta naaraspukuisesta ilnnus-
ta; 8. ja 9.10. p sckä 11.10. m {PT R. Hci-
moranta yn1l. Jurmossa laji tavattiin

89i Ensimm. jo 10.7.'lirr'!'riskalanL. ln
{SK, RLiJ. Niinikään jonkinlainen huip
pu elokuun lopr la. Rihtniemessä elo-
kuun lopulla 2m, Rauvolästa kaksj ha
vaintoa: 22. ja 26.8. :ln pukuineD, Mie-
toistenl.30.8. ljuvp+1kn1 {VVSI ja 1.9.

2m sekä Paimiool. peräli 17lintua par-
hajmrnillaan yhtä aikaa näk!!dssä 26.8.
(MY, KRl. Vaakunnan !iinrcinel sa
rnoili Avikisså 22.c.

SINISUOHAUKKÄ C. cyan""us
88r Aikaisin muuttaja 13.8. Pyh. Run
saimmillaall esiintyi syyskuun puoii\d-
lissä, mm 11.s 6m Rihhiemi {VN{u, TS
yml, l3.9. 7n11p Isokari (lHe) ja 18.e.
6map Pai ja am Åvik. Viineinen 1k ta-
vattiin s.11. Halikonl. (SS yrnl.
89:Aikaisinnat ij.8. Jurnossa 2 ja Mie
toistenl. 1 NVS). 2.9. Ilra. Kasnäs'I.ö
vö 9In [EG.] Murito hliipentri 10.9.. jol
loin Floutskarissa 16nt,tp (MY, KRl, Pai
7m [AK] ja 11.9. Jurmossa 7nm+'+np.
Mantereen !iinreinen ti.l:l Paimionl.
(MYl. Utössä r'ic]ä 28.11 3.12. naaras
pukujnen lPA. jNo).

N4EHILÄISHÄUKKA Pernis apivorus
88: Muutloa elokuun alusta asti, huip-
pu elo syyskuun taitteessa. 27.8. Kus,
Laupunen Bm + gsp (ASl. samana påi-
vänå Pai tjln (AK)ja 7.9. 7nr Kuusislonl.
{KKl. AlLieen !iimeiset 2 muultivat
27.9. Nauvossa (VVl.
89: Parhaat mnutot 3.9. Nfietoistenl. 6m
jä 10.9. 8 llou, Borgberg [MY, K]il.
Viimeinen muultaja 29.9. Mic.

KAL,,\SÄÄSKI Pdndion holidetlrs
88: Vähät havainnot muuttåjista ajoit-
tuvaL pääosir elokulrlle. Viimeisel 2nl
1s.9. Påimionl. (lLl.
89: llavainloja el.rkuulta 10:stä ja syvs'
kuultå 6:sta linnusta. Viimeinen 30.9.
Kenriössä (lL).

AMPUHAUKKA Fojco columborius
88: lunnon ensimm. jo 6.8. Lintuja nä-
kyi tasaisesti ilnlan selviä hrippuja ai
na narraskuun alkuun. Viimeiren 4.11.

89: Tasaisesti läpi svksyn ålkaen 11.8.

Jurmosta nähdystä linnusta 11.11. sa-
nlassa paikassa havaittuun. I luipun ta-
pahen spsJokakuun taitteessa, jolloin
ilmoitettu 2T linlua 20.9. 10.10. Ainoa
useampia lintuja käsitlänvt muutto
10.9. ,lm Hou (\lY, KRl.

NUOLIFIÄUKKA n subbuieo
8a:Påras mrnrlto 6.9. 5m Par. Lenholnr
[JLP]. Muuloin murton huipprLa lienee
o1lut elokuun viirn. viikko, jolloin ilnoi
lettu 33 exx. Syksyn vilrneinen !iistå
jå Rihtnicfncssä 22.9. (K.Haapalal.

8g: Vähäistcn havaintojen perustcclia
muuton ajoittuminen hyvin edcltä!än
vuoden kaltainen. Max 26.8. 1m3p Paj-
mionl. {MYl ja 2.c. 1m2p (T. Wistbac
ka, \4. Suomi). Alueen viimeinen myös
samoihin aikoihin eli 23.9. lurmossa.

TUULIHÄllKKÄ F. tnrnunculus
88: MnutLajia alkåa nåkyä elokuun al'
kupuolelta. Päämuutosta keltovia ha-
vaintoja 18.8. :1.1.9 1 2/pänä Ävik 0Ki
yml. 27.8.6m1p Kus, Laupunen lASl,
samana päirränä B lintua välillä Ke
miö{Lrrku [lHe], 3.9. 12 \,ä1i11å Pyh
Mie [HKl,Jja 13.9. 6m lsokarissa {]HeJ.
M!öhäisin 1u.-30.10. Utössä oleillut
lintu []lle, MTSI.
89: Nlurton alkua kuvaa mm 6.8. Riht
nienessä havaitlrt 3nl [ToL ym]. Åvikis-
sa lajia näk,vi 20.8. 25.9. lähes päjvil
täin {lKi yln).31.8. 10 vä]i]lä Nötö lur
mo {\,lYl. Jurmossa max 1.9. I lintua.
Marltereelta |aisusti havaintojå, par
haana Paimionl.4m 10.9. (AK, K. Na'
kollnnal. .{.10. havaittiin Jurmossa syk
syn viineinen tinnrL.

Kana- ja kurkilinnut

KURKI GrLs grus
88: SvksyD saldo vaatimaltomal 197'ln1
(taulukko 2). Ensimmåiset krdet meni
vät 1.{.8. ia viineisel havaittiln Melli
låsså 16.10. [PA). Paras muuttopäjvä oli
-18.9., jolloin havaintoja kertyi 715 kur-
jcsla, mm. Åvikista 35{:l cxx (8a). lbinen
huippu osui lokakuun ensimm. päi-
vällc
89r Edellistä syksyä selvästi parempi,
lryt yht. 390h. Ensimm. 2.8. Kcm Lab-
böle 8m (TNl ja viineisel 25.10. 25m
R"vm Äasla (l,S). Syyskuun kaksj vij

Taulukko 2. Kurjen syysmuutto Varsi
nais Suomessa 1988 ja 1989 standar
dipentadeittain. Transträcket på hösten
1988 och 1989 iEgenrliga Finland gi-
vet i standardpentader.

45
46
4t

49
50
51
52
53
54
55
56
5t
58

a ku 1988 1989
9.8 12

148 4 6
19 8. 38 44
24I 2aA 547
29.4 5
3.9 25 357
8.9 496

13.9 371
18.9. 736 11
23.9
28.9 4t I 2134
3 10.
810 82 182

1310 l1 -

1911 3874

Uljaasti liitävä mehiläishaukkå on
saanul seurakseen Accipiterin.

Bivråk och Accipiter.
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rncistä päi!ää oli\lal päiviä. jolloin ajan'
jåkson kurjistå inuLltti noin puolct. 2i1.9.
nm. Avikissa 353m ja Kem, Galiarbys-
sä sckä llra. Lö!össä yht. 6a5m {Mt
KRl. 30.9. mrn Björkbo.lassa 540n (\,f!,
KR) sckä Kcmiössä 100m {JLl.

LUH'IAHUl l"fl Potzano parzona
88:28.8. Hal, Viurilanl. 1[PA, I. Komi,
ToLl.
89: Ei hävaintoja.

Ll-iH1l\KAN-A Pollus .rquolicus
B8: Ei ha\.ainloja.
89: 8.S. asti ååntelevä -vksilö Halikon
lahdella {monetl.

LIi.jjUKÄNA GoJiinulo chloropus
88r Vajn Halikonlahdcllai pesinnän tu
loksia 2adaju\, pitkin syksyä, vijmcincn
ha\,ainlo 24.9. {TLil.
89: E.lellisvuoden tapaan |ain H6l1-
konl. Viimehen havajnto 29.:10. lJRl.

NOKIK-\NÅ Fulic.r otro
88: Halikonlahdon ma\ 9.9.530 kanaa
{SSl. Nluuaha paras kerlJmä 30.10. Kus,
l,ellåisluoio 130.
{igr Halikonlähden rnax 16.9. /20 (M
Eloranlal. Tätäkir1 suu|empi parvi 10.S.

Uus, Pitkäluodossa, jossa 850 exx jä
!iclä 21.10.770 exx. Vii|f:ttelijöitä Pil
käluodossa vielä 18.11. 4100.

PELTOPYY Perriix p-"rdix
BB: Fii ha!'ai.toja.
89r 13.11. PaimiorlahdeLla 9 (PTl.

Kahlaajalinnut

NIERIIIÄRAKKA
JJoernolopus osirdlegus
BBi SuuriD nläärä 6.8. Julmossa, jossa

'10p80m. Viinleiset 11.{1. lirr, SaLalna
{N{Tl. 1a.9. Lieshoto (KK. AKl. Utö 17.9.

{MTSI sekå yksi etelään suunlaa\,a vielå
30.10. LiesluLlLl0ssa (EG).
89: Suurin nläärä lurmossa 30.7. llUp.
Viinrcisel maI1tereel]a jo 12.9. Rihlnic
mcssä. Jurmosså !'ielä 6.10. 3m.

TYLLI alhorlldrius hioticLlln
88i Viimeiset 25.S. Ävikissa 4 exx sckä
1.1iJ. Painrionl. IPT] ja 2.10. Halikonl.
(Si,, jJN ],nl). lu nossa 3 \.ielä 23.10.
Ll!i Avikissa cnsinn. nluultajat 2.7. 5

{R. \"iknran. L Lahtonenl, rnax 10 lyl
liä 25.8.. Rihlnicmessä 19.8.20m. lur
mossa paras not€eraus 19.8. 100 tvlliä.
Viineiset 2.10. Avikissa 2,22.10. 1m
Liesluodossa [N4N, H. \ordström R.
N{äkil sekä 2,1.10. I Jurmossa.

PIKKU'IYLLI C. dubius
88: llnsimnl. ÅrJikisså 16.7 T liDtua. Fii

suurja kcriymiä. Pai, Puh.list. 18.). 1il
exx (\1Y1. Viimeiset Åikissa 22.8. -l ja

Julrnossa 27 B. 1 r'ksi1ö.
81l: Ensinlrn. Ävikissa 29.6. 4m. [i suu-
Iia parviä. Vijrreincn 29.s. Ä\,ikissa.

KAPLISIARlN lä Plirviolis opricorid
88: Ensirnm. Ävikissa 15.7..lad, suurin
nläärä 1,r.9. 33 Kuusistossa. Paimionl.
16.8. 18m lDBl. Viirncisct KrLlrsistonl.
22.9. 5m JJJN, SL) sckä Jurmossa 7.10.
T linhrå
89: Etlsin1m. Åvikissa 11.7. Enrrrrmil-
1åån 19.8. rOm3p sekä 20.8. 15p. Viimei
sel Ävikissa 25.S. sekä Jurmossa 15.10.

TUNDRÄKllRlvf ITSA C squoiorol0
88: Insimn. 3.7. Uus U]kosaaristo
3adp {llvi). Suurin määr'ä Ävikissa 15.8.
45m sekå 16.8. 19m. 15.8. Nau. Scilis
så 10m {HFl, Rihtniemessä 13.8. 20rr
sekä Isokarissa 1,1.9. 33m3p (JHc). \rii
neisel lllijssä 27.10. 2 lhrua (M'l'S)sc
kå JrLrmossa. jossa vielå 13.11. 2 kurrnit-

8g: Suurimmat mäårät Åvikissa 30.7.
23nl, 1ri.8. 20m sekä 19.8. 33m. Rihtnic
nessä 13.8.27m ja 19.B. 1llm. Jurlnos
sa 30.7. 5'1exx. Viimeiset Jurrnosla
1214.

K^RIKLIKKO Arendrio inicrpres
88: Ei mainitlavaa muuLloa. Rihtuie-
messä 24.8. 2m. Vijnejncn Jurnossa
25.10. 1 lintu.

89: Suurrn lnäärä Jurmossa 29.7.3.1
crx. nruualla Rihtniemen noiol]rars
19.8. 4m paras. Viimeinen Julrnossa
21.t1.

TÖYHTÖHYYPPA Vonellus vonellus
88: Eosinm. Avikissa 22.6.8m, cnim
millijån 160 hTppää 4.8. Viimeisct AVi
kisia Ll0. 1nr sekä Paimionl. 14.10. 14p

IKR, PT]. Kuusistonl. 20.10. lp sekä Le-
rlllssa 21.10. vielå 2sp [ÄS].
89: Ensimm. 11m t(usla!'issä 3.6. (ASl.
Suurin rnäärä 170 Ävikissa 24.8. Vii'
meiset 12.10. Halikonl. 7 (H. Kornarol
ja 13.10. Jurmossa-1.

SUOSIRRl Colid.js olpin.r
88: [nsnnm. Är'ikissa 2.7.2, ensimrr.
juv 3.8. Åvikin suurir rråärä yllättärän
myöhäån.22. ia 2s.9.39 siuin parvi.
lurmossa 27.7. 270 suosirriä. Viimeiset
7.10. lur,mossa 70 sirliä sekä 12.10. 18rn
Rihtnienressä ja sanlalla pänänä yksi-
näinen lintn Åvikissa lPAl. Jurmossa
yksi vielä 3.11.
Ugi linsimm. Ävikissa 26.6. 2 cxx. Juv
tavattiin cnsinnn. kerlaa 8.8. Max Åvi-
kissa 5.9.50 sirriä. iurmon paras no'
teeraus -13.7. 430 exx. Nluualla mainit-
tävaä muuttoå \'äjn Rihtniemessä, jos-
sa 19.8. ij7lll. Viimcincn Jurmossa 15.10.

LAPINSIRRI C. krnlrrnrckii
88: Ensimn. 

^vikissa 
7.7. sekä Rauvo-

lanl. jo 15.6. 1 lintu (lLPl. Viimeiset Å!,i-
kissa 12.9.:l sekå yksi sjrri r,ielå 22.9.
89: Ersimm. Åvikissa 2.7.4 c\x, suu
rin parvi 4.8. 10lintua. Viimeiset 13.9.

Halikonl. r seH Jurmossa 2'1.9. 2 sir ä.

PIKKUSIRRI C. lninuio
88: Ensrrnm. Åvikissa B.B. 2p, enimmil-
lään 12 cxx 11.8. Muualta mairliLlako(in
havainto Mieloisista 7.tj., jolloin l sir
Ii kirkonkt,län licpcillä {MT). Viimei

en Ä!'ikisså 2,1.s.

S9:^vikin ekat 10.7. 2 exx, \dimcisci 2.9.
NlurL:rlta |ielä Halikonl. 1 linlu 1u.9.
(JRl sckä lurmossa 18.9. 1ex.

l\4ERISII{RI C. mdrilirno
88i Julmon ensimrn.6.10. Paras päi\,ai
26.11. 20 25 sirriä.
8!] Syksyn ailoa havainto lurrnosta
1.11.20.

ISOSIRRl C. corrutus
88: Jurmon palas notcelaus 29.7.7il
exx. Åvikissa 12.8. am {R. \1äkil, 14 8.

2åd ljuv (lKi vnll ja 10.s. lp IMN \,m).
Rihlnielnessä 13.8..lm (HKLl, Seilissä
1s.8. 70SW (HFl. Rihtnienessä 2!.8.
7rrl,9.9. 7nl, 11.9 2m ja 20.S. 1m. Vii'
neisiä 22. 24.9. 2p Utössä (N1TSJ. 30.9.
I Pai, Puhdisr. (SAl, a.10 6n1 Rihtnic-
rnessä sekå J rmossa vksi |iclä 7.10.
rl9i Iurnlussa iättiparj,.i 2s.7 209 fiois-

NlETSO %iro., urosolhrs
88i Äinoa halainto 5.11. ULrs Lieshro-
dossa 1n {MN, H. N.,rdströml.
89r Ylä Vaskjjär\Jellä 30.!r. * {PTl ja
11.11. Kern Labbölcssä 1k (SI{, TNl.
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- - :,r i&**.

La 136rd, rnuutlo jatkui s.rrra.\ indkin
prii!.inli: :0 7 l.l0p20m, Lu. lill 1.12 3.
l+0t) 32rn. \,lrrtlälla mUUtTon r.in Iljlrt
nicrl1cssä, iossa l1l.ll. 5llnr I lbl.) \ ikis
sd 29.;. 2]1l sekj lu 8. 2a(lp t trs. Si \ii
lclossa {lp 2!1.7. j! Ir-\'[. ]-aitakarillå:11.,
+p (Hvi). \r'iL circr Iurnro.!-!a l:.10. l

linhr.

Plll-\ItISSIRRI C. olhu
38: Jurmon ulkopuolclla 10.u. \alr. Ljlla
Ässskijr rp lHll, 1(i.u.2.\\ik i\l Kir,-
tilä !lll] 28 ij. r\'ikissa 2 [KR \ Jr:]. 1r !
ItiLtlienressä 3ln lHVi rm) sclä rl Lr.

Is0ldrlssä rp (llle). J rmossa 2; ia
2{l7. Lex. 1.8. 5. 2.8. -1 ja 3.9. 2 silliä
ullr lui.ros!ir lj.B. 13 lint a. r\ikissir
2'J.7. l aLl [J(i], Pai. Puhdjsl. 1J.8. il sr-.

li;i I rLrs, Sv!:llctossa 29 ;. I -"\ lH\ i rnLt.
Viill]cirLelr Jurnrossa ;.10. 1 e\.

KLrO\ilSlliltl r:i. lir'r'Llsin-"ll
88: -\.ilissa 3.8. 6.!r. I 5 linhrr Fil
sixr L:iisot 12.7. lex I Ialikonlahrlrlla.
HiliLr,.l. Irra! roteeraus 21.8. 1l sir
rilj. JulIrr{:rssil pilrds 7.8. U c\r \:iinlei-
siä 21r.{). K,rusistlrnl. lk!p llJ\, Sl-l se
kä ltihtniell1ess;i 1s.0. a(j (HKl.l.
8'J: Jurnrrssa enimmillään l2 111.7. ,\\ i

kisså\.ksiltäisha!airloja 11.;' l:.11. l'}ri,
Pul,dist. L cx 15. 16 8 0. Iauhiain.n.
\{Yl. \'iinrcincf Jur nrLrssa 9.9. I hntu

\'IS]1.,i,iSKY |laioroprs loborrr-r
88: Jurn]ossa cninl]llillään lt1.;. l8. 1ii

nreisel2 liJ.8. \lu!rllir \aiL llalikrrulab-
ttella. iossr 2-.i1. .lp (ll'..1 ! irl, 30.7. 2p
{T|e,.rl1l. 1.8. lt) (iHc rnrl. rl.8 1 {llle.
Il \lanninen) 1!. :2.11. 2p {lll. r\K r n1l
s.kai .\! iki-qsa 30 ,. r| (lKi. li. JokxrorLl
tlll: Jrr.rLissir L3 19.;. rxlirrrmill;ii. l0
linhra. \lLrLrnlla 9.7. lius, \iåhä-l,aitaka
ri lf LH|iJ. rl.;. Lrus, Pujo lp (HVjl, 27.7.
lr,riLkDnl lp(\,1\). IB. liLil 3(KR.\l!|
s.kli 2.t1. Kor. Södo,l(lubLen 2 [NlY. KR].

PLiN:\lr\LKr\\tl Kl,O Trirsd lrrtrrnus
88: InsLrnnr Halikonl.hdelld lil.6 1iH
\ljnn \.rrrl \laksj11li JLrrrrossa 7.;. +-.
Yiin!.iseL Jul]nossa 24.!]. i \,ikl.ra.
8ll Finsinrn. 

^\.ikissa 
1{i.7 Ei suuria

k.r'irmi:i \ri rneiren l rmossa 111.9

\lLiSIA\iIKLO T. -"rI tlirolLis
88: I-rLsinrnr io 10.6. Hålikonl rlp {T
\unriiner.,\ Iorslr-'nl sckö 1ll.r-i Pai
nrxrrl. (N1T). Surrlinrmai kerL!,,riit 1; ;
Iraj. l\rhLlist. l0 {SAl !{tiii Arilt 1s
2arislu\r \:inn-"isel ,\,ikissa 2iJ.!1. I (NI T)

sck:i jurnrossa. jossa r \.iklor \ iclli 2s I
81li lnsirrr r. 17.ij. Ilalikonl. ll). l,li str]r-
ria srys|arvin \ iir!rjseL ]ur.nr.rssa 1;.1.
ii linhrn. Lrtö!så vicl:i 1;.10. asli rksi
(D\. JNo lml
\lFl lSÄ\'11(J,O l. Orjrroprs
88: Lnsinrnr Painri(Jr puhd .l b 1

(\1Y1. ci suurin krrL!xri:j. Viimeir.ll
Halikonlahdclla 5.9. 1,,r iSS).
8.Ll: Ensimm. Å\'ikissä lo 11.6. !iirnei-
nen lurmossa jo 11ril.

Jos haluaa ihailla vesipääskyn siroa
olemusta, kannattaa mennä heinäkuun
loppupuolella Jurmoon.
I slutet av juli hittar man smalnäbbade
simsnäppor pä Jurmo.

LtRO 1l gl.rrrolo
iJ8: Ensinrn. l1äLikonLahdella 10 6 (ll
\Lrnmincn, A I.Istert ja Vr,lliil 15.tj
Suurln k.rt!oLå Jurnrossa 2.8 lla. HB
likonl. ir0.7. r20F ia 23.7. 90 (lEl. \liilnci
nen Hl]liltorLl. 10.9.:l lirLlu.
B9: Irai lhhdisL. lr.ll. l0p jä 5 t. 6u e\r.
\iilnnrir0n Jurnrossa il il

\äLKOVIKLO II rctruldrlo
llll: If si]nn1 jo 1{).t] \1!r:il. I (l\{Tl ja
10.6. Ilalikonl. . lP Si ,al. lLn nrL,n h it)
pr 2.9 2s rikloa. Åvikissa .i.ll. il0 tLrr

trLiL. \iixneiset i3.9. Paimionl.-lm l\1Yl
sckä 2s.9.2 J rmossa.
lillr Jinsin]rn. Å\'ikissa 23 6., enim]nil-
l:i:in 1l2il.;. Viim,.ifei Jurmossa 12.10.
r \'iklo.

llAN Il{SIPI r\r ljtjs ht poleu.os
88: Fll]sinrrrr. f i 7 Å\'ik 16 ex\. Suu-
rin nr;iär:i Hdlik.,Dl.30 7 25. \riLmcisrit
Iti.g. 1 Rau!{rla lp (SK)sekä 17.9.-l llus.
Liesltloio 0,.1 i'1.

89: Flnsllnnr. ja sänLalla surrin k{rrll
rnij 2r.(i. ar7 ftI Å il (JKiJ. Vinncincn
jurmossa il.!. snki huippunr,\'iihrimcn
ha\'alnto Åril(ista 20.11. r ex [\11'1.



SUOKUKKO Phllomochus pugnox
88i Insimm. Halikonlahdella 10.6. 2k
(T. Numminer, Ä. Forstenl, Ävikjssa
max 18.-19.8. 700 kukkoa. viinreinen
28.10. Iurmon viimeisct l.lU.3.
89: Ävikissa 12.6.:lk. hujppu 30.8.660
kukkoa. Viillleincn 2ii.9.

PIKKUKUOVI Nurn€nius phoeopus
88: Ensimm. 24.6. Ävik 1m. Max lur-
mossa 25.7. 145. Äinoa klrnnon muut-
iopäivä 16.8., jolloin Paimionl. n. 125m.
Viimeinen 7.9. LiesLuoto 1m {TVe, K.
Lainel.
89; Ä\'ikissa 29.6. 11.7. r'ain 12nl. Iur-
mon max 29.7. 105. Viimeiset 4 Jurmos
sa 27.8.

ISOKUOVI N. drquolo
88: Ensimm. 12.6. iim Åvik. Ei suuria
kertymiä. Jurmossa 27.8. 10. Äinoa
muuttopäivå 16.8. Paimionl., iossa yht.
:l04rr.
8!l: Ensinlm. 12.6. Ävik 1m. Suurin ker
tymä Jurmosså 7.8. 50 kror.ia. Åvikin
max 25 exx 29.6. Viimeinen lrrmossa
3.10. 1.

PIJNAKUIRI Limosd Lfl pporlico
88: Ensjnm. Jurmossa 27.7.5. mikä
myös ax. Å\'ik 15.8. 17m ja 16.8. 15m.
Viimeiset Jurmossa 25.s. 2 ia LlLls. Lies-
luodossa e.10.2 (ILl.
89r Ensimm. 12.7. A\,ik,lp. Jurmon max
2.8. 8lintua. Vlimcisct lurmossa jo 26.8.

IÄNKÄKURPFÄ
Lymnocryptes mi imus
88: 14.9. Tur lbpinoja 1, '17.9. 29.1A.
Pannionl. 1, 21.-29.s. Å!,ik 1, 23.9.'lur'
Länsilaituri 2 [PA],2.10. Kus PuosletLi
1 {ÄS1,6.10. lurmo 1nl,8.10. Jtrmo lp.

8.10. Rihtniemi l. Havaintoja yhdeslä
Iinnusta Utössä 15.,25. ja 29.10. Jlrlnlos-
sa 28.10. 1p
8s: 20.9. Haljkonl. 1(SS),29.9 Ävik 1,

30.9. 1.10.Iniö Kolko 1(E. Tarporenl,
:13.10. Jurmo 1, 17.10. Å\'ik 1,20.10. Hå-
likonl. 10R),2s.10. Trr, Friskala 2 iSK),
27.10. Avik lp, 18.11. Åvik 1p (1. Lehio
rraaral.

TAI\AANVUOHI Goliinago gollinogo
88r Ävik 30.7.-12.10. 1 1,1 linlua (2'1.8.

1,11. Jurmon viimeinen 23.10. ja manie
reen vilmeinen 22.10. Dra Sunnanå 1p

IMN],
89: Maininnan ansaiisee Jrrnlon kcr-
tymå 7.8. 140 pukkia. Vijmejnen saarcl-
ia 4.11 Åvikissa 14.7. 15.10. I 7lintua.

JÄNKÄSIRRIÄINEN
Limicol0 iolcinellus
88: Äikaish jo 11.6. Halikonl. Seuraa'
vat 4.7. Ä\,il 1p, 16.7. Pyh ULkosaaristo
1D IHVi]. 2s. 2.1.7. Halikonl. lp. Jur-
mossa 23.-2!1.7. 1 2 sirriäistä. Är'ikls-
sa 2. 4.U. 1p sekä 12.8. :lp. Viinreincn
Halikonl. 14.8.
U9: Iurmo 20.7. 2.8. :l 2 hnlua. Hali-
konl. 27.7. 2. Jurmon max kujtenkin jo
aiemmiri 13.7. saarella asusteli 8 sir'-
riäistä.

LEHTOKURPPA scolopox rusticolo
B8r L]tösså 15.:10. 5p iTVe yrnl oli syk-
syn rnax. Viimeinen 3.11. Kor G)ltö 1

lfi,il.
i39r Vilmeiset 3.:11. Rym Aaslå 1 {LSl ja
Uus Vekara 1 [RH]. lurmon viillleiren
5.77.2p.

Ävikissa oli syksyllä BB parhaimmillaan
7O0 suokukkoa. Brushane.

Kihuista ruokkiin

MEltlKIllU Stcruororios pordsjijcus
88: Jrlrmossa max T lintua 6.8. \iiinrei
sct 7.9. Uus J-icsluoto 1p [T\€, K. Kår
hLll. 18.9. Rjhtniemi 1lTVc, HKLlia 24.9

Jurmo 1.

8gr Jurmossa lllax B yksilöä 19.8. Vii-
meisei 4.9. Rihtniemi lm (TS vml ja

16.9. Jurmo 3 exx.

KIHU SP
88: Viimeiset 17.9. Mie Aarlahli 1 juv
(NfTl,:i8.9. Paimionl. 1!v (MNl ja 18.9.
Rihtniemi 1 (PAJ.

89r Viimehen 12.9. Jurmo 1 ex.

PIKKULOKKI I-otus minutus
88:Suhteellise rLlnsasesiintvminen.
la.7. Tur Åvik 2a.l iJKil, 23.7. IIou Borg
bcrg 2adn1 (KRl, 1.8. Åvjk lju\', 1.8. Jur-
mo ljuvn + 1ju\,p, ,1.8. Halikonl. 1 1kv
(JHc, R. \lanni enl, 14.8. Halikonl. 1

1kv, 19.8. Kii Omenajårvi I 1k\.ja Ha
likonl. 1 1kv llEl. 21.u. Halikonl. 1 lkvp
0&P PynDöDerl, 23.8. Halikonl 2 (T.

Nurmi, P Laaksonen), 3.9. Rihrniemi
lirv {PAl. a.e. Hal Kokkila ljuvp (JTl,
10.s. Rihtniemi 1N, 12.9. Ävik 1m,25.s.
NIie Mvnälahrj radrp (HF), 1.10. liiht
nieini 1juv. 6.10. Uus LelLo 1N {]bll.
7.10. Jurnro 5ad + 1 2kv + 1ju\r 9.10.

Uus Päiväkoski 2S IRH, R\r], 15.10. Väs
Sundi'ik 1ad (\'1N) ja 19.10. 1ad Dra
Bengtskär (JHel.
89: Edelliseen s\,ksyyn \crattuna lähes
täysin kateis5a. Ilmoltettuja vain 19.8.

Rihtniemi 1 (ToL ]'nr, 9.9. Uus Lintu
luoto 1(ToL) sckä havainnot Ulöstä:
kumparakin päi\,änä 1 juv 20. ja 26.10.

{rLil.
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Turturikyyhkys-
tä kertyi kahden
syksyn ajalta
vain yksi ha-
vainto.
Turturduvan
påträ{Iades ba-
ra en gång un-
der höstarna
1988 och a9.

SELKALOKKI L. Juscus
88: Viimeiset 2.10. Dra Kasnäs 1 adm
(N4Y KR) sckä 8.10. :l ad m Rihtniemi
IHKLJ. Jurmossa :1.10. \'ielä 5.
89r Ei ilmoiletluja mvöhäisiä ha(ain
toja.
HÄRMAALOKKI L. orgerlioius
88: Ei mainittavia havaintoja.
89i Maininnan ansaitsee Åvikin suur,
parvi 3.8.3500p. Muuitoa pitkälle mår,
raskuthun asti.

\AURULOKKI I- ridibundus
88: Ei mainiltavia havaintoia.
89: Suurin kertymä Jurmossa 16.9.
200p, kierteleviä jor ukuulle asti.
RÄYSKÄ Siernd cospjo
88: Syksyn yhteissumma 40 exx. En-
simm. 13.6. Mietoistenl. 2,21,.8. 2p
myös Mietoistenl. Suudmmat måärät
1s.8. Mietoistenl. sp ja 23.8. Uus Sy\,ä
letto 2ad3juv Viimeinen 3.9. Kns Lau
punen 2p.
8ll: Ensimm. Ävik 18.7. 1acl. Max 28-7.
Mietoistenl. 25p ryVSl. Vlimeinen 30.8.
Rihtniemi 2.

KALATIIRA S. h, unclo
88: Vinneinen 20.9. Rihtniemi I p (K.
Haapalal.
8s: Viimeiset 1.s. lurmo 1 ex ja 2.9. Ha
likonl. 1 lintu [MS, RLi, M. Virtaner]1.
LAPINTIIRÄ S. p0rodisoeo
88: Viimeiset lurmossa 27.8.:1.
89: Suurin kertymä Iurmossa 1.8. 80 yk
silöä. viimeiset siellä 1.9. 5liir',rå.
STERNA SP
88:13.9. Isokari 1 (lHeJ.
89:8.10. Uus Vekara 15 {RH).

UUTTUKYYHKY Colunrbo oenas
BB: Sturia kertymiä ej ilmoitettu. Vji-
meinen harainto 30.10. Nau Piparby
[]lN, H. Lehtol.
89: Halikonlahdella nax 26.9. 150 {SS).
Raurolanlahdella 19.8. 135p {T. \'Vist.
båcka. \1. Suomil. \iijmcinen 13.11. Par
Kirjala 1p (ASl.

SEPELKYYHKY C. poJumbus
88: Päämuutto tapahtui lokakuun alus
sa: 1.10 Dra Kasnäs Col pal+sp 2300m
IKR, MY]. Pyhämaalla Col pal+sp
6390m (HVi), Uus Lyökki 2500S\'V (RH).
s.10. Uus Päiväkoskella muutti vielä
2s00 (RH, RV). Rihtniemen huippu
6.10. 506m. Jurmossa viimeinen sepel-
kyyhky 11.11.

89i 29.S. todeitiin Pyhämaalla huikea
32 000linnun muutto (RVJ. Viimeinen
havajnto lajista tehtiin Raisjossa 7.11.

[RH], Ju.mon viimeinen'1.11.
KESYKYYHKY C. livio
88: 6.10. lmSW sepelkvyhkyparvessa
Nau Seili (H!lja 15. :16.10. Utössä 2p
(TVe ynl).
8g: Turmossa 20.7. 1 ja 13.9. 1, ioka
kuoli.
TURTURiKYYHKY
Sirepiopelio turt'ur
B{l: Ei ainuliakaan håvainrna
89r Pyh Pullonkari 7.10. 1 (JSI, ToL ymJ.

TURKINKYYHKY S. decoodo
88 jå 89: Ei havaintoja tunnettujen paik-
kojen ulkopuolclta.
TUNTURIPÖLLÖ Ni,cteo scdndioco
88i Ei ha!,aintoia.
89r Loppuvuosi toi nukanaan kunnon

tunturipö11ö\'aelluksen, tosin vaellus
lienee saävuttanut huippunsa vasta lal
vella. Syyshavaintoja ilmoilettiin seu
raavasti: ensimmäinen havaittiin 26.10.
Rihtnicmessä, 3.11. Uus Santakarissa 2
lintua (RH ymJ, 6.11. Utdssä 1 [TLi] ja
30.11. samassa paikassa 1 (JNo, TLil se-
kä Irumossa 13.-1,1.11. 1 ja 25.11. 2 lin-
tua,

HIIRIPÖLLÖ Sur.nio u lulo
88i Ainoat havainnot 29.10. Rihtniemi
1 {HKLI ja 12.11 Kaa Kuusisto I [DB].
89: Hiiripö11ö oli liikkccllä, cnsimmäi-
set havainnol io elokuulta; 27.8. Kus
lsokari 1 (|. Hakala. J. VifianenJja 31.8.
alkaen Utijssä 1 lähes päivittäin vuo-
den loppuun, lokakuun alkupuolella 2

lintua ja 10.10 peräti 3 (PA, JNo, l Lil.
28.9. Uus Korsaaressa 1S {RVl, 18.10.

Jurmo 1, samoin 22.10. ja 23.10., 2,r.10.
Nau Nötö 1 [JNo, PT) ja Nau Aspö 1

[PT], 8.10. Uus Vckara 2 (RH ym.l, 17.11.
Kem kk 1 (P Loivaranta), 19.-20.11. TuI
Friskalanlahri 1 (SK, TNl.

HUUIIKAIÄ Bubo bubo
88i Huuhkaja eksll Jurmoon ästi, jos-
sa sc havaittiin 10. ja 19.11.
89: 2.9. Rihtnlemi l iJ. Komi, ISI ym),
18.11. Uus Vckara (RHlja 19.11. Flalikon-
lahti 1 (4. Vienonenl.

HELMIPÖLLÖ Acgolius funereus
BBr 8.:10. Hal Viala 1(JTJ.
89r Jurmossa ensimmälnen vaeltaia
16.9., huippu osui lokakuun alkuun,
max.5.10., jolloin 12 yksilöä.8.10. tlus
Vekara 2p [RH] ja 15.10. Myn 1(EGl.



\r\RPUSPÖI,LÖ
Gloircidiurn posserirum
B8: Ei havaintoia.
ltg: Mui.lell pöll6jen tapaan liikehdin-
lääi 8.10. Rihlnicmi. P)h Licsluoto
(VMul ja P\'h Nihtiö. jossa .l 2linhra
näkyi 8.11. asli. 29.1(1. 'tur Ruissalo 1p.

19.1:1. &nr 1 (RH1,22.11. Häl iEGl,21.11.
Pii 1 {PTl.
SARVIPÖLLÖ Asio orLis
88: 6.10. ltihtnieini 1p (HKL, Tl,il ja

13.10 1m {TVe,H!1, Utössä 12.10. ja
15. 16.10. 1p,22.10 2 ja 29.-10. 

-l (MTS
yml. Jurrnon äinoat 9.10 2exx. Hal \riä
1a 26.11. 1 llTl.
89: \,hin kolne halairloa:2u.10. Uus
Vekara (RHJ,29.10. ltr Suikkila (MN)
ja 2.r1. PiikkiönlahLi r (PTl.

SUoPÖLLö A. llorrrareus
88i 9.10. ja :15.10. Utö 1 fl Ve, N4TSI,9.10.

Uus \t'ekala 1p [RH] ja 19.10. Jurmo 1.

89: 2.s. Tur Ävjk 1 (MS, RLi vml, 10.9.
Rihtniemi I (|oL1,23.0. Urs \iekara I

(RIJI, 17.10. Myrl Mynäjoe suislo 2ll
lMN. H. Nordströml. Jurmosta halain
toja pitkjn syksJä I 3 linlua kcrlal-
laan. Viim€iren saarella /.10.

l,APlNPÖLLÖ Slrix cb!ioso
ll9r 7.8. Kus Änavaidcn l soidinhuutoa
[E. Kärkkåinet ia looe] Ranlal.

KÄKl CuculLts conorus
88: Käcstä tehtiir varsin rn1,öhäincn ha-
vai to 9.10. Pyhämaalla (AK,KKI.
89: Viimeiscl ilnoitetut jo aikaisin 26.8.

Jurnlossa.
KEHRÄÄ1Ä C{]primulgus e!r'opoeus
88: 27.8. Jurmo.
89: 1.9. Jurnlo.
l E R\,i\Pi!^SKY Apls .,pus
u8: 25.8. Tur Ävik n.1000 lintua lPA
ym.). Viirneincn suhteellisen aikaisnr
9.9. Kaa Kuusistonlahli 1 m (AK, KKI
sekä Kuusistossa 3 (N4Yl.

89: 30.7. Kaa Kuusistonlahli 350 {PAlia
i iimeincn 5.1J. Tru Friskalanl. 1p tSK).

LIÄIUAJ,lNTll Iipupo epops
88: Kaksi havaintoai 15.9. UrLs Lintuluo-
to 1 [HK], yn1.) ja s.11. Nau Llorstö {pai-
kallisei asukkaat, tielo RHJ.
89: Myös kaksi ta\,attuai 2!1.10. Salossa,
tiettävästi pidcmpäänkin IToL !'m.J. Jul'
mossa ta\,åLtiin 16.9.

PIKKUTIKKÄ Dcndro.xrpos nrinL,r
88i 29.8.,9.9. ja 22.9. Rihtniemi.2.l0.
ja 15.10. Kus h (ASJ sekå s.11. KtLs 1

(lHel.
89: Väliltä 10.8.-1;.11. Itihtn icm cslä : h-
leensä 0 halaintoä. 8.9. Hou l,ömsö r/
(KItl. 16.{,r. Pvh Nihiiö 1 (HVil, 26.9. Pai
mionl. 1 {T. Nunrminerl), 8.10. HaLikonl.
1(A.lorstnnl,21.10. Par Lcmlax I []iLi,
MSl, 11.11. Kaa (uLrsisio [EGJ.

KÄPYTIKKA D, moJol.
88: Kaksi poikkcuksellista havaintoa
mr)Iten låimensla vaelluksestar 1.1.9.

2tl

Törmä ja haarapääskyt lähdössä syys
muutolle. Backsvalor och ladusvalor på
väg söderut

Kus lsokarj 87n1E ja l0p, joista 75m åa
mulla klo 7.00-8.15 {THel ia 22.s. Uus
PänJäkoski yhr. 265 (R\rl.
89: Ii ilmoitciiuja ha|ahtoja.
POHJANTIKKÄ Picoidcs trj.l.rl-.illlrs
8Br 3.9. Rihhielni 1[PÅ, HKL, J. Konli
yml, samassa paikassa 2.-10. 1m ja 6.10.

1 (\41S, TS -vnr.l. 20.1u. Kor Gvltö 1

(lLi) ia s.11. Iraimionl. ]p (DBl.
8{,1: Ei ilml.)ilcltu ainoåtakaar.
PAI,OKÄRKI Dr!'ocopus nr o ri ius
8ll: Viisi vaell kseen \Jiittaavaa havair-
Loa.8.{1. Rihtrieni I låhti kaksi kertaå
mcrclle ja pälasi (V\1u), 9.0. Rihrnieni
lSSE, rnutta paläsi {K. Haapalä1, 11.9.

Nau Gullkrora l saariston yllä (r\Sl,
5.10. Uus Liesluol.J lkSI\r OLilja 1s.10.

LJus Liesluotc, lS iJHcl.

IIÄItMÄÄPÄÄII KKA Picus conus
8ur Ei vacllushal'ainioia.
89: Yksi mielcnkiintoinen havai.lo:
tj.l0. lur KupitläarprListo l\,1S1.

KÄINl,lIKA /r,nx turrquil r

BBi Ei ilmoitcttuja Jurmon ulkopuolcl-
ta. lurmon \'iimeinel) 2 7.8.

89: \tjimcinen Jurlnossa 29.9., muual
ta ei ha\Jaintoja.

KI ININUASKAI,AS ]l\l^ Alccdo o ilhis
88: Ei havailtoja.
8!r: 2.11. Naa Luolalani:ir!'i 1 (RHJ ja
2U.ll. alkaen ]jlr \rencvcistänlö IFILi].

RIIOKKT,\l.o i.r.i.r
88: 8.10. Iiihlniemi 4lintua {PA, HKL
ym]. lurmossa 1.10. ll 

" 
ks. ja 30.10. 1 ,vks.

89: \,älillä 7.8. 1.10. Pyh Rihtniemes
sä 12 liniua/8 havaintoa.9.9. Uus \re
kara lp (RH1,6.10. Pyh l,iesluotrr'lp ja
lm l\''Nful ia 12:10. Iurrnossa 1

5



Varpuslinnut
KANG,,\SKItIRLJ l,rrllulo orborro
iltii Kilikki havainnot: 2.1.9 hrrmo, 2U.9.
Rihlnierni 2m,6.1r1 Jurnro I Iks.,9.10.
tnl sckä P!h Nihtiij iH\,'il cLtå Pår.\,.å
nrj (PIl, il0.l0 Lrtö [N1']S, JlIel.
89: 17.11. 1nr ja 23.9. 6n Rihtnicrni {'lol,J.
L lössä t ja 11.10. 1 (PAJ ja Jurnossa
19.9. l. 21.! 2, 7.:10. I ja 1i1.10 2.

K lU IIU 1lllludd d ."J)s;s
88: Paras noteer.atrs oli 25.9. Iräimion-
lalrli 300 i1rTl 6.10. lu,ll]ossa 122 ,. Vii
nciset 1911 'ltr l,iil]silaitLrri -t \\V
tKRl ja Kor lurmo.
lllli Paras ilrlloitetlu nruutLo 27.9. Pai-
nrr,r d rdc ld !1,n] I to.s,r \rLrrpr n
:6.11. {PAl. Nfanlere viimcinerr muut
tj 22.11. Håljkljssa {ECl.

TT IN'I'L]RIK JU RLI
Er-.nr.phikr ollxrslris
ilBi Nmkat kaksi hn!'aiul(rar 22.-23.10.
1,,,s Vekara ](RH !n1.ljn 22.r0 lurn,o 1

iJ9: Utö 27.10.2.9.11.2. 131t.3 jå
t8. I'J.1 L r (1ä, INo, 'l l,i). lurnlossr
lll.l(l 1,22.10..1,23.10 2 ja ?{1.11:1. 2.'l1r-
|ussa drnolla oleskeli 2 I ksilöä ainakin
30.11., ticttä\'ästi pidempärrkin llt l,i
1ml.

l'LlR\,1,\läÄSKY riijrori., r;porio
8tl: \ticlå I8I PaiI]lionl. l-. lurnosta
n1yöhäi el] havainlo 110. 3 \'ks.
89: lll.8. Paimionl. n. 100 llr'll.

HÄÄltr\lr/iÄSKY Iii rn.lo rusti..,
88: Ilalikonlahddla 22.8. tT0u llDR:ä;i
jl] Piilkiijnlahdclla 21.8.2Our (PI) \rii-
mcisrit l:.10. Lltössä 2p iTVe !:rl.)jr I]ra
Rosaln lrn (KKl. l\,lairiLtakoon !,iclä 3 9.
Ktisia\.issa Lävattu Täysin albiino lintu
t-{,s1.
li{1: 179 ltihtnicmcssä 133r11 Vii oiset
7.1{1. ftiht iemessö-lr1r la Jurrnossi 2n

Rr'\YSTASP.{ÄSKY Deii.tro,r ur tilxr
88: 23.8. Piikkiö.1. 150 lP t'1. \Jiinrciser
1.r0. Pvhiirnanlln {Fl\''il ja J rnrossa 2.
ll9: JrLrnlossa r:ijmciner 9.9

N{ETSÄ K IRVt\E\ Arttrus trtviotis
88 \luulosla ci nrirrkriänlaisLa kllrra.
Viimeis.t il.1u. llo tsk;ir i!sii (Klil ja
Ll0. -lm 

Jurnlossd.
89: NItlrllosti, ,.i taaskarri 1,a!aintoja.
\riineincn 2ll.l0. lJlilssä (PA t,Ir.l

\llTTYKlR\{NnN .{. pirl-"]lsis
88 Nluuiio hui!Entui si'r'skuLrr lopul-
1a, jolkrin RlhlIlicnLess;i 22.e. 27:ln.
2tj.!. :1623m ja 211.9. 1a33r11 [K. llaapa-
la l'rD.). l;1rs Päiräkarissa samoiltn päi
i iLtii lielä pat.nniät,r uttajanrai:irät:

22.s. 2000rll ia 2ij.rl. 2tl00rlL lR\r'). Iur
nrossa liirneiscl 2 yls. i:1.1:1.

U9: Rihtrrienlessri 17.11 :00r11. 19.11.

3.i0]n 

'ä 
25.9. 201m {\'1'lS, TS, \'nrl.

'1rlr Ä!jkio hllipprl sdtriojlrir aikoihirl
eli 2t,. 27.9.2{r0p oKi yml. Å\ikisra
lLj!t..i nryös nanterccn \.iirrein-.n \ il
kultoliia 12. la.rl. {lKi, j.'lbnirlLil hrL-
nrossa !,iirrciscl 2 vks. 18.11.

LÅPJNKIR\ilN IiN ,\ .brri.,rs
86i Elsimmriircn TuI Ä,ikissa 25.8.
Nll]uLon hulrpu il. :t0.9.. ioiloin Knd
Kurisistossä vhl il0 linlLrr {N1\: (Rl. Pii
rnjonlahdella til jtr Ä\'ikissa syksr:n pa
ras notcrraus 6 \'ksilöä. \,1.rtereen rii-
nreisct 2l,ks. 30 s Pamionlalidclla. Iur-
nrossa Ll(1. I !ks
Sllr Slksvn a|asi l!1.8. Jurnrossa ha\ ajt
hr lintlr. Prras lolcclaus Tur A\,ikista
.1.0. 10rr VLjm.iser i 10. Ä\.ikissa (ll(il
ja Halikurlahdcllå []It !nr.).

LtiOTOKIR\ilNE\ Å. spirxreit.,
8U: 1.1u. Iiihtnienri (l,r\ \.ln.1.
llll j,uo rkir\isiii ilrrrrrjlelLiin lajn Juj
trosl.r. j.rssa viirrei.el l31al. ia L;1ös
rä 2{1. r0. I (PAl.

Viime;set niittykirviset havaitaan yleen
sä marraskuun puolivälin tienoilla.
Angspiplärka.
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KELTAVÄSTÄRÄKKl Motocillo J'lovo
B8: 23.8. Halikonlahdella 400 m (T. Nur-
mi, P Laaksonenl. Tur År'ikissa huip-
pu 19.8.,lolloin 88m 0Ki). 1.10. Dra Kas-
näs 2m [MY, KR]. 6.10. Jurmo 1.

89: Muutosta ei havaintojä. viimeinen
viihtyi TuI Ävikissa 13. 17.10. (JKi ym.).

vÄsrÄRÄKKI M. olbo
88: Suurin kertymä melko vaatimaton
130 yks. 21.s. Halikonlahdella. Viimei-
nen 18.11. Pai Vista (SAJ.

8s: Minkäänlaisla määriä ei dokumen-
toitu. Mantereen viimeinen 11.11. Riht-
niemessä [ToL ym.]. Iurmossa syksyn
\.iimeincn 18.11.

KoSKIKARA Cinclus cinclus
88: Ensimmäinen 29.10. Rihtniemessä
(PA, HKL vm.) 20.11. tavattiin kara se-

kä Lai PehtiärveUä että Myn Raimelan-
koskella (AS).
Bsr Ei ilmoitettu.

PEUKÄLOINEN
Troglodl,res f roglodi4es
88r Su\ereenisti paras päivä 9.10, iol
loin Uus Llesluodossa 6p {AK, KK),
Utössä 7p (M'IS)ja lurnossa 25p. Utös-
sä huippu 15.10., iolloin 20p (TVe ym l
Viimciset melko aikaisin 24.10. Jur'
mossa,
89: Parhaita määriä olivat 23.9. Uus Ve
kara 15p ja samassa paikassa 8.10- 16p
(RH ym.). jolloin myds Utön maksimi
8p (PA, JNo). Iurmossa 29.9. peräti 30p
Mantereen viimeincn havaittiin 4.11

Rihtniemessä [ToL vm.), Iurmossa 5.11.

2 yks. olival syksyn päättäjät.

RAUTIAINEN Prunelio moduloris
88: Ainoa ilmoitettu muntio 1.10. Drå
Kasnås 50m (MY, KRl. lrllmossa viimei
nen 28.',i0.

89: Niinikään ainoa ilmoliettu muutto-
havainto 29.9. 35m Dra Kasnäs (MYl
Tur Avildn huippu 14.s. 25p. Utössä vie-
1ä 16.11. 2 yks. (PAl. Jurmon viimeinen
14.11.

PUNARINTA Eriihocus rubeculo
88: 14.9. Kus lsoka S0 (JHcl. 5.10. Utös-
sä 75p {TVe). lurmossa viimeinen 1.11.

8s: Viimeisiä 12.11. Utö ja 25.11. Jtllmo

SINIRINTA Luscinio svecic0
88: Havainnoi kcskittyneet tiukasti
syyskrun alktun. Viimeinen 22.9. Tur
Åvik.
8s: Erityisen hyvä oli 9.9. Uus Vekaras-
sa summatut 30p {RHJ. Myöhästeliiöis
Lä 2 havaintoa: 16.10. Utö (TLi) ja hyvin
myöhäinen 11.11. Rihtniemi (ToLl

SATAKIELI L. l!scinio
88r 21.8. Tur Shell (MTl. Jurmossa 1.9.

:l kuollut.
89: Ainoa havainto; :11.8. Jurmo.

I FPPÄI,INTI]
Phoenicurus phocnicurus
88: Mantereen viimeinen Rihtniemes-
sä 13.10. Jurmossa 18.10. 1P.

u9: Kaksi myöhäistä havainioa; 28.10.

Uus Vekara [RH]ja 9.11. koiras Utö {PA,

lNol.

MUSTALEPPÄLINTU P ochruros
88: Syksyisin haruinalncn muleli noki-
tettiin Jurmosta 15.10. ja Utöstå
22. 25.:10. (N{TS, JHe). Molemmat naa-
raspukuisia.
89i Lintumies'lehden mukaan tavattiin
12. 13.11. Turussa.

PENSASTASKU Soxicolo rubef ru
88: 30.8. Kaa Kuusislonlahti 18p ja vjelä
1.10. 1p (llN, SLl. Jurmon viimeincn
24.9.
89: Havainnot urpuvai. Jurmon viimei-
set 5 yks. 11-9.

KMTASKU Oenonthe oenonihe
88r 11.s. Rihtniemi 50nrip. Viimeinen
11.10. Kor Koryogård 1p [AS].
89: Viimeircn Mietoisissa 15.10 (VV
ja R. Salonen]- Jumossa viimeinen
6.10., mutta vielä 29.10. Oenanthe sp.

KULORASTÄS Turdus viscivords
88: Vain yksittåisiä muuttavia llmoilet-
tu. Viimeisiä 21.10. Rihtniemessä ja Pai-
rnionlahdella sekä 22.10. Jurmossa 3

yks.
89r JuImossa 7.:10. 12m. Viimeinen
12.11. Utö {PA, JNo).

LÄULURASTAS T. philomelos
88: 26.11. Kaa Kaaiopaikalla ta\,attu kuu-
luu melkeinpä talvikatsauksen piiliin
(AS, M. Hemmilä)

Taulukko 3. Rastasmuuttoa Korppoon
Utössä 1.11.1989 ilrayöllä kolmen 20
minuutin jakson valossa lPA. JNo). Voi_

makasta rastasmuuttoa todettiin myös
tätä edeltävänä yönä. Muuttosuunta oli
etelä.
Traststräck på Utö (Korpo) på kvälls-
natten 1 .1 1 .1 989 observerade u nder lre
20 minulers intervaller.

ssri Vilmcinen 10.11. Utössä [PA]. Ks.

myds taulukko 3.

RÄKÄTTTRASTAS T. piloris
88: 26.9. Uus Päivåkari n. 3000m (RVJ.

89: Ks. taulukko 3.

MUSTARAS1äS T. merulo
89r Ks. taulukko 3.

PUNA(YLKIRASTAS T. iliocus
88:8.11. Ruissalo 3p (lll. Jurmon vii-
meiset 2 yks. samana Päivänä.
u9r 8.10. Uus Liesluoto s6m, 18.10. Utö
150. Viimeisiä 22.11. Ttu Hurtinkatu
[AA] ja 2s.11. Pyh kk (ToL). Ks. mYös

taulukko.

RUOKOKERTTUNEN
Acrocephalus schoenobaenus
88: Viimejnen 28.S. Nau Seili (HF)
89: Viimeiset 4 itks. 29.s. Halikonlah
della (|Rl.

RYTIKERTTUNEN ,^. scilpoceus
88r 25.9. havaittiin viimeinen Tur Per-
no (Mrl.
89i Ei havaintoja.

VlITÄKERTTUNEN A. dumeiorurn
88: Ei havainioja.
89: Rauvolassa rengasiettiin 27.7. ia
30.7. (VMl.

LUHTAKERTTUNEN A. Irolustris
88r Rauvolanlahdella rengastettiin Iä_

hinnä elokuussa yhteenså 23 yksilöä.
viimejset 23.8. (VM).
89r Viimeinen 2.9. 1reng. Rauvolassa
(VM].

RA.STASKERTTUNIiN Å orundinoceus
88r Ei havaintoja.
B9: 19.8. Rauvolanlahdella reng. I yks.
(VM],

PENSASSIRKKAI,INTU
Locusiello noevio
uBr Ei havaintoja.
8s: vielä 6.8. pirisi 1 lintu Pai puhdis-
tamolla [MS).

KiRIOKERTTU Sylvio nisorio
88: Ei havaintoja.
8c: 12.8. Halikonlahdella n[ori lintu
(MY, AR T. Numminenl. Rauvolanlah-
dellå 9.9. 1reng. (VM, lBl. Jurmossa
7.8. ja 11.8.

HERNEKERTTU S. curruco
88: vielä 15.:10. Utö (TVe ym.J. JLLrmon
viimclneD 8.10.
89: Jurmossa viimeinen 6.10.

PENSASKERTTU S- (iommunis
88: Viimeinen 2.{.9. Nau Hangslax [W]
89i Jurmon viimeinen g.g.

Ke ona ka, tld

19.12 20.1A- 2125
19.32 20.30 21.45

Tur phi 10 5 16

Tlr ili 105 64 56
Tur mer 172 265 445
Tur p I 139 362 474
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liI ITOI{II]TTl l S. borin
ii: 2,i I draftcreer1 \.iirlrr]irnin Rihlnic

:!r.s!ii lHl(i,, P.\). lurnrossa vielä l(j.10.
:\lis
ril: lrLrmoss.r !ii']]{ijJrori lLir\iLinL{r l8 !l
, irhrmicslchdcn nukdarL laji ta\llttiirl
Turlrssa ricl;i ai\in lrl\,o,i ltrrLr\ksel
.a,.1i rnarraskuun loprlla.

\lLS lHPÄÄKrjltTTlJ S. .Jrrn;.,pjllo
Itll 1;.lil. LItl 25f lTVe l.rr1l. \l.rrs
.uisia vinr lleliii;ilä ohval s.l L llrs I in
iu uoto I r p ku]]1en lP\) ja ill.ll Pdi
|ist:r 1p {Sj\].
,l!: \iielii r1 ll. ltihhier11cssä 2 li!rtLr.
-lni, rnr.l lurrllon r'linr.incn 1.ll

I ILlÅLl ll Pl r ll(rsri.rjrrs riolhLii'J
illl \:iinr.rir].n /.11. llrd Skjnnirnil []
l.lli\'.rantal.
lllr \Jiinr.incn lll.l1. Lius Lie! uot.r
\l\, O. K j\':\1ror il.

P\ lU LlNl {j il irorl'lus
ilil: lll.l{l Itllrlni{,rn{iss;i (rli riiDleinen
( H.åp.la) J1lrmor \'ii n.ifen ij.l0

ör) 25.u Rih ricrrli {il]1r viinr{)i!ct i.10.
Lrrnro ia ll.l0. lllii I (l'r\. INol

iil TTjJ.\ P s;b;t01rj\
:jll \iiirnein€n 0.!. Krn Krlrrsislo (SJ .

ll\l
ilrl: \liinrciscl 2 I'lis. 2 !l lofillirssa

IDÄ\LrLt\lt,lNf ir P rr.o.lilni,rrs
il8: H\,vin hnn,inainon s\ r sha\ rinlL:)
lollliLn Nalt Näl(lingessä 13.9. 1\'\').

I]HYLLOS']I)PT]S SP
{19: 1{1.10. 1l) \an llijhle l,\Sl.

H \RN1.\ASl fIPPO Iiuscift,|o stliol{r
a8: 1l L Krs lsokari 10m31\r U Hcl. lul
Irssr riimcin{--n ;.1{l
89: 22.10 Jurrnossa I rks. ja scLra,,\d
nrL fäilän:i saaplli tllilsNDn lur0xrsla
p:iin {11\).

KlRlOSlEPPO l jrrdrio l,r'l,olr,'uil
88: Iorr(lrrmme llrl\'lnriär lrrrrror) hä
rnintoihid. sidlii liin,1iincri 3.9.
8l Krtcn cdcllii. riimoincr 1fi.9.

PIKKtlSIEPPO |l |.rl\1r
8tl: Kaikki hal ainnol; i Itöisä laji L.\. t

liin r;ilillii 2:1.1. 8.10.. ir\ ?.:1.!1. I lin
tua [\1TS] 119 K s Isokärj r LlHcJ,
22.9 tlrs Sanlakari 1' {ltvl, lrIlmoss'r
ll.l0. 2 !'ks.. 8. ja 9.10. 1 llrlu, 20 r0. Rihl
nicJni I i\'\1Lrl.
Illl: S!)skuuss. n{-.lj;inä p;ii\;nii vtsit
lrinen linhr Drr Orö sckä i10 3liI]tLra
(JNol. L,us \ekarassa pikkrrsicpl,r, 0

delliLn sl'lsk ssa reljinlii p;ii\'önä. J'h1.
5 rks (1t\:Itlll 1! iui Kolko I lli. lrr-
pon.nl. lurl]rosså 2 2'1.9. 7 n:i l)äi\';j
nii 1ji| l111l. I lirtuii.

PYRSTOT]]\]\E\
ÄrgjiLol0s rrrLr(klus
8tl \:ni. l<olfrr IriLraint{ra; 6 ltl. J IIo-10 i2.10 l{ilrtrLlcDri 8 (\'\ltr) ja 21111.

Kor c\trij ij ft i,i).
ll{): Olilirr s Ltfn laas \a{lhrs\'Iosi ,1i
kaisin ha!.rinlo u.l0 Uus l-xrsluolo
(VNIU). Viilillii 1...10 l7.ll. ltillrLierrres-
sä n 140 \'aeltajåa. \';ilill;i ;.10. 2.t.ul.
Iurrrr'rssa n 130 \aeltrjan. NlrLrLitltn iL

xroiLctlr lokakLrulta n lils lin ,,r ja

rrar'raskl]lrlta !,äin !0.

H I l,l,l;il \ll\ ll':llull,s reqLrlus
89i Lrtössä s\lis! \ ixrxrLren 12 ll. ltrr-
nron nrik,rimi t.l(J. l(ltllni0ilrn.

IIÖ\'1ÖTIÅlNtrN rurus mrrnt.!rLrs
Illl: åiriLrdtrae taväL 1i.10. lllrs Liesluo-
d0is', 1r n,0,0 le (ij(]).
lill l21l Rihtnicfrcsså l2 \aelLajaa irl
l+ l0 rrr rlil!r 15.10. lJus Lhshrr)(los-
sr l lm tic). \iacllLrs LrlrlLui ,linä Iur
riroon rsli. jossii Idririllirn 21.!l I !ks.

'i\lIllÅlNlNPm.lior
lllt: llilriricrrrcssä h\'\'iili ra{)lhrsla. nrnr
.+.1(l +il; \nrlla\rd. joisLa r1 2ll 'rl, hii

mililiisia ja lil.l0. 50m (1\r'cl.

Ii L. L SITIT\lN llN P ul0r
Il ll: l:.10 ltihtnicrni lanr.
ll9 r'r.10 Rihlniclri 50+a8tl kuusiisini-
lir isLa \,aelhrks.llå. \,1\,ös llllJ,,1]ssä to
d.11ilr i rellusta loltrk un loppupLro-
lclb.

PLItrl(llPIJÄ rl-" hln frrm jlnrris
89: I',,,n0', r'iimernen ,1 11

PiH iJ\r'iN,\KKELI siri'r -"rr|oplli,o
{lil A rr)r hrr!into l.r-lll P.i Visrr l
lSi\ I

8l: Nlliis \.li!l halanrioi2$ 31.10. lern
\ltrlhilderl;rl l lbi,, .1. ltanramäki \ rli.l.

l)IKKL rl,EPl\ i( li rN FiN l..riri,,s tuJhrrio
88: \'iimflncn rLirllorccLlil 2.10. IIali
konlahii lPAl. lu,rrr:rssa rlclåki,r n,r'ö
h-.nmin cLi / 10.

83: S\'ksln \iirrre |f lo l2ll. Kaarinas
sa {\1Y1.

Pyrstötiaisella oli vaellus syksyllä 1989.
Stjärtmes.



LAPINHARAKKA L. cxcubilor
88: Hnsimmäinen ehåtti 20.9. Pai Puh-
distarnolle (SÄ1.

Ugi Fjnsimmäiset 14.9. Jurmo, 16.9. Mas-
ku (PAl ja Lcmu {MYl.

NÄRHl GorrulLrs gkrnddrius
88: Koettiir halvinaisen loimakas vael
lus. Vaellus alkoi nopeästi vasta syys-
kuun puolir,ä1in jälkeen ja hiipl yhlä
nopeåsli lokakuun ellSimInåisen !iikon
tål1..ccn ErsLrnnr.rsra merl ]\eJd sLru

rcmmasta vaelluksesta olivat mm. :19.9.

Kaa Kuusistossa havaitut 47 vaeltajaa

{SL, IlNl ja 2u.s. Par Vånij jo e0 [N{Y).
22.9. Lepesi väcllus Rihtniemessä täy
tccn vauhtiini il5,+m sisältåen 108 lir-
nun suurparvcn (K. Haapalal.26.9.
vaelsi Ihrs Päiväkarissa 112 suuntaan
SE lRVl ia 1.10. Ilus Lvökissä 60 (RHl

ia Kus Laupusissa 108 vaeltajaa (ASl.
Kustavin lintuje11 pääasiallincn i,aellus-
suuntä oli länsi. 2.10. Rihtniernessä vie-
lä r'10 (MTSI ja 4.10. 69. Yhtccnsä ilmoi
teiliin väliltä :17.9. 15.11-1. n. lil50 r'ael-
Lajaa. \rärsin yllåltåvää oli, efiei Jur
moon asli eksynyt yksikään lintu, !,aik
ka laji nruulcn saapuu useina syksyi-
nå saarelle.
89i Ej vaellushavaintoja.

HARÄKKÄ Pico pico
88: Uus LieslrLrlo 15.10. 1 ja 110.10. 6le
voLonta [EG ym.]. Rihtnicmcssä 22.10.

2 kiertele\,ää (TVe, llKLl. 24.10. ihnaan-
tlri JLLrmoon s plrsLökäslä, joisla 

"vksijäi rah€n vli.
llflr Rihhienrcssä 22.10. 1ja 26.'lD. 1
kiertelijää

PÄHK]NÄIIÄKKI
NLiciirogd L_oryoc(rloctes
B8r Lintrja talaltiin tasäisesti. Kaiken
kaikkiäan n. 30, varsinaista vaellusla ei
juufi to.lettu. Halainnoista erottuval
mm. 2.8. 7NE Raision keskustassa [RH]
ja 1.11. 1+1+lp Ruissalossa (lll. lurmos
sakin hakki vieraili 2 vksiLön loimiil
1.:10.

8s: Ilmoitcttjin vain 7lintua/6 havain-

NÄÄKKA Colvus moncdulo
88: 1:1.10. Rilrtniemi 505m ja 1ll.l0. 260m
(HF ym.l. 15.10. [Jus Licsluoto 371m
(EG. lllel. vielä 13.11. 'rl0n1 Pyh Paltti-
1a [VMu].

MUSTAVARIS C. frugjlegLrs
88i Äjkaisin 25.8. Tur Kupitlaa (lLPl.
6.10. Rihtniemessä 100 ja 13.10. 132n1

[HR ] !e ym.l. 15.10. Uus Liesluoto 54nl
(!lC, JHel. Viimeisiä 5.11. Halikonlah
delLa 1 {SSl.
89: 1'1.10. Rjhtnjemi 78m. Jurrnossa vii-
meinen 1il.ll.

3L)

\I\RIS C. cornix
88: Parhaat muulot: -11.10 24;7m ja
13.10. 3'176m Rihlniemessä. 9.:10. Uus
Vekara 3s00m (RH ym.lsekä 15.10. Uus
Liesluoto 25.10nl (EG, JIIel.
89: Syksyn paras summä 15.10. ULrs

Licsluoto 6287m (EGJ. Rihtnienrcssä sa

manå päivånä 28.12m.

KOTTARÄINEN Slurnus r!igoris
u8: Suurimpia parvia olivat 7.8. Hali
konlahti 2000 {s. Kalliol,20.9. Pai Puh-
distano 2000 [SA] sekä 8.10. Mietois-
tcnlahti -1200 [E. Lehikojncnl. ]urrnos-
sa viimeinen 5.11.

89: Srurin potii 9.9. Mietoisissa,1900

[r-v & R. Saloncn). 1s.8. Piikkiösså ha
\''aittu parvi kåsitti 2500 lintua (SKl. Tu
hät liotua mcni poikki elokuussa m)ös

Painrion- ia Rauvolaolahdella. Houts-
kärissä 46lintua vielä 12.11. [ToL). Jur-
non !,iimeinen 25.11.

V RPUNEN Pdssur donesticus
88: \'acllusha\,aintoja ser.rlaavasti; 1.10.

Kus Lauuunen h {ASl,6.10. Nau Ser'
li 2p {lll). Jurnossä 16.10 '1ja 22.10. 1

sekå Ulössä 15.1u. 6 ja 16.10. 1 IT\b ym.l.
89i ti.l0. jurmo 6m ja 14.10. Rihtniemi
1 IPA ynl.].

PIKKU\ARPUNEN P mor)lonus
88: Pärha a vaelluksia kautta aikojen.
Salor seudulla ta\.atliin iiettä\,ästi sa-
roja linruja. Muualta ihrofiefiuia: 8.10.

Pähkinähakki ei ollut vaellustuulella
syksyllä '1988 ja 89.
Nötkråka.
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l,us Kur!'iraurrnr 5 {PÄ.IIKLI. Ll0 l\'h
kk 3 [AK, KK] j. J!rnro 22. r0.10 Ltö
l3 ll\'l1Sl. 1 1.10. Pai \:ist. I [SÅ].
15. -10.10. Iurmo l, 1(i.1i). Hiitlinen 2

{KKl. 22.1u. Rihtniemi 7 fH\iil, 23.10

Iunno l. 2,i.10. Pär ParsL,\' l.l [8. Blomq
r:is|],28.10. Pai Vista 7 (Sr\1, LJ.11. N4J-

nämäki I [I. Lchikirinen] jä 18.1.1. Pai
\iista 3 iSA).
ll!l LItLjsså 1.].10.,1, 1J.10. 1J, 1;.10.:lj;r
rästä cteenpäin 2 {PA, INo, TLi). lur-
mossa li.{:1. 1 jä 2ti. 28.10. 1. Iloutsk:i
rissä 12.11. 1+ i l lbl,l ia TLrr lbpinoial
la .l9.ll. alka.n lsp {Pl ym.).

IFilPPO !i i.gillo coclcbs
8ll: 2ii.9. LlLrs Päir,äkEri 10ilu0ll1 {R\,'1,
9.10. Uus \icliara 5000rn pikkulhtua,
påå.rsln peippo jå. ILurnossa !:iinlcnlcn
20.1L
8!l 139 Jråi']rio lahdella 1750ln {lvlY)
ia 27.9. 3210rr {peippo+peippolaji) lh-
|Lrsså \y'nEriar felloillå lfl.ltl. n. 10000p
poippol järrilreipp{ra (H. l,aj n o).

I^RRIPEIPPo F rnonriJi.ingjlio
88: Ensimnläisiä elokuuD lopull;r.
Huippu svvs lokaku n |aihteessa.
nrrn. 3r:1.! Liclo 600 {\,fTl, 1.10. Pern
ril0lltlp [I. Piha, SK] ia 3 r0. Pyh Polrti-
L llil0mtioi)p [VN,]u].
89: Hlr\rpua edrislrvat 2{1.11. Pyh PoLt
tila 5tsn1s0p (V\Iu), 13.i(1. Ilnlikonlalr

li 1:00 la 1,.1 l0 lvlietoiren ij50 (V.\i Sa-
loronl. lunnossa ,1. s.10. vhte.ins:i
ti70nr

P UNÄIULKKU P,r rriuJo p1r'r'hukr
88: 6.10. Rihtnicrri 10rinr jå 2u.10.8:m.
89: 6.lil. Uus l,icsluoto ,18m ja 18.10.
lilrissä 60 linhrr.

\( ]K K,{\A RPUN}JN
Co.iroil mLrsll\_ co..iolirdusics
88: 2 8. \arr Crhisaari 3 {HF), 15. iå
28.9. Nalt Scili 1p lH l'1. 23.!r. Ituissalo
1(TLil,8.l0 Rihinil]nri ln, (PA, HKL
!ru.l ia lurrno 1, IL l2.l{) P;ri \risLä 1

{SÄ1, 30.10. Pdr Parsh I {8. Blonlqristl.
1u.11. ia 19.11..1 Ituiqsalo (11,, Dll).
B9: 11.8. Dra Oro r lJNol. lll.{1. Iurrro
1,25.9. Trr lruistoniiki 6 (Jliopiston
pirnalistal. 30s. iurlno 1 ja llrn Kas-
riis 1 ill \,rlt.), 1.10. Pannionlahtj lnr
(PA, NfT !rn.).8.10. LrLil 2 lPÄ, i\ol.
Vll llillPJilPPO Corduclis chloris
rl{lr 25.!1. Pai NILr.kkila 300 (Si\). Jnr
mossa 5.10.2:l{)n.
lj!l: llrr]nossa 2.+-l(1. 200m7Up.

"lK I I C .rr.J,ielis
88: nrr A\,ikin ia Halikonlahclcn rrrak,
simi samana päivänä l1.il. jä \.ioläpii sa
nra nriiärlikin eli 70 lJKi y']1l.
8s: lirr Å'ikh ]1läksnri 22.8. lj{lp ([,{ l].

Syksyisin voi nähdä suuriakin järripeip'

Bergfinkarna samlas istora flockar på
höstarna.

3i).11. 11,r Dano 50 (RLi. SKJ. IIiössli !il
rrcisl]l 2linlua 2.11. IPA].

VIHER\ältPlINEN L-. spj.rs
88: Parhda t miiärät fanrionlahd.ll.r,
iossll 2iJ.9.200p {ÅKlja 2.10.300 ('fl,jl
89: 19 L Rihtniooresså :ltiunr ja ,1.10. Jur
mossa 600rn. Utössä \,iimcincn 18.11

llA).

H Fi MITPO ai. cdnnobino
88r 23 L TLrr .,\vik {io (N11).
89:11.!1. Tur Åvik 150p, sanoin 27.9. 150.
12.11. Houtskärissä a (ToLl ia samana
pänänä Ular !'inDeisel 2 Lirluä lPAl.

VUiIRIHEI\'l PPO C. -ll0riroslris
B8: Kaikki havainnor: 5.1.1. Halikonlah-
dellä 9 ia 811. 5 (SS, l\4 rurti \.m.1. llu.10
Ulössä 1 (l1lel. .15.11. Ruissalossa 1

tr) B ).

IIRPIAINtr\ C'. llammeo
118: lliLvairtoien perusleella h"r'\,in r';i-
h issä.

3l
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TUNDRAURPIAINEN C. hornemonni
88: 14.10. Rihtniemi 1{HF),22.10. Uus
Vckara 2 (RH ym.l, 30.10. Naa 2 {ltsl.
30.i0. Utö 1(JHel,30.10. Kus Isokari 2

(RHl, 30.10.-3.11. Par Parsby 5-8 {8.
Blonlqvistl, 31.10. Jurmo 2, 1.11. Tur Ha
liren I (HIl.5.11. Uus Lintr uoto 2 (PÄ,

HK1, ym.l, 12.11. Rihtniemj 2, 12.11. Uus
Satama 3 (PA, ToL. JSII. 12.11. Nau Bors-
iö 2 (RHl.
8S: Ei havaintoja.

TAVIOKUURNA Pinicolo erucleot0r
88r Kaksi havaintoai 17.9. Pii Tuorla 1

[PT] ja 16.1r. Kor G\'ltö 2/1 (TLjl.
89: 2s.:10. Kuusistorlahti rm (EGl, 1.11.

Rym Äasla 2ä (LSl, 3.11. Llus Vekara
7SE (RH1,5.11. Uus Ljesluoro 2S [VMu],
10.11. Uus Liesluoto 1 juv [\'lN] ja 11.11.

Rihtnicmi 11m [To],1.

PUNAVÄIIPUNEN
Corpodd{jus eryihrinus
88: Viimeinen 28.8. Drå 1m {MYl.
89: 17.9. Haiikonlahdella l renEi. [T.
Nrmminen ym.l.

KIRJOSIIPlKÄPYLINl'U
l,oxio lcucoptero
88: Kaikki havainnot: 19.9. Iiihtniemi 1P

{K. Haapalal. 28.9. Nau Seilj I [HF],
J.10. tlrs Liesluoto 13 (TLi) ja 1a.10

Rilrtniemi :l (HKL, lsi. HFl.
B9r Ainoa 13.s. Dra Orc [JNo].

ISO KÄPYLINTU L. pyiiropsiitucus
88i 25.10. JrLmlo 10 linlua. 7.11. Kor Ros

lax 3 lTli) ja 28.11. Kor C-\'ltö 1/1 {TLil.
ss: 15.:10. Rym Äasli1 1 {LSl, 20.10. Itjht-

:12

nieni 2 (K. Haapalal ja 17.11. Aasla.+

{LS),

PIKKUKÄPYLINTU I,. l-^u.vir.ostru
88: Suurirl mäårä Jurmossa 16.10. 110

89: Kts. i,oxia sp.

KÄPYL]NTU SP l,oxio sp
89: Suurintmat määrät 17.10. Rym Aas-
la 42:l [LSJ.2.1.]0. ÄasLa 511 lLSl, 7.10.

Pyh 223m (HVil jå:14.10. Pvh 192m

tFIVrl.

LAPINSIRI(KU Cokxrrius l.rpponlcus
88: Havaintoja 1-3 linnun ponrkoisia
väliliä 27.8.-20.-10., jolloin viimcinen
Rrlissalossa (fL]. furmossa |jelä 3.11. 1

lintu.
89i Nlantcrcelta ei merkifiäviä havanr-
toja. Tur Ävikin maksirni 18.S.. jolloin
4 lintua. Iurmosså s\'vskuunpuolivålis
sä uscita yli :10linnun päiviä, parhaim_
millaan 17 s. 19 yks. Jurmosså viinci-
nen 13.10.

PULNIUNl'lN Plertrophenor nivolis
88: Ensirnmäin€n muutti Rihtnienes
sä 13.10. (HF, TVel. Mantereen suurin
parvi vain 17 yks. 28.10. TrI Äviklssa
(PA, ToL). lurnron huippu 2610 aivan
toista luokkaa: 240. Viineincn havail_
tiin 27.11. Pai Puhdistamolla (lvfYJ.

89: Ensir]mäinen laas Rihtrriemessä,
18.10. (MTS, TSl. Mantereen suluin
määrä vai!'aiset 4lintua sanlassa pai-
kassa 30. 31.10. Jrlrmonkin maksimi
vain :19 yks. 29.10. tllössäkin laji havait
tiin lain kaksi kertaa koko svksvnå.

Kirjosiipikäpylintu oli syksyllä 1984 ja
89 vähälukuinen.
Bändelkorsnäbb.

PIII,TOSIRKKU lllmberizo hortulono
BBr 23. 2.1.8. yöllä 50ä paikassa x, jo'
ka oli ilmeisesti unohtunut pap-.rillå
(AKJ. Viinleinen 14.s. Kaa Kuusistosså

0lN, sLl.
8s: 9.9. HoLttskärisså havaitut 2lintua
olival syksyn viineiset {MYl.

PAIUSlRKKU E. schoeniclus
88: 1.1O. lirr Ävikissa "huippu" 20 lin
tua (JKll.
8s: 28.11. tlrössä viimeinen [PA]. Jur-
nlossa 4,11,

KEI,TASIRKKU E. citrinell.l
88: Ainoa ilnroitcttu 4.10. 3,lm Rihhie
nlessä.
89:-Ainoa ilmoilettu 12.11. Hou Mossala
115 (ToJ,l.

POHJANSIRKKU E. rusiico &
"TSiK-SIRKKU"
BB: Havainnol h5/vin sanranaikaisia:
10.9. Hou Träsk I ja 11.9. Hou Borgberg
I kiert. (KRl. Halikonlahdella rsik sirk
ku 11.s. [PÄ, 'lbL] ja Kus Isokarissa
10. 11.9. i I ja 14.9. nuori lintu IJHc]
Viimeinen tsik-sirkku -17.9. Paimionlah-
della tDll).
8g: Jurmon ulkrpuolelta ainoa nääri-
tethJ 7.9. Dra Orö [JNo]. 3.9. PajmionL
1m [PÄ] ja 16.9. Uus Vekara 6m tsik-
sirllua (RH). Jurmossa seuraavastii 3.9.

7m (tsikl, 11.9. 1, :19.9. 3 määriteit,v-ä se-

kå 21.9. 1 määritetty ja 3 tsik sirkkua.

2



Tunnistuskilpailu
Ukuliss a 2190
Liekö tehtävä ollut liian helppo vai-
ko lukijat liian varovaisia - kilpai-
luun tuii vain viisi vastausta, jot-
ka olivat kaikki oikeita. Huonrau
tettakoon heti aluksi, että toimitus
lupaa käsitellä kilpailujcn r,astauk-
set aina luottamuksellisesti. Kilpai-
lut ei\'ät ole tarkoitcttuja väärien
Iastausten lähettäjien nolaamisek
si, vaan määritJ,sinnon ja -taidon
kasvattamiseksi.

Samalla on sy,vlä korostaa, ettei
kuvamääritys koskaan vastaa
kenttämäärilystä. leleob jektiivi
voi nuuttaa osimerkiksi lenlä\'än
petolinnun mittasuhteita, ellei ku
va ole olettu suoraan -vlöspäin. Lin-
nun olemus lhabitus) ja jopa \'äri-
t"\"s voi valokuvassa poiketa oike
asta.

Kuvassa olcvan linnun leveäl sii-
vet ja voimakkaat harittajat johla-
nevat määrittäjän heti kotkalajiin.
Kcskimmäisten peitinhö1,henten
siiven alapinnalle muodostama
selvä vaalea juova voi johtaa mle'
Leen vaikkapa subad arokotkan. 2

k\.arokotkan isoien peitinhö-vhen-
ten muodostama juova on J'leensä
paljon leveämpi.

Pitkälie efeen ij'öntyv.ii pöd jo
koulo, voltoyo nokko, r,olker-rl koino-
joloukut, vatsapuolen kirjavuus se-
kå pvrstösrLlkien osittainen lälli-
kuultavuus selventävät linnun nuo-
renpuoleiseksi rnelikotkaksi.

Kaikilla nuorilla merikotkilla on
vaalca osa peitinhöJ'henissä, vaa
iein keskimmäis jssä ja sisemmis-
sä isoissa peitinhijyhenissä. Vaale-
an alueen selv-v-vs vaihtelee yksilöl
lisesti [Dick Forsrnan, Rovlågels
guiden, s.4tjl.

Kirjavahkon vatsan ja kaulan
kontrasti rlrustaan päähän ja kulk-
kuun sekä siiven takareunan kaa
revuus viittaavat 2 3 kvlintuutl.
Nokan vaaleus on varnaan näen-
näistä ja johtuu lodennäköisesti
aurinkoisena päivänä otetussa ku
vassa valon heijastumisesta (ana-
logia G. inlmeriinlJ.

3 kr' linnulla k.r lrasti olisi to
dcnnaiköisesti vielä selvempi kuin

2 kv. merikotka. 2K havsörn.

kuvan linnulla ja p5'.rstö lyhyenpi.
Varmimrnin lintu on miiäritettävis-
sä 2 kv-ikäiseksi alkavasta siipisul
kasadosta. Sisin käsisulka on sul
kimassa. 'l ärn?in ikliiselle r: l'piili-
nen slir.en Lakareunan "sahanterä"
ei erotu kuvassa rakeisuuden
vuoksi.

2 kv merikotkan kuvasi foukcr
Hakala vappula 19g0 Viron Mat-
salussa rengastajakokouksen aika-
na järjestet) llä retkellä. Aquila-kot-
kien osalla on hyvä kerrata Dick
Forsmanin teksti Lintumiehossä
.li BB ja 1/89. Nuori merlkotka ei ai-
na ole helppoa erottaa kaukaa kil-
jukotkasta ftal arokotkasta]. Lento
krval rrvai m-.lko samanlaiset.
vaikka merikotkan pääruslirrki
tvöntlykin huomatlavasti selvem-
min siipien etupuolelle. Kiljukotka
vaikuttaa suhteellisestikin lyh"vtsii-
pisenmältä kuin merikotka.

Kotkalajien siipien ja pYrstön
nlittasuhteita arvioitaessa on muis-
fettava. että nuoret ]IrerikotkaI
näyttävät lcveä- ja lyhytsjipisem
millä sekä pitkäpyrstöisnmnliliä
kuin vanhat. Nuoret Aquila-kotkat
nävttävät taas kapea- ja pitkäsiipi
semnriltä sekä pitkäpyrstöisemnll-
tä kuin vanhat. Tämä voi vaikuttaa
habituksecn melkoisestikin-
Parhaat kiitokset kaikille vastan-
neille. Onnetar lahjoitti jäscnmak-
susta l,apaan vuoden ja Ukulin
vuosikclrarr 1991 Asko Rannistol
le Karkkilasta. PaJjon onnea.

Subad arokotka. Subad stäppörn.

Varsinais-Suo-
men Määrittäjä
r990

Tom Lindroos piti TLYn kokouk-
scssa 21.11. pcrinteisen \hrsinais
Suomen Määrittäjä -kisan. 'fähän
osallistui noin 50 hr:nkilöä. Tulok'
sel käririn osalta:

1. Jarno Laine
2. Tapani Missonen
3. \4ikko 'lamminen

Janne Riihimäki
5. louko Lunden
6. Jukka K. Nurmi
7. Jyrki Normaja
B. Pekka Alho
0. Al1 Linna

I lannu Klemola
11. Esa l,ehikoinen
12. Kalle Rainio
13. I]'rki Matikain€rn
14. Sampo Kunltu
15. N{ikael Nolclström

109 p
105
9ti
gti
95
s3

u5
B5
B2

81
7B
76
ii1

Nuorten sarjan osalta ensirnllräi
sille sijoille kipusivat:
1. Sampo Kunllu 76 p
2. Mikael Nordström 61

3. Timo Nikkanen 57



Talvirallissa 1.12.1990 havaitut lajit. Viimeinen sarake ilmoittaa, kuinka mo-
nessa kisassa viidestä (1s86-s0) laji on hava tu.

Missä käpylintu luuraa?

Rauno Laine

si kkiulkku
kyhmyjoutsen
laulujoutsen
valkoposkihanhi
kanadanhanhi
sinisorsa
tavi
tukkasotka

haahka
mustalintu
pilkkasiipi
te kkä
a lli
isokoskelo
u ivelo
merlkotka
maakotka
varpushaukl(a
kanahaukka
pvv
teeri
pe topyy
fasaani
nauru o kki
kala okki
harmåa okki
merilokki
isolokkl
no (ikana
riskilä
kesykyyhky
sepelkyyhky
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'1'LY:n lalvipinnaralli järjesteltiin
nvt viidettä kertaa. Mukaan oli us-
kaltautunut ennätysmäärä joukku
eita, jotka saivatkin kisailla hyvin
mukavissa olosuhteissa. Eipä olt:
rallien aikana aulinkoa juuri tar-
vinnut ihailla kuten nyt. Muistis-
sa lienee vielä itssnäisyyspä1vänä
19BG 30 sekuntimetrin t[ulessa
käyty kisa sekä tuon piijl'än koke-
mukset siitä, mitä pinnaralli voi
pahimmilLaan olla.

loskus taas on kahlattu polvia
lnyöten lumessa, mutta nyt oi lu-
mestakaan oLlut haittaa. Vanha lin-
tuharrastajan teesi tosin piti paik
kansa melko hyvin: kun ilma on
kaunis, linnut pysyvät piilossa.

Mihinkään ennäiyslukemiin ei
tänä \'uonna pääst-v Marjansyöjät
)ms. olivat häipyneet, r€silinnut
\vin hajallaan siellä sun täällä ja
muutenkin luonnossa vallitsi aika-
moinen hiljaisuus. \rai mitä on sa-
nottava siitä, että jokerilajeja iänä
vr)nnna olivat mm. räkättirastas.
viheNarpunen ja tilhi. Järripeippo
kin jäi ensimnäistä kertaa koko
rallin historiassa uupumaan.

Kokonaislajimääräksi muodostui
kuitcnkin 68, joka on paras tulos
vuoden 1987 iälkeen, jolloh lajeja
saatiin kasaan 73. Saman vuoden
joukkuekohtaista kisaennätystä

34

r990

Joukkueen ki pai unumero

Äurinkoinen talviralli

5'1 lajia - ei nlrt uhkailtu. Voittaja-
joukkue keräsi tänä vuonna 49 la-
iia.

Reiteissä oli hajontaa valsin mu'
kavasti. porukoita riitti Rihtnie-
mestä Kemiöön asti. Kaikki eivät
näin ollen suinkaan bonganneet
Turun alueen helppoja nakkeja.
Erikoismaininnan ansaitsee kui
tenkin nuorten jotkkue Sampo
Kuntun johdolla, joka lilkkumalla
Turun kaupungin liikennelaltok
sen busseilla keräsi kasaan 42 la-
jia jättäen taakseen monta autopo-
mkkaakin. Tässä iuuri piilee talvi-
rallin viehätj/s, lajeja voi saada mu-
kavasti sullpealtakin alueelta.

Joillekin porukoille aiheutti on
gelmia Topinojan virkaintoincn
vartija. Alueella on vartiointi ni-
mittäin siirtynyt uudelle yhtiölle
eikä sana lintumiesten erivapau'
desta ole sinne asti kartauiunut.
Yhdistys puuttuu asiaan ensi ti
lassa.

Taas firli todistettua. e[tä Turun
jähmeässä kunnallisb5'rokratiassa
monl asia ei toimi. ainakaan tieto
ei kulje, ei sitten alkuunkaan. Yh-
distlrs on anonut omia iilojakin
fies kuinka kauan. mutta mitään ei
ole tapahtunut. No, tämä tällaise-
nii väliheittona, toivottavasti sattuu
lonl'l'r paattalan srlmlln...



Laji 123456'1 I I 10 T1 l5v Kunniataulukko tämänvuotises-
sa kisassa:

1. Joukkue numero :l 49 lajia
Tirrku, Parainen, Piikkiö
Anniko Forsten
Motii Eloronto
Topdni Numminen
Morkku Louren

2. foukkue numero 2 44 lajia
Rihiniemi, TUrku
Jouko Lunden
Toponi Missonen
Honnu Klemoio
Honnu Kormono

2. foukkue numelo :10 44 lajia
Kustavi, Mynämäki, TUrku
Kimmo Kuusislo
Jormo Soornio
Asko Suoronto

4. foukkue numero 5 43 lajia
Turku. Parainen
Jyrki Norno jo
Veso Porlonen
/uho-Pekko Pentlilö

5. Joukkue numero 7 l2lajia
Turun kaupunkialue (bus-
silla)
Sompo I(unttu
Tirno Nii<konen
Timo Vesterinen
Nuorten sarjan :1.

turkinkyyhky
lehtopö lö
pålokärki
harmaapäätikka
käpytikka
kiu ru
tithi
lapinharakka
hippiäinen
räkättirastas
rnustarastas
kuusitiainen
talitiainen
sinitiainen
töyhtötiainen
hömötiainen
puukiipijä
koskikara
keltasirkku
peippo
tikli
vihervarpunen
viherpeippo
punatulkku
urpiainen
tundraurpiainen
vuorihemppo
varpunen
pikkuvarpunen
kottarainen
närhi
varis
naakka
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6. Joukkue numero 6 40 lajia
Kemiö, Topinoja
lotmo Loine
llouno Loine
Sture Lindlolrl

z. Joukkue numero 11 39 lajia
Kemiö, Thrku
Ari Kuuselo
Horri Solmelo
Koto-rino Nokolinro

B. loukkue numcro g :lB lajia
Sär'kisalo, Perniö, Kemiö, Salo
Seppo Siilitrö
Jukko Nurmi
/onne Riifiim.iki
Peiferi Sirvcr

g. Joukkue numero B 36 lajia
Tirrun kaupunki ip"vörllläJ
RL]mi Lindroos
Mikko Suironcn
Nuorten sarjaD 2.

9. Joukkuc numero .+ 36 lajia
Parainen, Turku
Mikko Ylitoio
I(ollr; fioinio
lJoriel Brrinnkrilr
Somu Nummirert

11. foukkue numero 3

Parainen, Tilrku
Mikko Heinonelr
Arno Lipsonen

saatu pinnaksi vain yhden rallin
aikana.

B-kisa
Tah'irallin yhteyclessä käytiin r\ös
yksitvishenkilöiden välinen epävi
rallinen kisa. Tähän sarjaan osal-
listui tällä kertaa kaksi henkilöä.
Veijo Vänskä ja Jari Ilelstola. Välls-
kä retkeili kolmen kilometrin sä-
teellä kotoaan Nauvon Käldinges
tä ja Helstola Iltön saarella.

I Ielstolan lajilista kannattaa mai-
nita kokonaan: melimetso. sinisor
sa, ttlkkä, alli, isokoskelo, haahka,
laulujoutseD, melikotka, valpus-
haukka, teeri, mcrisirri, taivaan-
vuohi, naurulokki, kalalokki, me
rilokki, sarvipö11ö, kiu:u, tilhi, pu-
nak_vlkirastas, laulurastas, Phyllos-
copus sp, käplrtikka, lalitiainen, si-
nitiainr:n, harakka, korppi, r'aris,
pcippo, viherpeippo, rupiainen ja
keltasirkku. Yhteensä 31 lajia.

Veijo Vänskän rniclenkiintoisim-
pia havaintoja olivat talvisen pc-
mslajiston lisäksi mm. pv5', peuka
loinen, musta ja räkättirastas, 25
laulujoutsenla, trLkkasotka, 2 huuh-
kajaa ja harrnaapäätikka. Laleja
keft:ri _Yhteensä 33. !

34 lajia

Tämänluotisesta kisasta kertyi
mukavasti uusia lajeja, joita ei ai
kaisenmissa ralleissa ole havaittu:
tavi, merikotka, maakotka, isolok'
ki, kium ja peltopy"r".

Seuraavassa aikaist;rnmissa tah'i-
ralleissa havaitut 25 lintulajia, joi-
ta ei tällä keftaa tavattu [luku il-
moittää- krrinka monessa ki sass a

viidestä laji on havaitln):
pikkuuikku 1, merimeiso 1, jouhi-
sorsa 1. allihaahka .1, tukkakoskc-
1o 1, ampthaukka 2, jänkäkurppa
1, huuhkaja 2, \,arpuspöllö 1, hiiri
pöllö 1, \'alkoselkätikka 1. pohjan
tikka 1, pikkutikka 2, tunturikiuru
2, rau[iainen 1, pyrstötiainen :1,

pähkiränakkeli 1, pajusirkku 2, jär
ripeippo ,+, nokkavalpuncn 2,
hemppo 2, pikkukäp-vlintu :1, tavio-
kuurna 2, pähkinähakki 2 ja mus-
tavaris 1.

Kaikrrn kaikkiaan viirlen vrrndr:n
tdh'iralleissa on \ruosina 1986 90
havaittu yhteensä 93 lajia. Ihmeel
listä oD. että pikkukäpv1iltu on

O Uutjsio lintu- Linnut
mooilm0lt0 -symposro
koonneet Simo Veistola ja 1ä-
pani Veisiola LYL r1,, SLY 11'. l.ounais Hänleen

Lintuharlastajat r1'. ja OK opinto
kcskus järjesliväl Tirnmelal Eerik-
kilässä lintusymposioIl, jossa poh-
dittiin lintukantoien muutoksia
muuttuvassa rnaailnlassa,

_iuh.rni Äinre kertoi kasvihuo
neilmiön urrsista mallituksisla, joi-
den mukaan ilman hiilidioksidipi-
toisuudcn kaksinkertaistuminen
noslaa Suomen kesän keskilämpö
tilaa 2-6 " C. Talven lämpencmi
nen tulee olcmaatrt vielä suurern-
paa. Länlpenemisen nopeutta on
vaikea ennustaa, koska siihen vai-
kuttavat mn. ihmistoil1Iinnan voi-
makkuus ja rraikeasti nlallitettavat
merivirrat. Joka tapauksessa tällä
maailman menolla Suornen ilnas
to on 60 B0 \'uoden kuluttua läm-
pimämpl. Vaikulukset linnusloon
tapahtunevat pienellä r,iiveellä.

muuttuva ympäristö
Tammelassa 3.LL.1.990

MuuttolinDut tulevat olemaan pu
Iassa Sahalan laajetessa.

ÄIi Turtolo ja /uho'l'ioinen ker-
loivat pcltolinnustoon vaikutta\.is-
ta tekijöistä. Peltolinnusto on kär
sinvt tnm. laitumien \'ähetessä [vai-
kuttanut nlm. kottaraisen \'ähene
miseen) ja viljelytekniikan muut
tuessa tehokkaammaksi. Peltolin-
nuston ja maatalouden rinnakkais
elon turrraaminen vaatii tutkimus-
tvötä, jota ollaan aloittamassa fo-
kiolsilla.

Lintumiehet tävdentävät
tiedostoa
Erki(i Keliom.iki ja Eso Lomnri ker'
toivat hämäläisistä lintujärfistii
Lammen keskittyessä Hollolan Ve'
sijäNen rikkaasccn vesillnlustoor.
elityisesti hy\.in menes t-vvään silk-
kirrikkrrrrn. T Tä rneessä lintrrvesiä

la



LYL urheilullisesti 1990-luvulle

Liittokokous Tamme lassa
4.11.1390

Pl,häinpäivänä Tammelassa pide
l-vssä Lintutieleellisten Yhrlistystr:n
I-iiton edusta jistokokouk;essa oli
tupa tävnnä: pcraiti 2/3 ii;,nivallas
ta kirjattiin läsnäolevaksi. TirlevaIl
vuoclen suuntaviivoja p jiIl.eltiin
Eerikkilän ulheiluopistollar nelisen
lultia Perlli Uusivrroren johdolla.
Vilallisena TLY|n edustajara pal-
kalla oli /uho Vuorinen, jolla oli
Inyös rnukanaan pino muiden tur
kulaisedustajlcn valtaklrjo ja. \4u-
kana olivat myös liittohallituksen
molemmat turkulaisjäscnct. pu
hccnjohtaja Arlo Kolliolo ja taiou-
denhoitaja Äouno Loine.

Hyviä la huonoia uutisia

Meno oli hurja allrsta pitäen. Jär-
jestösihteeri Osmo Ruoffjselia oli
hcti kättelyssä ilo ja kullnia julis-
taa Liitor lauantaiiltainen sähl"v-
\ioitfo isännistä. Lounåis-Håmeen
LirtuhaIIastajista. Lopputulokses
ta tosin käytiin jälkipeliä, kun ot
telun tuomåri Koile -Ruokoloinen
(Pohjois-Savon LTY Kuikka) ei no-
tccrannut paria "Oskun" silmää
nopeampaa rnaalilauka[sla. Yhtä
kaikki: 10-3 meni pöytäkirjoihin
ja Ruokolainen liittohallit ks-.en
pitämåän loimistolr väelLe knria
jatkossakin. Lounaishämäläiset
saivat lohclutuksen sanojen 1isäk
si mm. l'LY:n viirin, täyttihän naa-
puri;,,hdistyksemme nyt kymme-

Sittell tu]i jobinpostia Suomen
qclz l2 \rhlccrr \/rsd i\,.rllrl. r'i
portoi mctsästäjien Seinäjoella 1.11

pitärnää kanahaukkakokousta.
I)ohjalaisrnetsäståjät oli\,at |aati-
nr:ct laiin rauhoilukscn vcsittiimis
tä 0isää poikkeuslLrpia) ja jopa

]loistamista kokonaan. L\'l- ja rh'
disl!,ksel sai|al nJl |aroitukscn:
Kaikki p5'ss"r'miehet ei\ ät koskaan
pääse peto\,ihan poterostaan. ja ka-
nahaukkasota voi puhjcta uudel
leen milloin hl \,änsä.

HJ vin ei mene lalkoselkätikalla-
kaan. Kokous katsoi aiheelliseksi
antaa julkllausuman r.alkosclkäti
kan kohtalonhetkistä. Vanhojen
lehtimetsien hakkuuvauhti on ylit
länj,t pessimistisimmätkin alviot.
Keväällä lrmpäristöministerille esi-
tellvistä 30 tikalle tärkeirnmästä
metsästä oli kokoukseen mennes-
sä hakattu tai leimatlu l,+ lähcs
puolet. Ios tarvittavia rauhoituksia
ei saada aikaan kuluvana tah'ena,
valkoselkätikalle käy kuin kalalle
kuivalla rnaalla; loppu tulee.

Ikävicn uutistcn j?ilkeen kokous
väkeä ilahdutettiin kahden IIs. ikui-
suusasian etenemisellä. Ensinnä-
kin "l-intuasematldryhmän etsin-
tätvöryhmä" kerloi saaneljnsa vai'
kean työnsä loppusuoralle. Ensi
vuonna I-iitolta on lupa odottaa
unita aloitieellisuutta tällä lintu-
harrastuksen ala11a. -:Ioinen a sia
oli konkreettisempi: Ljiton uusi
puheiinrnuistio. Toimistosihteeri
Heli-P.iivi Lonkiserl ansiosta lintu-
miehillä on n\rt uusi )'hdistyselä-
mää hclpottava tictopaketti. l-iiton
puhclinlucttclon cdelliseslä pai
noksesta olikin jo neljä vuotta.

eet ovat pienentyneet huomatta'
vasti ,.,iimc vuosikvmmeninä. Li
siiksi esim. lapintiainen pesii huo-
nommalla rnenestyksellä talrus-
metsässä kriin ikimetsåssä.

Syrnposion satona voisi snositel
la nonipuolisten peltonaisemien
säil-\ttämistä ja tutkirnista niin saa
ristossa kuin sisänaassa. Lintuve-
sien kartoitustuloksia olisi rnuka-
r,a näh rlä Tlkrrlissa al

on onnistuttu suojelemaan aika hy-
vin. iloisena uutisena kokoukses
sa todettiin Koijärven lLLnastuspää-
tös.

Hämccn lintujärvistä on läänin
hallituksella tiedosto, johon lintu-
miesten havainnot tuovat jatkuvas-
tl täydennystä. Kellonäen mukaan
lintuvesiohjehnan perustyö on
vanhentunut, joten uutta inverr-
tointia talvittaisiin. Kä"vtännön
suojelutoimenpiteenä Kellomäki

mainitsi lintutornin rakentamiscn.
'lblni tekee järven tunnetuksi, jol-
loin jairven tuhoaninen vaikeutuu.

Ilcrimo Virlkolo kcrtoi Lapin
metsätalouden vaikutuksisla lin
i'rihin. lkimetsissä linnusto ei ole
talou'r'nelsän linnustoa nlonipno
lisempar eikä runsaanpaa. Lapin
ikimelsic. suojelu on kuitenkin
perusleltua ns. pohjoisten t;rlgala
jien !rrr[. lapintiairl(" jir p'oIlan
tikkal takia. Taigalajien pesi. räalu

Samalla hinnalla enemmän
toimintaa

Liittohalliluks0n \r0nkasla lulc\lai-
sllrrrlenrrskosta kortor). elfei se l:il-
läkään kertaa csittänJrt jäsenmak-
sukorotusta. Kvmmenellä markal
la p),rilään jiiscnistölle tarjoamaan
kaikki entinen ja nronta uutla asi'
aa kaupan päälle.

Lintulohtiviidakkoon -vritotään
saada säpinää palkkaamalla Lintu-
lliehelle osapäir'äinen päätoimit
taja. Lehtnä on tähän asti teht\,tal-
koovoirnin: loimil skulut ovat ol-
lcct pienernmät kuin esim. Tlingan
päätoimittajan palkka! Palkallisel
la päätoimitta jalla pyritään saa-
maan nyt jo kansainvälisellä tasolla
oleva lintulehtiemme lippulaiva il
mPsT\ nrååf \ älr.rr såårir nl r\em-
min

llusia toimintamuotoja on mm.
linnunpöniönrakentamiscn SM-
kilpailut, johonka lintuyhdistykset
osallistuvat tä11å kertaa 5'hdesså
muiderr luonnonsuoje]ujärjestöjen
kanssa. Ensi vuonna pyritään Ii-
säksi karloittanaan lintuluoto j-.n
suojelutalvetta ja saamaan lintu-
kauppa kuriin maassamme. Lin
nunmunien salakuljetusta vastaan
tarkoitettu pohjoismailen lintu-
vahtik-.tju laa jennetaan Suorneen.
Muiden maiden linnuslonsuojelua
pylitään tukenlaan tavoitteena vil
lieläinten maahantuonnin lopetta
nilen kokonaan. Kansainvälinen
],hteist]ö laajentuu muutenkin:
pohjoisnraisterr veijesjärjestöjen li-
såksi sy\rennetään sulrteita Viroon
ja toisaalta Suomen linnustonsuo-
jeluneuvoston kautta ICBP:hen.
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Turkulaisjohdolla kohti uutta
vuosituhatta

Llittohallituksen puheenjcrhtaja
Arto Kalliola sai kahden vuoden
jatkoajan, vieläpä ilman kilpailijoi-
ta. Uusi hallltus on alueellisesti
varsin cdustava. vaikka peräti kol
me neljästä asuukin pääkaupunki-
seudulla: Christer Coscrglonde
(Tringal, Esko loolkolo (SLYl, Hel-
ge /outsi (Kanla-llämel. Arto Kal
liola [TLY], Rauno l.aine ['l LYJ. Esa
Lammi iSLYl, Visa Marttila {Suo-
rnenselkå), M.rtti Niemin-"n lTri]l
gol. Chrisfer Nymon (Keski Pohjan'
maal, H-"ilki Pokkolo (Pohjols-Poh-
janmaa;, Kalle Ruokolainen [Poh
jois SavoJ ja iukko Vi orrerr {Keski
Suomil. -lluonattakoon, ettå suu-
rista yhdistyksistä Pori ja Tanpe-
re ei\'ät tälläkään kertaa asettaneet
ehdokkaita hallitukseen.

Vuonna 199:l Liitolla on paljon
lårkprtä rraå lr rls rå lenlavana. tln
suurten iinjanvetojen aika. Liiton
strategiat pitäisi uusia. Tarvitaan
uusia sääntöjä, keskipitkän täh
täyksen suunnitelmaa, luonnon-
sto jeluohjelmaa jne. K.lskustelu
lintuharrastuksen suunnasta
maassamme iatkuu ainakin seu
raavassa iiittokokouksessa, joka pi-
detää IIyvinkäällä 24.2.1S91. Oli-
siko tr.ukulaisilla näkemyksiä siitä,
rnihin lintujen iuikiminen, suoje-
lu ja hauastus on nenossa -ja rli-
tä LYL:n pitäisi asialle tehdä? fl

TLY aloittanut Mvnä-
lahden kunnostus-
työt
'furun Lintutieteellinen Yhdist5's
on aloittanul kesällä .1990 \4ietois-
ten Mynälahden kunnostuksen
niittämällä ruoikkoa rantaviivasta
Silakkarin kalliolta pohjukkaan
päin 300 mrn matkalla. Työtä on
teht"! talkoilla muutaman henkilön
voimin raivaussahaila ja viikat-
ter:lla.

Paikka on luonnonsuojelualuet
ta ja naat omistaa N,laataiouden

3u

tutkimuskeskuksen Lounais Suo
men koeasema. Kaikkiin alueella
tehtäf iin toim(]npiteisiin on hael-
tava lupa ynrpäristöministeriöstä
ja lisäksi maanomista jan suostu-
nirs. Silakkalin kallion staijipaikan
odcssä kasvavien puiden ja pensai-
den kaatamiseen on mlös haettu
lupaa. mutta maanonistajan suos-
tumusta ei ole saatu.

Ensi kcs:inä ruoikon niittoa on
tarkoltus jalkaa ja aluetta laajentaa
lahden pohjukkaan päin. Mvös
N4ietoisten erämiehillä on vileillä
samantapainen harke lahden pe-

Tiedoksi Hangossa
retkeileville

TLY on yhdcssä Tringan ja Bonga
riliiton kanssa päättiin-vt osallistuar
Täktbuklenin ja Vedagmndetin 

"vksityisteiden tienhoitomaksuihin.
'l ämär jälkeen jokainen TLYn jä-
sen voi kilttää klrseisiä teitä. Jos jo
ku huomauttaa teiden kä-vtöstä,
kerro olevasi TLY:n jäsen, niill asi-
an pitäisi selvitä. Mikäli tei.len
käytöstä edelleen tulcc valituksia,
ota vhtcl./ttii l LYn hallitukseen.

Vastaukset vihietietokilpailuun

Aliarvioirnatta kenenkåän ä1-vk'

kj'yttä, muutama vihje l,aatinee se-
litykscn...

Laji I
Barbaarikyyhk-v.
l.aji 2.
Varis {nokikolarl tekee nokea ja Po'
rista ja Oulusta ldytyy mustavaris-
kolonial.
Laji 3.
Nrinnatasku {luostari Naantalissa
sekii surutasku.)
Laji a.
Kesl'kyyhk"ir fPulu oli Pekan poika
ja saksalaiset söivät lliitä sodan ai-

Superkysyml's 11

Lintukäsikiljasta löytyv seuraavat.
Luonnollisesti piste lisää jokaisesta
muusta: iibishaikara, allihaahka,
hanhikorppikotka, r'arpushaukka,
viiriäispy-v. kurppaviklo, iiilalokki,
pääsk1rtiira, harakkakäki, peippo-
kium, hippiäisuunilintu, rastas-
kcrttuncn. tiaiskerttu, paprkaija-
ruokki. harakkatasku.

Superkysymys 12.

partti
ohrasorsa
kako
mettäpölö
hyypiö
\,i sorsa
pirunharakka
louva
Iuovonpäristäjä
tuuva
rauniotanssi
motsinvarpunen
vanhapiika
kirjava kärki
toukmettinen
korra
törötiitti
Kahdcsta viim. kl'svn"vksestä pis-
te kustakin oikeasta.

Pisteet:
B2-70: Elinonaiset tiedoi
70-50: IIy\rät tiedot
50-30: Tvydyttävät tiedot
30-15: välttä\'ät ticdot
'15- : Huonot tiedot L-l

kana.J
Laji 5.

Mustafrankoiiini
F ranco].
Laji 6.

{Espdnian

Punapäälepinkäinen {seoaattorit
\Vashingtonin Capitolilla ja Roo
man lbommillal.
Lajt 7.
Alli ('lirutulauiu AA, AA, Allin las
ta. Yrjd Kokko:,,\lli jäänreunan lin'
tu, Am. Old Squaml
Laji B.

Kuloraslas (Visci\''oms-Viskiva-
ras-Seagram whiskyJ.
Laji L
Bonabartenlokki (Larus Philadelp-
hii-Bonabarte karkot.rttuna El-
ballel.
Laji 10.
Punasilmä\,ireo (ens. vihje ei kai
vanne selitystä...1

pilkkasiipi
sinisorsa
hclmipöllö
hö]nöliainen
huuhkaaja
haapana
]rarakka
kalalokkii lokki
ruokokerttunen
kcsykyyhky
kivitasku
kotlarainen
käenpiika
käp"vtikka
scpelkyyhky
silkkiuikku
talitiainen



Vertaansa vailla oleva luonto
linnustoineen on aarre,
jonka suojeleminen
on meidän
jokaisen
tehtava
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