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TLYn nuoret toimivat
ll a'lall''rhdisl5\ris\; \-rUä i5uon-en \,rlii.:,r,rn id krr\ir<Ir\erFn \ä-
I rrrr,lä ",ekiiöiden puJlFJlb Ili kuul"mn a palaurela l-alair,oja. e'
1öydy halukkaita yhdistystoimintaan saatikka sitten lehdeD tekoon. Noin
15 vuoden yhdistvsurani pemsteella voin sanoa, että tekijöitä etsitään
väärästä paikasta tai parcmminkin r'äärästä ikäryhmästä.

Ottacssani TLY:n puheenjohtajan tchiävän vastaan pari vuotta sitten
yhdistlrksen toiminta oli melkoisessa Lamassa. Yhdistystä oli johtanut
jo useampia vuosia pääasiassa opiskelijoista koostuva hallitus. Opiske
lijoilla oli ymmärrettävästi kiireensä: olisi pitänvt opiskella, retkeillä ja
seurustella. Aikaa yhdistystoiminnalle ei oikeir jäänyt. Oli jopa vaikeuk
sia saada hallitulccn kokoukset päätösvaltaisiksj. Yhdistykscn tchtävät
kasaantui!at muutamalle henkilö11e, r'iime kidcssä puhccnjohtajalle, edel-
täjälleni Rauno Laineelle. Tästä s"qrstä epäröin ottaa puheenjohtajan teh-
täviä \'astaan.

Tartuin kuitenkin härkää sarvista. lholloin, syksyllä 1989, suunnitel-
laessa seuraavan vuoden haLlitusta. henkilölista oli mielenkiinloinenr mu-
kana oli kolmc alaikäistä kavcria, nuorin :14-r.uotias. Hieman epäilin, kuin
ka mahtaisivat pärjätä.

Nykyään en enää epäilc. Toiminta lähti vuonna 1990 rivakasti käyn
tiin. Seuraavana vuonna, eli tänä vuonna, vhdistvstoimintaan tuli mu-
kaan lisää nuoria. Vuoden alussa perusteltiin nuorisojaosto, joka on ke-
sää lukuunottamatta kokoontunut joka viikko. HallitLlksen kymmoncstä
jäsenestä neljä on enintään 18-vuotiaita. LYL-aluevastaava, pönttömyyn-
tivastaava, ticdotevastaava, urheiluvastaava ja postitusvastaava ovat nuo-
ria. Pctolintntoimikunnassa on useita nuoria ja ljkulin toimituskunta-
kin on saanut yhden.

Nuolison mukana I'hdistykseeo on tullut liikettä. Parissa vuodessa jä-
senmäärä on noussut :L50rllä. Kaikki paikat pullistelevat palautcttuja ha-
vaintoja. Retkiä surrnnitcllaan ja totcutetaan. Hallitukscn kokouksissa
kaikki kutsutut ovat pääsääntöisesti läsnä. Hallitukscn nuorille antamat
tehtävät totcutctaan nopeasti ja huolelliscsti. Yhdistykscn talouskin on
pelastettu, sillä nuorisojaosto teki Turun Yliopiston pyynnöstä 600 lin-
nunpönttöä lahjoituslaudoista. Ja TLYn toiminnasta kiinnostuneita nuo-
ria on tullut iatkul'asti lisää.

Juhana Piha
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Etelänsuosirris-
tä kertyi kirjoit-
tajan kyselyssä
vähän uutta tie-
toa. Kuvan yksi-
lö kuvattu lMy-
nälahdella
vuonna 1959
ennen laidunta-
misen loppu-
mista.
Kärrsnäppa,
C. a. schinzii.
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ljhanalaisista linnuista saa
tietoja vain keräämällä
Esko Gustafsson

Kirjoittaja lähetti talvella
1991 kaava ketied ustelu n
uhanalaisista lajeista 79
ornitologille, joista 54 vas-
tasi kyselyyn. Tässä esi-
tellään tuloksia lyhyesti
esimerkkilajien avulla.

Olen ialvella 1gg1 kerännyt haas-
tattelemalla tietoja uhanalaisista
linnuista eri osi6ta Varsinais-Suo-
mea. Vastaukset antoivat tictoja la-
jeista ja kertoivat myös sen, jos la
iia ci lainkaan esiinnv alucclla. thr-
kempi selonteko jää myöhcmpiin
katsariksiin, kutcn myös vastaajien
nimet. Kiitos kuitenkin kaikille.

Kaavakkccni pohjana oli laatima-
ni maakunnallisesti uhanalaisten

lajien luettelo. Kaavakkeelta jätin
jonkun lajin (mrn. merikotkal pois,
koska niistä kertyy tietoja hyvin il-
man erillistä kyselyäkin. Lähetin
kyselyn 79 lintuharrastajalle, jois-
ta 54 l'astasi. Vastausprosentti oli
melko korkea. Useimmat kyselyn
saajat suhtautuivat siihen myöntei-
sesti ja olipa kommenteissa "in-
nostaa uuteen retkeilyyn'l

Uuden tiedon määrä vaihteli la-
jeittain varsin paljon. Esimerkiksi
kaakkurista, etelänsuosirristä, ka-
pustarinnasta ja lapinharakasta ei
itselleni tullut juurikaan uutta tic-
toa esiintymisestä. Sen sijaan ka-
rikukon voinec poistaa uhanalais-
listalta, ja selkåilokin sekä lehtopöl
lön alamäki lienee jyrkempi kuin
uskoinkaan. Yleiskuvana vastauk-
sista käy sen sijaan ilmi, että lin-
tuharrastajilla on mustia aukkoja
tiedoissaan varsin monen lajin

osalla, joista tyypillisin esimerkki
listalta lienee hemppo. Ei halvinai-
nen, näkyy muuttoaikoina, mutta
pes Ko \,ar el la maara, slllapa K\l-
symys.

Seuraavassa muutama esimerk-
kilaji,

Homma hanskassa:
kuikka
Pakarinen [1989] arvioi TLYn alu-
een kannaksi 70 paria. ANion
pohjana oli H. Klemolan välityk-
scllä TLYnkin tiedot. Järvilintuar-
kistossa on tiedot noin 50 parista,
vaikka Salon seutu puuttuu lähes
kokonaan [4. Suoranta).

Vastauksissa sain tietoia noin 75

kuikkaparista ja annetut parimää-
räaNiot ovat yhteensä suuruusluo-
kassa 70 paria, Itse uskon kuikkia



olevän Varsinais Suoncssa noin
80 lu{l parja, sillai krikki paikat ei

r';il varmasti ole tulleet esillr:. \Itrtr-
ldlna kunnitla inen palialvio: Nart
v(rlr Irääsaarct noi B [S. -t\spe-
luucll, Pclniij noin 15 {1.K. Nurntil
jir I(isko noin 10 {P Artdelnrinl.

K{llään ei ollul lieloja klrikan \'ä
hcncurisestii. nLltta scn sijaan 11

virstasi oltci laji oln viihcntl n!'t. Eh
kä \''aslaLLS oo H. N'linn'in sanoin
"nökkiasuius ci hrrrru haittaavan
ainakaan lnosikausia sarnalla iail'
!cllä pesincilä lintuia '.

Tilanne sekava: kuovi
Yiirlraunu y1n. [1987] ar!ioj!at
'I I-Y:n aluei:rn pe11oi11a pcsiväksi
kuor,ikannaksi Tunrn maatalous
piirin aluee11a,+BOil paria ja H{l-
sing,in piilin alucella Isfl arislossa)
500 paria cli Jhteensii:3110 pilria.
Tlcidiin nrielcstäärt luku oli liian
suurl ja siilä tLLlisj vährrllliiti 1u 20

'lo. Soilla pesil';istri kuo!'ikannasta
he arvioivat koko Suorncn k;rnrrak-
si rriisinumcroista hrklra. TärIrä te-
kec mit:Lestäni hcidiin an'ioksccn
\ialsinais Suomen kuor'il<annal<si
19flolLrlun I)uoli\'äljssai noin 5(X)0

p ar ia.
Vastausten r,alossa luvut ovat sel

väsii liian srrlrria. Ensin maala-
louspcruslclur \hrsinais-Sucrmi on
vil jam'ilielvaluctta. Vaikka kannan
arvion pohjana TtLrun piirin alu
eella k:i,\,teltiin 1.8 ja I lclsingirl pii
rin alueella 2.4 parialknl':, niin sil-
ti liissä ei trrlc esille miolcsl;irri riit-
lävåsti salaojaplos{rnt lia {noir BllJ

ia \,iljanviljel!n osuulta peltoalas
ta lnoiD 80 "/.].

Sittcn tuloksiin. Seuraavissa pai-
l<oissa kuovi ei persi lällii helkelläi
Hiittinen lR. Lehlc.rrerrl, Rynrätt1'
1än Aasla {1,. Saalil. Tniö {H. Hilk(l
ja E. Tarponenl, Pohjois Kuslil\,i {S.
Kdllio) ja Houtsk.ir [K. Rainio]. Il
moiscsti m!öskään Korppoossa laji
ci pesi ia pesinlincn On salLuxrais-
la Nauvossakirr (S. Aspelund, S.

Pekkala ja \i Vänskä1. Krrn i;ih;in
\,idli lisää Rl mått,\,lijn kltnnan ko-
kollaispar'i määr'än "muutama" lf.
\ÅIessmanl, I\'lcrirlldskLrn 1 2 l\1
N{ultala], KLLsta!in eteläosan noin
10 (4. Suoranta), Kcmiörrsaaren
10 20 (J. Lainc) tiii.lIJ l\T. Harma
nenl, niin voi tocleta kttovin s;ralis-
tossa pesil,än kann:n jää\,än ehkä
:100 pariin- lällöin saaristoksi on
io laskcttu todellakin kalkki saarel
Ruissaloa mvijten.

\{uualla lilanne ei olc aivan }'h-
tii lohcluLorr. Esinr. lhn'asjoella P
Lerrpa arvioi k;nnaksi 1parit50
ha rxldlylliien heinän !iljclyii (xl(rs
jossaio IIIäär'in tai luonnorll) iitL) ä.

Sen sijaal ahkelien relkeilijiiidr:n
konrrne tit o\,at lq'llii \,arsin puhll
r,ia; 'lirlkLr allc 10 paria (T. T,aine],
Itaisio 5 {H. Päi\,ärintal. Lemu 5 7

lN{. J. Saarinenl. Näistä laskiert pir-
Iinääräikrn, on jotain 0.1-0.3 eli
vairl mnrlo-osil YlirraLrnrrn :"r1.
[]987) kä] ltärnistä luvuista.

Kuusi vastaaiaa iln]oilli etlei
kuoli ole r,ähcnl:,,nyt, iJ ei ticnnyt
ja 26 ilmoilli lajln vähcni-r-nr:t:n.
\iiihrrncmlren on olhrt sclvää
1970-lukuLrn r,crratl a: Iajl llesi
tälliiin \,iolli saarislossirkin.

Itselloni riuotoului scuraavartlai-
ncn ku\,a kur)\'in lärrrär h etkis estä
esiint\,misestä Varsinais Srx)nles-

sar ulommassa isojcn saår'ien vIö
hykkccssii ci lainkaan. sis;isaalis'
trrssa hlvin halr.alukuinon. lt,l art
tereella esiintvmiskur,an r,oinee ja
l<aa kahtia: r'annikorr r,iliel-i.lakeuk-
silla harvalukuinen (kanta chki 0.3
pariaikrnr] ja sisämaan pelloilla
l<Lrhtalaincn lkalta chkä 1 pa-
ri/knr'1. fos rärnä laskcc 1'hlcen ja
ar\,ioi guokånnaksi 200 paiia, niirr
Irarim;i;ir;i on uoin 2200 parla eli
alle puolet Ylimaunun ] IIr. [1987]
ar\,iosta.

Täydellinen
epätietoisuus: hemppo
\'astaLlksista käi' hvvin ilrni, ettt:i
hernppo kuulu parhditen seuraltli'
hin lintulajr:1hln. Pesimäail<ana 1a-

jia ci ollut havainnut 7 hcnkilöä
lailkaan, srLtunnars{)sli 20 ja sään
nöllisesti 16.
Strrraavassa rruLLtamia n-vkyisiii
pdliarvioita: I{emiönsaari nax. 5

[S. Lindholm], Rvmätt]'lä ainakin
10 (J. \\t)ssmanl.]\asla 0 ll lt,. Saa-

Iil, Lenru 1-2l\1.J. Saarinerll, Pai
rnio Sauvo 10 [\i Sarola], Tarvasjo-
ki 2 5 (P Lcnpal ja \'lt:rimasku
1 5? N \4ultalal. Ainoatt sLtLttcttr
nan lLrvLrn csilti Halikon Sa-

lon Kc[riöIl. sLrullnalta {salo]al T.

TiltoIlen.
Kahdcksan vastaaiaa pili laiid \'ä-

henl\,,1ree[ä, kahdcn nrie]estä laji
ei olllLt vähent\,n:"1 ja :17 ei tjenn"\'t
kannanmuutrksista. N,lurrklksisla
kommcnllc ja: llynrätt"r'1ässii ci surL-

Iia muuloksia 25 vuodcn aikana (1.

\'Vessnran], Aaslan kanta !ähentl
n]'t 15 vuodcssa 30 parista 0 3 pir-

Kuovia esiinty

tavasti vähem
män kuin aikai-
semmissa arvi-

ty. Kuvassa
nuori kuovi lop
pukesällä.
Det torde Iinnas
färre storspovar
i landskapet än
vad som tidiga
re angivits.



Illn lL. Saarll, Kurssalosla na\tlaa
hä\,inneen kokonaan [J. Laine] ia
Lemussa crään alueen kanta vä-
hentynyt 10 vuodessa 8 parista
0-1 pariin (M.J. SaarinenJ. Toisen-
kinlajsia kommeniteja oli muuia-
ma. mutta useimmissa \-aliteltiin
vähäistä retkeillä hemppobiotoo-
peilla.

Lopputuloksena hemppovas-
tauksista jäi mieleen, että harvalu-
kuinen. r'arsin han'alukuinen ja il-
nreisesti rähenevä laji Varsinais-
SLromessa- Kanla lienee vähintään
satoia pareia.

Vetoomus
Tämän kirjoituksen tarkoituksena
on pyytää kaikkia lelkeilijöitä suu-
rempaan tarkkaavaisuuteen maas
tossa ja muistiinmerkinnöissä.
Vaikka teillä ei olisikaan h5'viä ha'
l'aintosarjoja, niin yksittäisistäkin
tiedoista kertyy varsin h]'vä aineis-
to. Siis uhanalaiset maastosta esille
ja m-vös paperille. Kiitosl

Kirjallisuus
pak"rincn- R. 11189: Suornen kuikkakan

ta ja sen tulevaisuus. - Lintumies
24:2 '\'1.

Ylimaunu, O., Ylimaunu, J.. Hemmin-
ki, O. & Liehu, FL 1387: Isokuovin pe-
simäckologiasta ja kannasta Suomcs-
sa. - I-intumies 22:98-103.

Samrnanfattning
Information om hotade arter får
man enbart genom att samla in
uppgifter
Förlattaren skickadc ctt frågelbr-
mulär om hotade arter på våren
1991 till 79 ornitologer, av vilka 54
svarade. Här sammanfattas resul'
taten kort nha en exempelart.
Lompopulationen i Egentliga Fin-
land vcrkar stabil. åtminstone hål-
lcr arten inte på att minska. Spov-
populationen i skärgårdcn har kra-
schat, men stäilvis är population
stark på åkrarna i inlandet. De till-
fr'ågadc tycktes inte just känna till
kulturlägeln hämplingens häck-
rringspopulation. Undersökningen
visadc ingenting nytt om smålom-
mcn, kärrsnäppan, ljungpiparen
eller varlågeln. '

Historian siipien havinaa
Koonnut Risto Lemmetyinen

Tietoja Turun suomalaisen lyseon botanillis-
zoologisen yhdistyksen LINNAEAN

toiminnasta

Linnaea-seura, jonka elämä muu-
taman aikaa on ollut kituvata ja
uneliasta, on nykyaikoina taas al
kanut näyttää suurempaa elonha-
lua ja virkeyttä. Todistuksena siitä
olkoon mainittu, että seuran jäsen-
luku esim. viime vuonna on mo-
nenkertaisesti kasvanut ja kokouk-
set sen mukaan myöskin ovat käy-
neet vilkkaammiksi. Yhdistykscn
sanomalehtl, Linnaca, joka jo usci-
ta vuosia harrastuksen ja innon
puutteessa on nukuksissa uinunut,
on m5'öskin uudelleen henkiin hc
rätett)'. Samoin on vaihtoyhdistys-
kin saatuaan viimc svksvnä jom-
moiscnkin pohjakasviston pääasi-
allisesti toiminut seuran jäsenten
ja koulun oppilaiden keskuudessa.
Eräässä kokouksessa päätettiin
kuitenkin ulottaa vastaisuudessa
tämän yhdistyksen toiminta 1aa
jemmille aloille siten, että vhd\-
tään vaihtoon muissa kaupungeis'
sa löytyvien yhdistysten kanssa.

Kokousten ohjelmaan on, kuten
ennenkin kuulunut 1 tai 2 keskus-
telukysymystä, esitelmä, esityksiä,
satunnaiset scikat ja Linnaealch-
dcn lukcminen. Keskustelukysy-
mykset, joiden valinnassa yksin-
kertaisuutta ja helppota juisuutta
etenkin on pidetty silmällä, ovat

1. Mikä on Suomen vahingollisin
kala?

2. Miten olisi vaihtoyhdistyksen
ioimi sl]lrnnåtiavå?

3. Miten on Suomen metsäeläin-

4. Mitä tulee meidän ajatella
eläinten sielunominaisuuk-
sista?

5. Mitä on ajateltava oravista?
6. Onko varis hyödyllinen vaiko

vahingollinen?
7. Tuleeko koulupojan koota

hyönteisiä?

v. 1901-02.

8. Mitä on arveltava rottain tap'
pamisesta ja mihin loimenpi-
teisiin tässä suhteessa olisi ryh-
dYttå\'å?

9. Mikä on kasfien paras puolus
tuskeino.

10, Onko kotikissa hyöd5'llinen vai
vahingollinen?

11. Miten opimme paraiten lintu-
ja tuntemaan?

12. Mikä on katsottava Suomcn
vaarallisemmaksi vahinko-
hyönteiseksi?

Esitelmiä on kaikkiaan pidcttv 11

nim.:
1. Eläinten kumppanuudesta.
2, Kehrääjistä.
3. Vähäsen peltokanoista.
4. Värien vaikutuksesta eläinkun-

taan.
5. lr4aakarhu.
6. Koiibreista.
7. Linn6.
B. Myyristä.
L Darwinin matka maan ympäri.

10. Harakasta.
11. Mietteitä Kehitysopin joh-

dosta.

Mitä on ajateltava oravista?

Seuran kokoelmatkin ovat kulu-
neena vuonna olleet kasvamaan
päin. Mikäli niukat rahavarat vaan
ovat myöntäneet, on etenkin luon-



r.rI1lieteellislå ki|jallisuotta iralkit-
tu, onpa mlrrtania lahjaksikin

l uuten on täIllä vuosi ollul lil-
vallista mclkilliscmpi, sjllä 1.1 pinä
lokakuuta 19LJ1 sai sourarnrne fiet
lää rarsinaiser kokorLksensa ohes-
sa rn)'öskin l0 vlrotis jlrhlaa p{rrus-
tarnisostaan. 10 pitkäii luotia on
siis Linnaea jo \,aikuttanut jd ch-
käpä osdltaan hj'\'ääkin aikaan -.aa-
rlut, Drutta pitkii on matka \riclä
päämaalijn, vrrimioon saa sc vielä
ponnistella cnncnkuin pcrille påä-
see. Parasla kuil-"rkin toivo-
kaarrrnrel

LuoDnon \ sllivli 6:204-205. (19021.

lr.S. lirrun suomalainen hJseo ja-
kautui ruonna 1903 kahtia. kuD
sen reaaliosaslosta nuoLloslcItiin
'lirrul srLornitlairten reaalil!seo
lrrvk. TrrlLrn lvscon lrrkiolja cnliscs'
tii koulustir tuli Tunul suomllailiaxr
klassilliren llseo [nvk Ttmn Klas
sikon lukio). Liunaea jiii jiilkim-
nräisen \,ht-"\'teer.

Ttrnnistuskisa
1lsI
Turrllistuskilpailun aihccna o]1 läl-
lå kcrfär frorct lolrit ( )hr:iscf kol
rrc klrr,aa csitliiviit cri laj{ljd ja o\,at
viLrsirr selkeästi lrlääritettä\'iss.i.
Kaikki linnut on kuvattu loka n'tar
raskuurr vaihleessa 1986 TLlrLLll sa-
larnassa. \åslatrksissa e.lcll) letåär)
oJkean lajin lis;iksi ik:i:i (Inrkrra). Oi-
kcin vasianncidt'n k(,'skcn alvartann
nruutama mukava palkinto.

Korostcttalioon r,iclä. cttä liilpai
lu on tnrkoilctlrL määrit:'sinnoll ja
taidon cclislämiseksi eikä kenen
kään rrastaaian mollaamiseksi.
Kaikki r,astaukscl klisilelliiän ehrlol-
toman hrottanru ksellisesti ja låhele-
t! t tiedot jäävät yksinomaan ki\rai
Iun vastuuhcnkilön tieloon.

\iastaukset tulee låhettää kuukau
den sisä11å lehrlen ihrest,.'misestä
osoittccseen: TI-}l Ukuli, PL 07,
2tj101 TLrrku. Kuoreen nrerkintä
' Tunnistrrskisa". Hyv;i.i mååritys-
onncn k;rikillel

:'<eE*e
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Otajärven vesi- ja ranta-
linnusto vuonna 1990
Hannu Rautanen ja Asko Suoranta

Otajärvi Varsinais-Suomen ja Satakunnan rajalla on
maamme parhaita lintujärviä. Ympäristöministeriö on
asettanut työryhmän, joka laatii Otajärven kunnostus-
suunnitelman järven umpeenkasvun hidastamiseksi.
Kesällä '1990 toistettiin vuosien 1976-17 lintulasken-
n at.

Laitilan, Kodisjoen ja Pyhärannan
rajoilla sijaitsevan Otajäwen tila
huonontui 1980-luvun aikana mel-
koisesti. Umpeenkasvu ja yleinen
rehevöityminen heijastuivat koko
järven ekosysteemiin ja kaikki ta-
valla tai toisella järven kanssa te-
kemisissä olevat ihmiset näkivät
omin silmin, mihin suuntaan jär-
vi kehittyi.

Loppusyksystä 19Bg Otajärven
kalastuskunnat yhdistivät voiman-
sa ja tekivät Varsinais-Suomen
luonnonsuojelupiirin kanssa esi-
lyksen ympädstöministeriölle Ota-
järvi-työryhmän perustamiscksi.

Tehty esitys sai myönteisen vas-
taanoton ja ympäristöministeriö
asetti alkuvuodesta 1990 työryh-
män, jonka tehtäväksi annettiin
järven kunnostussuunnitelman
laatiminen. Ensimmäisiin tehtä-
viin kuului mm. järven luonnon
osatekijöiden inventointi. Tämä
selvitys on ainoa maastotyö, joka
vuoden 1990 aikana tehtiin,

OtajäIven linnusto laskettiin
perusteellisesti vuosina 1976 ja
1977, jolloin jäNen arvo lintuvetc-
nä vasta huomattiin. Nyt oli mah-
dollisuus saada linnustolaskentoi-
hin samat vastuuhenkilöt kuin sil-
loinkin: järven eteläosan inventoin-
nista vastasi Vesa Muurinen, kes-
kiosasta Asko Suoranta ja pohjois-
osasta Hannu Rautanen. Heidän
apunaan toimivat Mika Hemmilä,
Rauno Laine, Seppo Lehtonen, As-
ko Mäkijlanila. Petri Nurminen.
Veijo Peltola, Mikko ja Paavo SaL-

linen.

Martti Lagerström ja Hannu Vir-
tanen rengastivat järven lokkilin-
tuja, Markku ja Tapani Santamaa
luovuttivat myös havaintoi aan kält-

töömme. Inventoinnin organisoin-
nista vastasi Varsinais-Suomen
luonnonsuojelupiiri l'a sen rahoit-
ti Tirtun ja Porin lääninhallitus.

Ttrtkimuskohde
Otajärvi sijaitsee Varsinais-Suo-
men ja Satakunnan rajalla Laitilan,
Kodisjoen ja Pyhärannan kunticn
alueella. Lähimmät suuret asutus-
keskukset ovat Laitila 10 kilomet-
rin ja Rauma 16 kilometrin päässä.

Kuva 1. Otajär-
vi, kunnan- ja
kylänrajat ja ni-
mistöä.
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Otajärvi on pinta alaltaan 11,3
metrin vedenkorkoudella ,+.4 km,
ja rantaniittyineen 5,'1 km']. Järl'en
suurin pituus on viisi kilometriä ja
lev€ys 1,6 kilometriä. Rantaviivaa
kertyt' kaikkiaan 20,5 km, josta saa-
rien osuus on ncljännes (kuva 1J.

Otajärven vedenpintaa on lasket
tu viimeksi 1960-luvulla. Pohjois-
rannan pengerryssuunnitelIna sai
luvan vuonna 1976, ja hanke on sit
tenmin totcutettu 1980-luvulla. Sa-
moin on rakennettu kunnollinen
pato luusuaan, jolloin on päästy
kiistaa aiheuttancista vedenkor
keusvaihteluista.

Aikaisemmat tutkimukset
\ Iaaramäki (:19321 oli ensimmäi
nen ornitologi, joka on julkaissut
tietoja Otajärvcn linnustosta. Ilän
mainitsee, että järvellä on vesilin-
tuja paljon keväin ja svksyin. Muu-
toin hän on suullisesti arvioinut,
että Otajärf i on kokonaisuutena
vaatimaton lintujärvi.

Otajärvi "löydettiin" varsinaises-
ti vuosina 1976 ja 1977 suoriteitu
jen linnustoinvcntointicn tuloksc-
na (Rautanen et a1. 19791. Sitä en-
ncn järvi o1i ollut varsinkin sorsas
tajien suosima kohde. Sittemmin

Järven luusuaan ral(ennettiin kunnol
linen pato 70 luvun lopulla.
En ordentlig damm byggdes vid sjöns
utlopp i slutet av 70 talet.

:1982 Otajär'\'i otettiin mukaan val-
tioneuvoslon vahvistamaan lintu
rresien suo jeluohjelnraan kansain-
väliscsti arvokkaana lintuvetenä.

Iärvcliä on rclkcilty 1980 lu.,'ulla
varsin paljon: hajahavaintoja on
kertynyt runsaasti. Kattavaa lin-
nuslolaskentaa ci ole kuitenkaan
suoritettu.

Tutkimusmenetelmät
Laskentapäivät olivat 28.4., 5.5.,
19.5. ja 2.6. EnsimDäisen kerran
järvellä käytäessä 16.'1. nerkittiin
myös havajnnot muistiin, ja 25.5.
tehtiin järvcn kcskiosaan täydcntä
vä retki. Lokkilintujen pesiä on et-
sitty kesäkuussa takseerausten jäl-
keen. Kcvään poikkeuksellinen ai-
kaisuus vaikeutti Linkolan (19501

suositusten noudattamista lasken-
tojen ajankohtia määritettäessä
[taulukko 1J.

Pesimälinnusto aNioiiiin neljäl-
lä laskentaretkellä ja laskenta alkoi
yli ,,'iikkoa aikaisemmin kuin

1976-77 . I 'ri oli sulana jo 16.4.,
kun se vuonna :1976 oli 1'ielä vap-
puna jäässä. Invcntointi aloitettiin
aamuvarhaisclla ja se kesti yleen-
sä iltapäivään.

Suuren kokonsa vuoksi jär'vi

iaettiin kolmeeo Iaskenta-aluee-
sccnr ctelä, keski ja koillisosaan.
Viimemainittu laskettiin jalkaisin
rantoja seuraillen ja sopivista pai-
koista tähystäen. RantaDiittvjen
umpeutumisen ja rantapuuston ta'
kia tarkkailua jouduttiin tekcmään
myös puihin kiipeärnällä. Erityi'
scsti koillisosan invcntoirlti oli
1970-luvun iaskentoja vaikeampaa
näköesteiden takia. Muut osat jär-

Taulukko 1. Sorsien parimääräarvioiden
laskentapäivä1.
Tabell 1. De dagar då andparen upps-

Laji, art Päivä, das

Sinisorså Ana pla 2A.4.
Tavi Ana crc 5.5.
Helnätavi Ana que 19.5.
Haapana Ana pen 19.5.
Lapasorsa Ana cly 19.5.
Tukkasotka Ayt ful 19.5.
Punasotka Ayt fet 24.4.
Te k<ä Buc cla 24.4.
lsokoskelo Mer met 5.5.



lnventointi åloi-
tettiin aamuvar-
haisella...
lnventeringen
påbörjades ti
digt på morgo-

...ja päättyi ko-
koontumiseen
Vähä-Haltrissa.

des med samlig
vid Vähä-Haltri.
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Taulukko 2. Otajärven vesi_ ja rontalinnuston parimäätät
vuosina 1976, 1977 ia 1990.
Tabell 2. Antal par av vatten- och strandfåglarna vid Otajätvi ercn 1976,'1977
och 1990.

vestä laskettiin veneellä rantoja
kierrellen ja taruittaessa rannoilta
kiikarein ia kaukoputkin tähystäen.

Jokaisella retkellä merkittiin ku-
kin havaittu lintu sukupuoleltaan
määritettynä karttapohjallc. Saa-
dut havainnot koottiin yhdistelmä-
kartoille, joiden avulla pesivien pa-
rien määrä on arvioitavissa. Kar-
toitusmenetelmä sopii hyvin ui-
kuille ja varpuslinnuille, mutta sor-
sien ja lokkien arvioinnissa sen so-
veltaminen on vaikeampaa.

Sorsien parimäärät arvioitiin ns.
rev rr Lrntutul l(lntaa Lbllra 1v59,

Koskimies & Väisänen 19861 käyt-
täenr reviirilinnuiksi katsottiin pa-
rit, yksinäiset koiraat ja pienet koi-
rasparvet [alle viisi yksilöä]. Ns. ta-
kaa-ajoparvia havaintoaineistossa
oli vähän, ne tulkittiin koiraiden
määrän mukaan - siis 2 4 pa k-
si. Sotkien osalta tulkinta oli seu-
raava: pariksi laskettiin havaitut
parit, yksinäiset koiraat ja paruet
naaraiden mukaan. Samaa tulkin-
taa on käyttänyt Löfgren (1988).
Sotkien parimäärät eivät näin ole
täysin vertailukelpoisia 197o-luvun
laskentojen kanssa. Tclkkien pari

arviointi perustui havaittuihin van-
hoihin koiraisiin.

Kuikan pesintä varmistui poi-
kuehavainnolla. Ruskosuohaukan
ja kurjen palimäärät saatiin kartoi-
tusmenetelmällä pesintää osoitta-
vien havaintojen mukaan. Nokika-
nat esiintyivät yleensä yksittäin tai
parittain, parvia ei havaittu. Revii-
rikiistaa käyvä kaksikko tulkittiin
kahdeksi pariksi. Luhtakanan pa-
rimäärä taas perustuu ääntelevien
lintujen määrään. Lokit aNioitiin
pesälöytöjen perusteella, vain ka-
lalokin pesää ei löydetty. Kahlaajil-
la arviointikriteerinä oli cmojen
käyttäytyminen ja varpuslinnuilla
laulavat koiraat.

Laskentojen tehokkuutta arvioi-
taessa on otettava huomioon seu-
raavat seikat. Aikainen kevät olisi
edellyttänyt vieläkin aikaisempia
laskentoja. Heinäsorsat hautoivat
huhtikuun lopussa täyttä päätä ja
koiraat olivat parveutumassa. Ve-
sikasvillisuus on lisääntynyt jäIvel-
lä niin paljon, että vesilintujen las-
kenta on hyvin vaikeaa. Lokit taas
pesivät poikkeuksellisen myöhään.
Iso-Kaskisen Ia Potkion väliseltä
laajalta ruoikkoalueeita jäi varmas-
ti lövtvmättä kvmmeniä lintupare-
ja. Parhaiten tulivat lasketuksi kah-
laajat ja varpuslinnut ehkä joitakin
myöhään saapuvia lajeja lukuunot-
tamatta. Niiden osalta olisi ollut
tarpeen laskcnta vielä kesäkuun
puolivälissä.

Koko linnuston esiintymiskartat
ovat lajeittain sivuilla 12-15. Esi-
tetyt parimäärät ovat ehdottomia
minimilukuja.

Pesimälinnusto
Otajäruen pesivä lintulajisto on
1980-luvun aikana muuttunut.
Silkkiuikku, mustakurkku-uikku,
jouhisorsa ja töyhtöhyyppä ovat ka-
donneet. Uusi laji on isokoskelo
[taulukko 2].

Etelä-Suomen sisävesissä pesii
17 vesilintr ajia (Lehikoinen 19771;

myös nokikana on laskettu vesilin-
tuihin. Erilaisten habitaattivaati-
musten vuoksi kaikki lajit eivät voi
pesiä samalla jäNellä. OtajäNen
vesilintujen lajimääÄ oli'Ig7 6-7 7

14 lajia. Nyt se on 12 lajia. JäIven
lajimäärä on edelleen muihin lin-

Laji
art 197 6

Parimäärät, antal par
1977 1990

:
a

:
ii
a

l

I

kuikka
silkkiuikku
härkälintu
mustakurkku-uikku
heinäsorsa
tavi
heinätavi
haapäna
jouhisorsa
lapasorsa
tukkasotka
punasotka
telkkä
isokoskelo
ruskosuohaukka
kurki
luhtakana
nokikana
töyhtöhyyppä
tåivaanvuohi
isokuovi
metsäviklo
iro
rantasipi
punajalkaviklo
kalalok <i

pikkulokki
naurulokki
kalatiira
pensastasku
satakieli
rytikerttunen
ruokokerttunen
västäräkki
keltavästäräkki
pikkulepinkäinen
punavarpunen
påjusirkku

Gav arc

Buc cla

Cit aer
Gru gru

Gal gal

Tri gla

T tat

Ste hir
Sax tub

Mot alb

Car etv
Emb sch

3-5
4

15
145

35

1

10
16

6
1

14
320

1
22

6
10
l6
25
47

7
2B

110

1

44

45

2
1

1

21
24

51

4
10

2
5

30
52
56

5
4

1

15
20
13
55
4A

2
7
1

5
20
47
45

19
1

8
I

11
3
1

10
/
't
I
3

23
175
43

T1

143
2

31
1

2
11
21

4
1

14
320

7
16

5
17
97

40
4

25
134

5
25
44
46

1

7
13

T01

14
4

13
114

yhteensä, såmmanlagt 1 119 12tO
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* Kuikka, storlom 1

Härkälintu,
' gråhakedopping 44

Tukkasotka, vigg 25
Punasotka, brunand 44

o

Heinäsorsa, gräsand 45
Tavi, kricka 39
Heinätavi. årta 2
Haapana, bläsand 7
Lapasorsa, skedand 5

Telkkä. knipa 46
lsokoskelo, storskrake 1

Pesimälinnuston esiintyminen Otäjär-
vellä vuonna 1990. Lisää esiintymis-
karttoja seuraavalla aukeamalla,
HäckIågellaunans lörekomst vid Ota_
järvi år 1990. Se även kartorna på {öl-
jande sida.

tuvesiin verrattaessa suuri. Varsi-
nais-Suomen yli sadan hehtaadn
lintuvesissä pesii keskimäärin 10,8
vesilintulajia lsuoranta & Rauta-
nen 19801.

Otajärvellä pesi vuonna 1990 B68

lintuparia. Määrä on vähentynyt
13 vuodessa peräti 400 parilla,
Suurin syy on koillisosan nauru-

lokkikolonioiden katoaminen. Vie-
lä vuonna 1977 järvellä pesi 320
paria naurulokkeja - viime vuon-
na enää 7 parial Katoamisen sJ,T7 ei
ole tiedossa. Naurulokkikolonian
katoaminen heijastuu myös vesilin-
tujen parimääriin, sillä iso lintuyh-
dyskunta luo aina turvaa ja vetää
puoleensa esim. uikkuja.



Pienenevä avovesiala
uhkaa vesilinnustoa
tu leva isu udessa.
Rantaniittyjen um-
peutuessa taivaan-
vuohi, punajalkaviklo

ja keltavästäräkki
taantuvat.
Härkälintu ja ruoik-
kolinnut ovat runsas-
tuneet Otajärvellä.
Silkkiuikku, musta-

kurkku-uikku, jouhi-
sorsa ja töyhtöhVVp-
pä ovat kadonneet
pesimälajistosta. lso-
koskelo on ainoa uu-
si pesimälaji järvellä.

Taivaanvuohi, enkelbeckäsin
lsokuovi, storspov 1

Luhtäkana. vattenrall 13

Nokikana, sothöna 101

Metsäviklo, skogssnäppa 8
Liro, grönbena 9
Rantasipi, drillsnäppa 17

Punajalkaviklo. rödbena 3



o Kalalokki, tiskmås 1

Pikkulokki, dvärgmås 10
. Pensastasku, buskskvätta 9
o satakieli, näkrergal 3

+ Pikkulepinkäinen, törnskata 4
. Punavarpunen, rosen{ink 13

J Naurulokki, skrattmås 7
a Kalatiira, Iisktärna 7

Rytikerttunen. rörsångare 23
Ruokokerttunen, sävsångare 175

+ Västäräkki, sädesärla 43
* Keltavästäräkki, gulärla '14

Toiseksi voi mainita nokikanoien
määrän putoamisen lähes kolman-
neksella. Kovat talvet harvensivat
1980-hvulla nokikanakantoja.

Kolmas merkittävä muutos kos-
kee uikkuja. Härkälintujen pari
määrä on kaksinkertaistunut
1970-luvulta; vastaavasti silkki- ja
mustakurkku-uikku ovat kokonaan

11

kadonneet. Vuonna 1977 järvellä
pesi 61 uikkuparia. Nyt on pelkäs-
tään härkälintuja 44 paria: siis sa-
man verran lisää kuin silkkiuikku-
ja on kadonnut, Muutoksen syy on
tuntematon. SinälIään on harvi-
naista, jos kaikki yleiset uikkula-
jimme pesivät samalla järve1lä [Ka-
linainen 19B4l. Härkälintua ja

mustakurkku-uikkua on pidetty
kilpailevina lajeina. Ovatko myös
silkkiuikku ja härkälintu samanlai-
nen lajipari?

Karja laidunsi vielä vuonna 1977
osassa koillisosan rantaniittyjä.
Niityt pysyivät avoimina. Nyt ne
ovat umpeutunect. Niinpä taivaan-
vuohen, punajalkaviklon ja kelta-



västäräkin kanlat ovat pienenty-
neet. Ruokokerttusen padmäärän
kaksinkertaistumincn on osoitus
ruoikkojen runsastumisesta. Kur-
kikin on hycjtynl.'t kehityksestär pa-
rimäärä on melkein kaksinkertais-
tunut.

Vesilintumäärien muutokset ovat
melko vähäisiä ja ne saattavat se-
littyä lintukantojen luonnollisella
vaihtelulla tai inventointiolosuhtei-
den muutoksilla. Myös vesilinnus-
ton monipuolisuutta kuvaava di-
verciteetti-indeksi H' on pysynyt lä-

hes entisellään (taulukko 31. Joka
tapauksessa Ota;'ärvi on edelleen
arvokas lintujärvi.

|os järven kunnostusta ei saada
tällä vuosikymmenellä suoritettua,
on ilmeistä. että linnusto muuttuu
nyt havaittuun suuntaan jatkossa-
kin. Umpeenkasvusta hyötyvä la-
jisto kasvaa l'a siitä kärsivä lajisto
häviää järveltä. Vesilinnusto kuu-
luu etenkin järven koillisosassa
taantuvaan lalistoon.

Satunnaishavaintoja
Otajärveltä
Silkkiuikku
Aimrt havainto: 2B.4. 1+1 yksilöä
eteläosassa.
Mustakurkku uikku
30.4. l pari koillisosassa, 5.5. 1le-
voton pari liikkui keskiosassa.
Harmaahaikara
5.5. 1 yksilö ja 27.7. 1 yksilö.
Kaulushaikara
2a.4.-19.5. ääntelevä koiras.
Lapasotka
5.5. 1 pari kierteli järvellä.
Ti.rkkakoskelo
5.5. ja 1S.5. kiertelevä pa .

Kanadanhanhi
2 v ksr lnA kcl/åål å

Kyhmyj outs en
5.5. ylilentävä esiaikuinen, 19.5. 2
yksilöä uirnassa eteläosassa,
Kalasääski
8.4.,2.6. ja 17.6.1 yksilöä saalista-
massa, yllättävän harvoin.
Ampuhaukka
19.5. naaras lensi koillisosan yli,
pesijä vai myöhäinen muuttaja?
Luhtahuitti
30.4. ia 5.5. 1ääntelevä Kodisjoen
suuila, lajin pesiminen järvellä on
hyvinkin mahdollista.
Jänkäkurppa
JLr.4. I aAnTeteva.
Isokihu
2.6.2 kiertelevää.

z.a ;a lo.o. l yksilö kcskiosassa.

Kirjallisuus
Kalinainen, P 1984: Satakunnan lintu

vesistä ja \'€silinnuista. Teoksessa
Soikkeli, M. (toim.l: Satakunnan lin
nrsto. ss 79-103 Porin T,inirrtiet.
Yhd.. Pori.

Taulukko 3. Kuikkien, uikkujen, puolisukeltajasorsien. kokosukeltajasorsien ja no-
kikanan parimäärät sekä vesilinnuston diversiteetti-indeksi H' Otajärvellä vuosi-
na 1976, 1977 ia 1990.
Tabell 3. Parantalen för lommar, doppingar, simänder, dykänder och sothöns samt
vafienfågelfaunans diversitetsindex H'vid Otajärvi 1976, 1977 och 1990.

19901977

kuikat ja uikut
lommar och doppingar

puolisukeltajat
siaa änder

kokosukeLtalat
dykänder

nokikana
sothöns

yhteensä, sanrmanLagt

4562

101143

110

112

145

111

416- 454

diversileetti indeksi H'
diversiletsindex H'

2.O4 2.42
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Koskimies. P & \:äisänen. R.l. 1gtifi:
l.innustonseurannan ha|ainnoinii-
ohjeet. HcLshgin \ liopiston Eläin-

Lehikoincn. Fl 19,;: Kokemäen Puuri
iäncn kåsrlllisuus ja linnListo

Iesihalliiuksen tiedotus 127.

Linkola. P 1!59: Zur \lcihodik dcr
Quantitatr en \bgclfolschung in den
flinneng€n ässern. Ornjs Fennica
3ri 66 ;8.

Lölgren. S. 1988r Lappeenrannan jär-
rierl iå lampicn vesi- ia ranlaljnnus-
to lg66 87. Lappeenranta.

Rauianen, H., Suoranta,4., Isotalo, L,
Lainc, U. ja Lehikojnen, E. 1979: Otä-
tär|en luonto ia nerkitvs. Varsi
nais Suomen luonnonsuojelul'hdis-
tr's ry, Turku.

Sijra, J. 1959iÅnas-lajien pesivän kar
nan arvioinnista. Ornis Fennica
36: SB 107.

Suoranta, A. & RautaneD, FL 1980rLin-
tuvesi-in\,entoinnit Varsirais-Suo-
messa nrosina 1970 77. lirrun
Lintutieteellinen Yhdistys, lrLrku.

$raärarnäki, T. l0:12: OtajäNi. \/laantie
teellincnkatsaus. Käsikirjoilus,24
ss., Turun Yliopiston Geotieteiden lai

Sammanfattning
Valten- och strandfåglar vid Ola-
järvi år 1990
Otajärvi, som ligger på gränsen av
Egentllga Iinland och Sertakunta,
är en av landcts bästa lågelsjöar.
N4iljöministeriet har avsatt en ar
betsgrupp, som skall göra upp en
rcnoveringsplan för att göra sjöns
igenväxtningslörlopp långsamma
re. På sommaren 1990 upplepades
räkningarna som gjorts 1976-1977.
Skäggdoppingen, svarthakade dop-
pingen, sljärtanden och tofsvipan
har försvunnit ru häckfågellaunan.
Storskraken är den enda nya häck-
ningsarten. Gråhakedoppingen
och vassfåglarna har blivit vanli
gare i Otaiärvi.

Den minskandc ytan av öppet
l'attcn hotar sjöfågelfaunan i fram-
tiden. Då strandängarna \'äxer
igcn minskal enkelbeckasinen,
r'ödbenan och gulärlan. Viixlingar-
na i sothöns-. skrattmås- och lran-
populationen tolde bero på för'
ändringar på övervintringsområ-
dena och inte på förändringar i
Otajärvi.l l

t6

Kolmen turkulaisen
puiston

pesimälinnusto
Esko Gustafsson & Veijo Peltola

Urheilupuiston, Samppalinnarr-
mäen ia \hrtiovllorenmäen lillnus-
to laskettiin vuonna 1981 kartoitus
menetelmä jlä. Ulheilupuiston las-
kijana oli Esko Gustafsson, ja Var
tiovuolen sekä Samppalinnan
puistot laski !'eijo P.:ltola. Lasken-
nat on suoriteltu kerran viikossa
kauniina arkiaamuina auringon
noususta alkacn.

Samppalinnan puiston llnnul
laskettiin 5.5.-2,1.6. kahdeksan
kertaa, Vartiovuoren puiston lin-
nrlt 5.5 25.6. kahdeksan kertaa.
Kaikki havainnot merkittiin suuli
mittakaavaisclle pcitr.lpiirroskarlal-
lc, jonka perusteella irrvioitiir pe'
sivien parien lukumåärä (taulukko
1J.

EG on tulkinnut aineiston Ur-
heilupuislon osalta ja VP muiden
pLListojen osalta. Aineiston tulkin-
taa vaikcutti muuttolintujen leväh
täminer puistoissa toukokuussa ja
eräiden lintulajicn rcf iirien sijoit-
tumincn vain osiLtain puistoibin.
Lisäksi rräkyi esirnerkiksi 1ähila
kennuksissa pesiviä tcrvap:iäsky-
siä jatkuvasti.

Linlujen laLrlu vaikeni varsin sel-
västi aamuruuhkan mctclissä. \'ai-
kenemincn oli paljon nopeampaa
puistoissa kuin tavallisessa mctsäs-
sä. Selit"vs iicncc. cttii linnuilla ei
ole enää vastaavaa hyötyä laulusta
reviirin puolustaInisessa liikenteen
mclun hukutiaessa laulun allcen.

Laskennoissa havaittiin lisäksi
paikalliscna Varliovuorella sejtse
män muuta Iajia, Samppalinnan-
mäellä kahdcksan nuuta lajia ja
Urheilup istossa kahdeksan lajia.
Merkillisimpänä voitaneen pitää
Vartiovuolenmäcllä 5.5. laulanut-
ta pobjansirkkua. Eräät havaituis
ta lajeista saattavat joskus pcsiä
puistoissa (heinäsorsa, kultarinta,
irustapääkrlrttu jd pensaskeft tu].
Lisäksi joitakin selviä muuttoha

Meillä ka ikilla lintu ha rra s

tajilla on varmasti sellaisia
pikku selvityksiä tai mie-
le n kiinto;sia havaintoja,
jotka olisivat julkaisemi-
sen arvoisia. Tässä eräs
niistä opiksi ja vihjeel<si
m u ille kin.

Hernekentu pesi Urheilupuistossa
vuonna 1981. Artsångare.

vaintoja kirjattiin muistiin, mm.
ctclään muuttava kuovi 18.6.

Mitä linnut kertovat
puistoista
Linnuston tihcydet ovat seuraavat
(tauhrkot 1ja 2l: Urheilupuisto 354
paria/kn?, Samppalinna 314 pa-
ria/km'2 ja Vartlovuori 592 pa-
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Urheilupuisto Yhteensä
ldrottsparken Samman.

Puistoissa näkyi jatkuvasti lähiraken-
nuksissa pesiviä tervapääskyjä. Torn-
seglare,

ria/km,. Mikäli jätetään kalliot ja
kcntät pois, niin Urheilupuiston
linnuston tiheys nousee.l92 pa-
riin/km, ja Samppalinnan 409 pa
riin/km,. Vartiovuoren linnuston
sLruri tiheys on seurausta kasvilli
suuden sopivasta jakautumisesta
linnuillc käypiin -vmpäristöihin.
Urheilupuiston paljaat kentät ja
kalliot eivät juuri lintuja houkutte-
1e. Linnuston tiheys on puistoissa
vain puolet Ruissalon tammimet-
sien linnuston liheyksistå.

Rakennuslen lukuisuus Urhci-
lupuistossa näky-v hwin valpusten
suuressa parimäärässä. Muulen
linnusto on varsin yksipuolinen,
sillä talitiainen, sinitiainen ja peip-
po hallitsevat kaikkien puistojen la
jistoa. Urheilupuistossa nvös leh-
tokcrttu on mclko runsas.

Linnustolle on merkitystä eten-
kin pensaskerroksella, joka moni'
puolistaa puistoj()n lajistoa. Muu-
tama puu ja allaoleva nurmikko
clättävät paljon köyhcmpää lajistoa
kuin kasvistoltaan rikas, pensaik-
koinen puistonpalanen. Tällaisia
"hoitamattomia" osia tulisi olla jo-
ka puistossa. Niissä viihtyvät
nuutkin eläimet kuin linnut, csi-
mcrkiksi siiiit.

Lopuksi
Tätä kirjoitettaessa (7.1.1991) voi
lain todeta linnuston ja puistojen
muuttuneen laskennasta jonkin
verran. Urhcilupuistossa näkyi las-
kennassa harakka vain kenan yli
lentävänä. Kirjoittajista EG on töis-
sä puiston vieressä ja näkee nykyi
sin harakan lähes päivittäin t]ö
huoneensa ikkunasta.

Puistot ovat muuttuneel linnus-
ton kannaha kielteiseen suuntaan,
siliä pensaikkoja on raivattu ja
niistä on tehty harvapuustoisia
viherasfaltteja. Lask-onnan aikana
rakennettiin ns. Tälousseuran ton[-
tia Vartiovuorcn puiston pohjois-
rinteeseen. Tämän lisäksi vain Ur-
heilupuiston katsomo on lakennet-
tu puistoihin vuoden 1981 jälkcen.
Puistot odottavat u sia laski-
joita...L.

Taulukko 1. Vartiovuoren, Samppalinnan ja Urheilupuiston pesimälinnusto (pe

siviä pareja) vuonna 1981.
Tabell 1. HäckIågel{aunan på observatorieberget, Samppalinna och ildrottspar-
ken år 198'1 (håckande par).

Vartiovuori
Observatorie
berqet SamppalinnaLaji, art

fasaani
kesykyyhky
västärä <ki
kottarainen
varis
lehtokerttu
hernekerttu
paju intu
kirjosieppo
harmaasieppo
kivitasku

punakylkir.
räkättirastas
sinitialnen
ta itiainen
va rpu nen
peippo
viherpeippo
rit<tl

Cal liv
Mot alb
Stu vul
Cat nix
Syl bor
Syl cur

Mus stt
Oen oen

Cat chl
Cat cat

2
2
2

3
6
T

3
1

2
2
2
1

1

3
9

10
10

3
1

1

1

2
2
2

1

2
2

,
1

5
I
3
I
1

1

1

1

1

1

T

1

3
1
2
5
3

3
3
2

3
6
B
T

4

5
2
5
2
3

11
25
15
23

1
1

yhteensä, sammanlagt 42 27 64 133

Taulukko 2. Kasvillisuustyyppien pinta'alat {ha) Vartiovuorella, Samppalin
nanmäellä ja Urheilupuistossa. Lähder Turun kaupunginpuutarha.
Tabell 2. Olika växttyps områden ihektar på Observatorieberget, Samppalin
na och ildrottsparken.

Vartiovuori
Observatorie
bercet SamppaLinna

UrheilLrpuisto yhteensä
drottsparken samman ,

Vanha puusto
garnma skog

Nuori puusto ja
pensaikl<o
Ung skog och
buskage

Kallioi ja kentät
Berg och p a ner

3.6

20

/.o

5. ',]

15.2

T 1.5

L1

yhteensä,
sammanlagt

4.6

8.6 1 8.1 3 3.8
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Kun isoisä Tapilaan polki
C)smo Kir ir.rrori

IL:r päätoimittaja pyysi juttua
L"uliln \fuistoja ja elämyksiä"
'sarjaan. säil!'tin ihailtavasti malt-
tini. \'alitin kiireitä ja ilmoitin pa
laar ani asiaan aikanaan. Kas kun
€li rielä ehdottanut "Historian sii-
pien havinaa" -palstalle...

Kultenkin joulunalusviruksen
pchnentämänä kaivoin esiin 19 5.1

joululahjaksi saamani päiväkirjan.

Scn alkajalsiksi olcn kirjannut har
rastuksikseni luonnonharrasttLk-
sPn la KuvauKscn. Vuodctld 19b5
olen pannut muistiin kaksi hie
nointa havaintoa. Mustakaulauik-
ku tosin on mvöhemrnin nuoren
kriittisyydcn puuskassa korjatlu
mustakurkkrL-uikuksi. Toinen ha-
vainto on edelleen elävänä nuis-
tissani.

Kävelin Rymättylän aamuaurin-
gossa ylcisöretkeläislen jonon puo-
lcssa r,älissä, pitkin järven etelä-
rantaa seuraal'aa metsäpolkua.
Keulilla joku huusi, jono kääntvi ja

juoksahti rintatrrana rannan luoik-
koreunukselle. Air,an kohdallani
räpsähti kapcasta ruokov\'östä
roikkukoipinen punanokkainen
luhtakana parista mctristä ylits{ini
puunlat\''ojen taakse. \,hsta jälkeen-
päin tulin ajatelleeksi, etteivät
muut chkä nähncctkään koko lin-
tua, vaan saivat kanasta vain kuu-
lohavainnon.

Piiiviikirjan mukaan olin harras

Kauempanakin oleville lintupaikoille
kuljettiin 50-luvulla polkupyörällä. Ku-
vassa Tapilanlahden niittyjä. oikealla
Leiskun kallio.
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tusta aloittaessani 154 '/, cm pitkä,
mutta ruohokin oli silloin lintupai-
koilla lyhyempää kuin nykyään.
Viisikymrnenluvun lopun Varsi-
nais-Suomen retkikokemusten
oleellisimmat erot nykyiseen oljvat
karjan sametinlyhlreksi kaluamat
rantaniitl't ja luhdat, pitkät kevät-
tulvat, niittyjen runsas pesimälin-
nusto ja meluisat kiljuhanhiparvet.

25.5.:lg5B kä\'elin Risto Heinosen
ja Esko Joutsamon kanssa Taivas-
salosta Uutcenkaupunkiin ja Tur-
kuun menenien teiden välisen kos-
teikon ympäri niill5rjä pitkin. Sil-
miin satlui 3 punajalkaviklon, 7

töyhtöhyypän, 1 kuovin, 2 sinisor"
san, l punasotkan ia 15 naurulokin
pesää. Laajocn suiston KääPästä
saattoi yhdellä kävelyllä lö;tää tois-

takymmentä kahlaajanpesää. Pai-
mionlahden molemmin puolin pää-

si melkcin yhtä suuriin lukuihin.
Sauvon Tapilanlahden tulvaniityillä
oli 1s59 töyhtöhyyppiä 31 paria.
Pienelle Raisionlahden Kukonpään
niityllekin mahtui 3-4 hyyppäpa-
ria.

I amanpar!an I Ll-larsetle tarun-
omaisinta 50-lukua lienevät lahdil-
Ia iaiduntaneet kiljuhanhilaumat.

Poljimmc Esko Joutsamon kans-
sa elämämme ensimmäistä kerta a

Sauvon Tapilanlahdelle vappuna
1s5s (lämpötila +18, reipasta kaak-
koistuultal. fo Paimionlahdella lai-
dunsi B kiljuhanhea. Tapilanlahden
pohjoisnurkassa sijainneen teltta-
paikkamme viereisellä niityllä mc-
telöi parhaimmillaan 78 kiljuhan-
hca. Yhteensä eri pr.rolilla lahtea
seikkaili ehki noin 130 kiljuhanhea.
Metsähanhet, yhtccnsä noin 50 yk
silöä. olivat hätää kärsimiissä.

Poljin saman retken )'ksinäni 9.5.
Paieltuani pakkasessa koko yön
(amcrikkalaiset olivat keksincct
vaahtokumitäy tteisen makuusäkinl
konttasin auringonnousun aikaan
huurteiselle mohikolle. 40 kiliu-
hanhen silmärengasta tuijotti lai-
tumelta minua (lopeta jakolasku,
toiset 40 tähysti vastarantaa].

Vuorna 1960 näin vielä B kilju-
hanhea Paimjonlahden niityllä 8.5.
Sitten ne olivat poissa.

Kil juhanhiparvia tuskin saamme
takaisin. Kolmekuukautisten kevät-
tulvien elämänpaljous ei palaudu
niin kauan kr.rin kaivinkoneita elä-
tetään. Mutta paijon voirnme saa-
da takaisin, jos tahtoa riittää. Eläi-
mct voidaan tuoda teollisuusnave-
toista rantaniityille, ravintciden ia
mj'rkkyjen levittäminen ilmaan ja
vesistöihin voidaan panna ahtaal'
le, rajoittaa rakentamista ja ruop-
paamista.

Parhaimmat edellyt"vkset lintu
lahticn ennallistamiseen ovat Laa-
joen ja Mynäjoen suistoissa. Laa-
jokisoudut ja Silakkarin niittopro'
jektil antavat uskoa, että 5o-luvun
rantaniityt vielä palaavat, ehkäpä
tällä kertaa isokiljuhanhien kera.

!

Pellolta l}orsi suuri palvi kiljuhanhia,
mutta karikukko oli retken harvinaisin
ltnlu. Pdrvaktrlan sr\ulå 5u luvulra,



Turun biologinen museo

- lintutiedettä ja taidetta
Kyläillessäni kouluaikoina Tifus
sa oli vierailun kohokohtia käynti
elegantissa Biologisessa museossa
Urheilupuiston mäe[rinteessä
kaupunginteattedn ja valtion viras-
totalon takana. Ncnä ikkunalaseja
huurruttaen tihrustin maisemaan
sijoitettuja täytetiyjä lintuja ja ni-
säkkäitä museon pimeillä käytävil-
lä. Tunnelma oli kerrassaan sala-
peräinen.

Parikymmentä vuotta myöhem-
min palaan tutustumaan T[run
kauneimpaan lintukokoelmaan.
Haastateltavana on Biologisen mu-
seon tutkija, armoitettu eläinten
tuntija Ilpo Haahtela.

Ilpo Haahtela, mikäs tämmöinen
Biologinen museo oikein on?

- Biologinen musco on 'fumn
maakuntamuseon alainen yksikkö.
Se ei ole oikeastaan biologinen
museo, vaan luonnontieteellinen,
tarkemmin sanoen eläintieteelli-
nen- dioraamamuseo. Museo åvat-
tiin yleisölle jo vuonna 1907, Scn
rakennutti tukholmalaisen esiku-
van mukaan konsuli Alfred facobs-
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Tutkija llpo Haahtela

son puolisoineen. He lahjoittivat
muscon Turun kaupungille.

Mikä on dioraama?

- Dioraama on luonnonmukai-
sesti asetellu lasi-ikkunan takana
oleva näyttelyosasto. Alkuperäiset
dioraamat rakcnsi vuosisadan
alussa kuuluisa ruotsalainen eläin-
tentävttäjä professori Gustaf Kolt

hoff poikansa Kjcllin kanssa. Mu
seon kahdestatoista dioraamasta
kolme on säilynyt lähes alkuperäi-
s-onå: I I tKosA,ttrsToqse itrsAsaå
ristossa" ja "soistunut niitty 1ärven
rannalla" ovat myös museon vai.
kuttavimmat dioraamat. Ainoas-
taan "Puutalokorttelin piha" ei
edusta alkuperäistä suomalaista
luontoa.

- Kokoelmia on uudistettu ja pa-
ranncttu'198o-luvulla. Lajinmääri-
tykset ja ckologiset yhteydet on tar-
kistettu. Esimerkiksi keväise1 lin-
nut ovat varmasti keväisessä höy-
henpuvussa. Esillä on ensiluokkai-
sesti täytettyjä eläimiä.

Miten Biologinen museo toimii?
Biologisen museon päätehtä-

vä on näyttely- ja valistustoiminta
sekä suurelle yleisöIle et1ä koulu-
laisille. Museota kehitetään lähin-
nä ala-asteiden luonnonhistorian
opetukscn tarpeisiin, Meillä on
ajoittain vaihtuvia määräaikais-
näyttelyjä, esimerkiksi Iälkiä ]u-
messa -valokuvanäyttely.

- Järjestämme myös maakunta-

Janne Lampolahti



rnuseon muihin Liloihin suur{rm
pia näyttel"vitä. Tänä kesäDä on Tu-
run Merenkulkumuseossa esillä
I Ielsingin Luonnortieteelliscn kcs-
kusmuseon valinistarna nä-vtlely

/ / vuorTä ltnlulolt rangaSlllsra
Suonlessa'l

- Biologisen nluseon vLlosipäi-
\'ää juhlist{rtaan crillis0llä tapahtu
malla tammikuussa. Lisäksi mcil-
lii on vuosittain teemapäi\,iei
"LuoIlto harrasteena'] joissa !]rdis-
tykset ja kerhot esittelevät hyön-
teis-, nisäkäs-, kasvi ja lintuharras-
tusta. TLY:n cduslajal kiivivait maa
liskuussa kertomassa l'leisölle-lin-
tuharrastuksesta ja vastaamassa
k]'sym"\rksjin sii\rkkliislii. Ajoittain
mcillli orr myös yleisöesitelmiä lin-
nLLisla.

Lisäksi tccmm0 faunistista
tutkirlusta. T runkaupunkilinnus-
lotulkimrsta johtaa Timo !'uorisa-
lo. Teemme Tumn lähialueen luon-
toinventointeja maakuntamuseota
kiirnostaf ista kohtcista. Esimer
kiksi Kulalan Kylärläen pesimä-
linnusto on inventoitrr.

Paljonko museossa on esillä
lintuja?

Lintulajeja on edusleltuina
136, nisäkkäitä 29lajia ja matelijoi
ta sekä sammakkrrcläimiä fl lajia.
Solkilarkaisia on esillä kaikkiaan
322 yksilöä. Eli linnut ol'at talon

piiäartikkeli. Ne kiinnostaval ihmi-
siä ja mciltä ticdlrstellaan paljon
linnuista. K)selyt ohjataan kuiten-
kin useimmiten kaLrpungin ympå
listönsuojclutoimistoon. Meillc
toimitetaan myös kuolleita, lähin-
nii piboilta löyt,vneitä lintuja täJ,tct-
täväksi. Miclcnkiintoisimpia oval
olleet satakieii ja helmipöl1ri.

Lintukokoelnramme k;rttaa
sangon edustavasti suomalaiscn
peruslajislon. Ilarvinaisin laji tai'
taa olla kyhmyhaahka, slilinnöllj
nen läpimu!ttaja sekin. Varastokcr
l<oclrnassammr: on ei aivan priima-
kurrtoisia "vksilöitä tai n5,k5risiin di
oraamoihin huonomnin sopivia
vksilöitä, joissa on sitten jo harvi
rraisernpaa lajistoa kutcn suula,
heinåkulppa ja liejukana. Nleillai
on mlijs l'arastossa Tr.uuD RLtotsa-
laisen Klassisen L.r'scon huono
kuntoinen lintukokoelna, jossa on
maiairittämättömiäkin lajeja kuten
kolibreja.

Mitä nuori lintuharrastaia
pystyy ammentamaan
Biologisesta museosta?

Hän saa kipinän lintuharras-
tuksccn näkcmällä lintuja niiden
onassa ynrpårislössä. Biologinen

Harmaapäätikka keväisessä lehdossa.
Gråspetten ien vårlig lövskog.

nlrsco arn välimuoto luonnontilan-
teen ja kädcssä talkastclun väljllä.
N{äär'ittänlilren or helppoa mutta
vaslaa paremmin luonnontilannel-
ta kuin svstemaattisen lintukokoel-
man tai valokul,icn tarkastelu.
Höyhcnpuvun tarpeelljset ) ksitJris-
kohdat ja linnun muoto sch'iävät
nlainiosti tä"vtetystä linnLrsta.

Sammanfattning
Biologiska museet i Åbo

- fågelkonst och vetenskap
Biologiska muscct ijppnades fijr
publik 1007. Det b1'ggdes elter
Stockholmsk modell av konsul Alf
red Jacobsson rned maka. IJe ur
splurrgliga vitrinerna bvggdes av
clen berömtla svcnska uppsloppa-
rcn proJ. Gustaf Koltholl tillsam-
mans nled sonen l(jell.

Biologiska muscct lydcr urder
Äbo laldskapsnuseun och dess
hu,,'uduppgilt är uppvisnings- och
inlorrnationsrrcrksamhct, 136 fågel
arter', 29 däggcljursarter samt 6 rcp-
tilaft cr finns uppvisade- Fågelsam-
lingen reprr,'sontolar fint dcn fjn
ska fågellaunan.f

Riologincn musco on avoinna
päivittäin touko-syJrskuussa
klo 10 1B, loka huhtikuussa
klo 10 '15.



-,i-r,ian Velmala ]urmon pitkä kevät 1991
Ju.mon lintuaseman rengastussummat standardipentadeittain keväällä 1991.
Ringmärkningssummorna på Jurmo lågelstation under våren 1991 givna istandardpentaden.

Punakuirien
päämuutto
nähtiin JUF
mossa 9,5.,
jolloin muutta-
jia oli 550 ja
rannoilla tepas-
teli 120 paikal-
lista.

Jakso

R päiviä

21
11.4.

2

22
16.4.

5

24
26.4.

3
1 .5.

5

26

3

27
11.5.

4

28

2
21 .5.

3

30
26.5.

5

31
31 .5.

3

32
5.6.

4

34

2
Yht.

41

Ana pla
Acc nis
Fai co
Hae ost
Van van
Cha hia
Sco rus
Lar can
Col pal
Cuc can

Den maj
Jyn tor
Hir rus
Cor nix
Tro tro
Tur vis

pil
phi
iti
mer

Sax rub
Pho pho
Lus lus

sve
Eri rLr b
Loc nae
Acr sci
Hip ict
Syl atr

bor
com
cur

Phy lus
des
col
sib

Beg reg
Mus str
Fic hyp

par
Pru mod
Ant pra

tri
Bom gar
Lan col
Car spi

Fri coe

Emb cit
hor

4
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4

4

4

6

3

2
3
4

1

11
B

1

77

I

3

1

1

2
1

1

1

B

3
1

1

2
30

1
2
1

12
1

B2

1

16

8
2
6
1

22

1

14

1

1

28

2

1

1

2

1

42
2

3
5

1

340

3

21
l6

I

1

5

1

3
1

3
1

1

14
g

1

2

2

1

1

4

1

1

2
3l

1

25
3
1

315

34

2
39
91

I
4
3

21

1

4

1

2

18
2

3

1

1

2

1

20
4
3

44

4

8

1

2
5
3

3

T

1

3

8

,1

1

2B

1

I

1

3

1

50

4
35

5
1

2

2
1

2

1

10

24
6
3

17
2
1

13
22

1

6
121

1

16
54

1

5

7

3

1

30

21

2-7

1

2

24
3A

2

3
)

1

1

2

22

3

2
14
90

6
B

10

13

29

1

1

1

2
3

1

2

1

4

1

1

5
1

3
5
1

7
1

3
5
3
8
3
3
6
1

2
6

154
'19

6
5

137
14

9
916

2
2
2

133
10
B9

415
1

36
I

19
B5

190
2
2
5

2
41

7
2
3

15
41

,1

3
1

Yhteenså/Summa 2603



Jurmon ajankohtaiskat-
saus palaa vuoden tauon
jälkeen U kuliin nyt tuo-
reempana kuin koska a n.
Tästä syystä harvinai-
suuksia koskevat havain-
not eivät ole ra riteettiko-
mitean tarkastamia. Viime
vuoden tapahtumiin pala-
taan seuraavassa nume-
rossa.

Jurmon lintuascman 30. toiminta-
kausi alkoi kolrnannen pr:l ailtäiscn
leudon talven nierkcissii. Pakkasel
alkcrivat ]relmikuun alussa ja jäätä
ehti muodostua ulkosaariston sisä-

osiin asti kunnes sää jälleen lä]n
peni. Jiiät lähtivät maaliskuun lo
pussa ja keväl tuli normaalissa ai-
kataulussa. Keväärr tulo pysähtyi
kuitenkin toukokuun toisella vii-
kolla kuukaudcn kcstiinrxrsccn
pohjoisvirtaukseen. Koko kesä-
kuun ulkosaaristoa kiusasi sankka
sunlu,

fuhlavuodcn michitys kuuluu
jälleen ascman palhaimplin: Mio
hityspäiviä oli tanmikuussa 11,

helmikuussa 12, maaliskuussa 17,

huhtikuussa 25, toukokuussa 3o ja
kesäkuussa 23. Myös rengastuspäi-
vien sLrmnit 4'l on 1ähir'trosicn pa
ras saavutus. Kiitos kaikillc hyvän
tulokscn tckijö11lel

\akiohavainnolnnin suor illami-
sesta ci\,Lit kaikki kuitenkaan an-
sr ilse kiilosla. ReiTtien laskrrmises

sa on cdcllccn palantamisen varaa
puhunattakaan aamumuutontark-
kailusta, mikä laiminhötiin twstin
alkuker'ään aikana, Todettakoon
laas kerran. että reitlielr laskemi-
nerl ja aarnLrmuLLtontarkkailu on
jokaiscn asemalla kävi jän vclvolli
srus. koska ascnalla "vritetään ke-
rätä mahdollisinman hvvää rnate-
riaalia lintukantojcn mLrutosten
seriråf laa v;rrl.rn.

Viivyttelilöistä
ensimuuttajiin
\,'uosi alkoi Dlukal'asti parin epäta
vallisen uudenvuodcnpäivän vie-
raan mr'ötär suosirri ja harmaahai-
kara tepastelivat syysasuisilla riu
tcrilla. Merisirri låyttältyi vasta toi
sena päivänä ja njitä nähtiln tam-
mi hclmikuur aikana parhaimmil-
laan 55 "vksilöä, viineiset kolme
17.2. Syksylli talvchtimaan jääneet
viisi tunturikiurua nähtiin 3.:1, ja
niistä tehtiin hal'aintoja aina 6.4.
asti.

Yksinäinen kaakkuri uiskontoli
5.1. saarcn vcsillä. 19.1. nähtiin
maakotka ja sellraavana päi1'änä
anipuhaukka. T[nturipö11ö pvsäh-
lvi saarelle jänisjahliin 4.2. ia vje-
lä toinen ukuli travaittijn pari viik
koa myiiherrrrnin. 5.2. kicppui 3-kv
isolokki l:insipään harmaalokki-
parr,essa. Allihaahkoja nähtiin
tammi helmikuun aikana useita.

Sisemmän saaristoIr jåädyttyä
helmikuurr puolivälissä alkoi Jur
mon vesille kertyä suuria vesilin
tunääriä. Valtalajina oli isokoske-
lo, joita laskcttiin parhaimmillaan
reilusti toista tuhatta, mutta jou
kossa oli mrös uireloita ja tukka-
kcrskeloja.

Maaliskrrun ensimmäiscnä mlo
hit"\rspäir'änä 9.3. päästiin jo kevät-
muuton makuun kiurujen, sepel-
kyyhk5'n ja uuttukyvhkvn myötä,
mausteena oli talvipukuirrell silk-
kiuikku. Seuraavana päivänä
jumlrsuttivat ensimmäisct töyhtö-
hyypät saaren 

"vli. 
Viikon miehitys

lauon jälkccn uusia lajeja olivat
nlm. 16.3. mustavaris ja merihan-
hi, 17.3. punarinta, 18,3. rislisorsa
ja kulorastas, 20.3, lapirrsirkku ja
21.3. sinisuohaukka.

Maaliskuun todellinen lintupäi-
r'ä niin lajeissa kuin yksilörnääris
sä oli 23.3. Saclan rnuuttavan mus-

',t
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tavariksen lisäksi :170 mustatakkia
tonki saaren ketoja, mustarastaita
Iymyiii ympäri saarta yhteensä 350
ja lehtokurppia löl'dcttiin 20. Lisäk'
si nähtiin viisi sarvipöllöä, peuka-
loinen, kolme meriharakkaa, noki
kana, hömötiainen ja mustaleppä-
lrntu. Parvan \ llattala otr teffopol
lö, jonka soidinhuuto iltahämäräs
sä teetätti havainnoitsi joilla ylimää-
räisen männikön kampauksen. Jur-
mossa huippuharvinainen pöllö
saatiin näkyviin vasta seulaavana
aamuna.

Loppukuu antoi lajilistaan mm.
24.3. hiirihaukan ja pajusirkun,
25.3. rautiaiscn ja harakan ja 27.3.
muutti seitsemän kurkea pohjoi-
seen. Ristisorsien määrä oli 29.3.
kasvanut jo 17 yksilöön, mille tasol-
le määrä jäi koko pesimäkauden
ajaksi.

Poirnintoja huhti- ja
toukokuulta
Huhtikuun ensimmäisen päivän
saapujat olivat selkälokki ja puna-
jalkaviklo sekä saarelaisten havait-
sema västäräkki. 4.4. Jurmon saa-
vuttivat metsäviklo ja kaksi kangas-
kiurua. Mustaleppälintu nähtiin
taas 9.4. Kyhmyhaahkakoiras kellui
ktlKann naKoKentassa 11,4,, lolloln
nähtiin m)ös kevään ensimmäinen
harmaasorsa. Seuraavina päivinä
saapuivat mm. kivitasku, merikihu,
tiltaltti ja räyskä.

18.4. havaittiin pari stadilaista,
varpunen ja harakka, Päivän rari-
teetti oli krjosiipiklipylintu. Huhti"
kuun lopr.rn pikkuharvinaisuuksiin
kuuluivat perinteiseen tapaan mus-
tapyrstökuiri, avosetti, nokkavarpu-
ncn ja pohjansirkku. Uusia muut-
tajia olivat ensimmäiset tiirat, val-
koviklo, nuolihaukka, rantasipi ja
käenpiika.

Iurmon kautta muuttavan meri
sirripopulaation clpyminen näkyy
paitsi kasvavasta talvehtiioiden
määrästä myös kevätmuuttohavain-
nostar Heinäsaaren takana pyöri va-
punFäi\'änä 50 sirrin paNi. 2.5.
nähtiin taas pohjansirkkukoiras ja
avosetti lähti saarelta. Nisäkäshar-
vinaisuutena noleerattiin satama-
aLtaassa uiskennellut piisami. Sen-
raavan päivän ilahduttajia olivat al-
lihaahka ja etelänkiisla.

Toukokuun alkupäiville osui ras-
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taiden päämuuttq parhaat päivä'
summat olivat 700 yksilöä. Uudet
muuttajat rikkoivat 100 lajin rajan
4.5. Toukokuun toisella viikolla oli
vuorossa punarinto jen päämuutto,
runsaan vrikon normaalista jäljes-
sä. Hyönteissyöjien puuttuminen
alkoi olla silmiinpistävää.

Kevään ensimmäinen kova rari-
teetti löl'tyi 6.5., kun kaunis vanha
siripyrstökoiras liikuskeli männi-
kön itäpåässä. Heti perään 8.5. saa-
tiin furmoile uusi laji; pohjoiseen
muuttanut mustahaikara palkitsi
aamumuutontalkkaili jal.

Punakuirien päämuutto nähtiin
Jurmossa 9.5., jolloin muuttajia oli
550 ja rantoja tonkimassa 120 pai-
kallista. fokakeväinen sepelsieppo
noukittiin verkosta 11.5., tällä ker-
taa koiras. Keräkurmitsa nähiiin
muuttolennossa 13.5.. jolloin en-
simmäiset haahkanpo jat koettelivat
rapltlOltaan ltamelesSa, N4eIlnan-
hen pojat olivat uimasillaan seuraa
vana päivänä, jolloin nähtiin myö-
häinen isolokki ja myöhäinen ke-
vään ensimmäinen sepelrastas.

Kevään suurin haahkamäär'ä,
13 000, laskettiin 19.5., mikä kertoo
Jurmon alueen haahkakannan vah-
vuudesta. Päivän makupaloja olivat
muuttava jänkäsirriäinen, nokka-
varpunen, turturikJ,X/hky ja kirjosii-
pikiipylintu. Scuraavan päivän an-
tiin kuuluivat sepehastas ja kevään
ainoa kuhankeittäjä.

Paiulintujen, leppälintujen ja
sieppojen muutto käynnistyi ajan'
kohtaan nähden vaatimattomin
määrin kuun puolivälin alla tyreh-
tyen kylmytteen heti puolivälin jäl-
keen. Kertut ja pikkulepinkäiset
loistivat polssaoloilaan. Hyönteis
syöjien suma alkoi purkautua vas-
ta kuun viimeisellä viikolla.

Myös kuikkamuutto jäi tällä ker'
taa vaatimattomiin iukemiin, par-
haana päivänä 26.5. 712 muuttajaa.
Tällöin nähtiin myös pikkusieppo
ia 1.6. pari lisää. Kevään kovempiin
rariteetteihin kuuluu vielä
27.-28.5. nummella partioinut vai-
keasti määritetuivä naaraspukuincn
arosuohaukka. 30.5. nähtiin peräti
13 jänkäsirriäistä ja 2.6. verkosta
löytyi idänuunilintu. Aseman nur'
killa roikkui 4,-5.6. turturikyyhky
ia 5.6. mvös sepelrastas.

Hyönteissyöjien muutto jatkui
vilkkaana kesäkuun cnsimmäiseLlä

viikolla ja mm. pikkulepinkäiset tu-
livat vasta nyt. Mielenkiintoinen
piirre tässä myöhäisessä muutossa
oli lintujen kiire. Nc eivät sumaa
odottavien rengastajien harmiksi
malttaneet pysZjhtyä Jurmoon, vaan
ponnistelivat paitsi yöllä myös aa-
muisin päin pohjatuulta. Esimer-
kiksi 6.6. Iaskettiin 130 lehtokerttua
ja 40 mustapääkerttua. 8.6. nähtiin
vielä kirjokerttu.

Yksinäinen pikkutiira nähtiin jo
2.6., mutta länsipään tutulle revii-
rille tiirapari ilmestyi vasta kesä-
krrun vjimeisessä viikonvaihteessa.
Pian ilmestyi kolmas tiira eikä pe-
simiscstä tullut parin viikon soidin-
telun jälkeen mitään, vaan linnut
katosivat. Myöskään Jurmoon aset-
tuneet stisorsajoukkiot eivät pesi-
neet, koska poikueita nähtiin vain
normaali määrä. Sensijaan nokka"
varpusesta tehtiin pesintään viittaa-
via havaintoja.

Rengastukset
Rengastuspäiviä oli huhtikuussa g,

toukokuussa 23 ja kesåikuussa B, yh-
teensä 41. Tämän hyvån tuloksen
takana ovat seuraavat nimet Raimo
H).vönen 14.-20.4., Osmo Kivivuo-
ti 28. 3O.4.,26.5.-L 6. ja 15.-16.6.,
Tapani Numminen ja Annika Fors-
ten I 55 F,qa LenrKornen
7.-10.5., Pekka Alho 11.-14.5., Ve-
sa Multala 19. 23.5., Hannu Kor-
mano 31.5. 2.6. sekä Pekka Musta-
kallio ja Jouko Hakala 5. 9,6.

Huolimatta paremmasta rengas-
tajamiehityksestä jäi kevään rengas-
tussumma viime vuosien keskita-
solle. Odotukset olivat korkeammat,
mutta sade pilasi huhtikuun ren-
gastuspäi\'ät ja kylmä ilmavirtaus
tcki toukokuun jäikipuoliskon ren-
gastuksesta lähinnä verkkojen tuu-
lettelua.

Oheisesta rengastustaulukosta
kuvastuvat hyvin kevään onnetto'
mat olosuhteet, Lähes kaikkien la-
jien muutto on vähintään viikon,
myöhäisempien muuttajien kaksi
viikkoa myöhässä ja muuttokausi si-
ten tavallista pidempi. Silmiinpis-
tävä on jaksojen 28 ja 29 lintutyh'
jiö. Lajien lukumääräsuhteet nou'
datteLevat kaikesta huolimatta nor-
maalitilannetta lukuunottamatta
lehtokerttujen runsaampaa määrää
ia pensaskerttr.rjen puutetta. !
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lrr Pirk^nmaalle. murl;lin;r ailrä så

malle varpuspöllö jen esiintymisa-
lueelle, 1'otta linnuilla olisi valin-
nanvaraa. Näitä muutaman pön
tön ryhmiä oli sijoitettu useaan eri
kohtccsccn. mm. vanhoihin iki-
kuusikoihin, varpuspöllön valta
kuntaan.

Pönttö poikkeaa tavalliscsta mm.
siten, että se on kovcrrcttu pyöre
ään Iuonnonpuuhun ja on korkeu-
deltaan noin 60 cm. Sisähalkaisi-
ia on käpvtikan pesäkolon luokkaa,
joka on tielämäni mukaan noin 13
cm. Lentoaukko on pöntön yläo-
sassa, halkaisijaltaan 45 50 mm,
ja huomio, lentoaukon kohdalta pi-
tää seinämän paksuuden olla noin
6 cm tai encmmän-

Metsälehden kuvista päättelin,
että pöntö[ voi ripustaa suurten
kuusien kylkeen alle 2 metrin kor
keudcllckkin. Kutcn varmaan tie
dossa on, tchdään pönlön pyörcä
pohjalevy pesäkolon sisälle, ettei
valuva vesi pääse kastelemaan pe
sää ja uuteen pönttöön lisätään
pohjalle kerros pehmikettä esim.
lahokannosta. Katto on h-vvä tehdä
hieman eteenpäin vinoksi ja tietys-
ti irrojtettavaksi, jotta pesäkoloa
r,'oidaan tarkkailla ja tarpeen vaa
tiessa puhdistaa.

\årl : PVårllå arållclrn teh.lå
muutamia crikoispånttöjä varpus-
pöIlön valittalaksi. Mottor Jos 'l'am
percen seudulla, miksei Lounais-

Pönttö-
aslaa...
Olavi Einola
Saafirani ns. "ansiotonta ar\ton-
nousua" Juha !'uorisen artikkelis
sa Ukulissa 1/90 koskicn tuulihau-
kan avopönttöä eli huvimajaa, voin
kertoa, että kaiken takana on {ei
nainen, vaan...] Mctsälehti. Kysci-
nen Kcskusmetsälautakunta Tapi-
on julkaisema lehti tarjoaa hyvin-
kin monipuolista tietoa lintu- ja
luontoharrastajille. Olcn pönttöjcn
rakentamiscn lisäksi kokeillut leh-
dessä oileen kirjoituksen innoitta-
inana mm, korvasienien viljelyä
kohtalaisella menestyksellä.

Pienimrotoisella metsätilallani
Loimaan mlk:n Metsämaalla on
noin 40 kolopesijöille tarkoitettua
linnunpönttöä. Lisäksi löl'tn' muu
tamia puukiipijöillc, pö11öillc, uut-
tukyyhkyille sekä tuul! ja ampu-
haukoille [saa mennä nuolihaukka-
kinl) rakennettuja yksiöitä.

Metsälehdcn numerossa 20/90
julkaistiin artikkeli varpuspöllön
pönttöpesinnäsiä. Koska varpus-
pöllö on parina-kolmena talvena
pitänyt taivivarastojaan vllekirjoit
taneen tekemissä pöntöissä, aion
tosimielessä paneutua asiaan. Jos
kerran tah'ivarasto, miksi ei pesin
tää? Syl'nå pesimättömyytcen lic-
nee se, että varpuspöllö vaatii täy-
sin omille mitoilleen soprvan asun-
non,

Lehden artikkelissa kerrottiin
tamperelaisten lintumiesten kokei'
luista. Varpuspöllölle varta vasten
rakennettuja pönttö jä oli ripustet-
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Yhte i s muuto ntarkkailup äivä
Rauno Laine 29.9.1990

Tämänsyksyinen yhteismuuton-
tarkkailu sattui viikkoa liian myö-
hään. Edellisenä lauantaina oli
koettu Etelä-Suomen oloissa har-
vinainen hanhien muuttoryntäys,
jolloin parhaimmilla havaintopai-
koilla laskettiin kymmeniätuhan-
sia etelään muuttavia hanhia.
Muutto keskittyi lähinnä Hangon
ja Itä-Suomen väliselle rantakais-
talle, oma alueemme jäi siitä syr-
jään. Myös muuta muuttoa havait-
tiin ko. päivänä mukavasti.

Näin ollen ei ollut ihme, että
tarkkailupäivänä 29.9. lintujen
muutto oli vaisua viikontakaiseen
veuattuna. Kattavat havaintosa{at
saatiin alueeltamme Houtskarin
Borgbergiltä, Paraisten Lemlaxis-
ta, Myniilahdelta sekä Rihtniemes-
tä, mutta sisämaan muutto jäi täy-
sin selvittämättä. Huolimatta var-
sinaisen muuton vaisuudesta päi-
vä tarjosi kuitenkin muutaman
mielenkiintoisen yksityiskohdan,
joista myöhemmin.

Sää Houtskarin Borgbergillä oli
pilvistä ja Iounaanpuoleista tuulta
oli pari metriä sekunnissa. Puolen
päivän jälkeen alkoi sataa. Borg-

berg ja Rihtniemi osoittautuivat
muutontarkkailupaikoista par-
haimmiksi.

Säätila Rihtniemessä oli se, että
tuulta oli aamulla noin B m/s, joka
vähitellen heikkeni päivän mit-
taan. Muuten ilma oli puolipilvi-
nen ja poutainen, tuulen suunta
NW Lämpöä ilmassa oli noin
8-10 astetta.

Lemlaxissa sen sijaan päivä oli
jo kokoraan pilvinen. Tuulen
suunta oli eteläinen ja iltapäivällä
alkoi vesisade.

Muutto oli sen verran vähäistä,
että mitään ihmeempiä muuttokäy-
riä ei voi tehdä. Päinvastoin muut-
to jakautui tasaisesti koko päiväl-
le. Rihtniemessä havaittiin varsin
rnukavaa närhimuuttoa, joka ja-
kaantui siten. että kello I 9.30ha-
vaittiin 7 närheä, 9.30-10.00 perä-
ti 32, 10 10,30 17 ja vielä
10.30 11.00 15 närheä. Muista
Rihtniemen havainnoista kannat-
taa mainita kello 9.30-10.00 ha-
vaittu hippiäisparvi, 150 exx.

Mynälahdella puolestaan pääs-
tiin seuraamaan kovaa räkättiras-
lasmuuttoa, joka jakautui viiden-

toista minuutin jaksoissa seuraa-
vasti (kellonaika ilmoittaa jakson
alunl:

92 17.15

26 11.30
14 17.45

- 12.00
9.45 13

Aamulla puoli kahdeksan mais-
sa havaittiin Mynälahdella suuri
kottaraispaNi, 900 exx, Paimion-
lahdella havaittiin taas keskipäiväl-
lä kohtalaista kahlaajamuuttoa.
Suurin taivaanvuohiparvi oli 27
lintua ja suurin suokukkoparvi 22
lintua.

Isoista linnuista Rihtniemen
metsähanhet nähtiin aamulla kel-
lo B-8.30, Lemlaxin Anser/Bran-
ta -parvi taas iltapäivällä kello
13.30-14.00. Mietoistenlahden
paikalliset hanhet havaittiin heti
aamulla ja Kustavin Änser/Brantat
kello 8.30-9.00 (Bexx) ia
10.30 11.00 [lex].

Pedot muuttivat pitkälti keskipäi-
vällä. Näiden suhteen aineisto on
kuitenkin aivan liian pieni katta-
vampaan yhteenvetoon, mutta
mainittakoon nl't kuitenkin peto-
jen yhteismäärät.
Varpushaukka:
Rihtniemi 1m, Mynälahti 2m, Pai-
mio 15 ja 1W Houtskari 15 ja BW
Kustavi 35.
Kanahaukka:
Mynälahti 1p ja 1m, Lemlax 1m.
Tuulihaukka:
Mynälahti 1m ja 1p.
Ampuhaukka:
Lemlax 15.
Sinisuohaukka:
Mynälahti 1p, Paimio 1W ja 15 ja
1W Kustavi :lS.
Merikotka:
Rihtniemi 3p, Kustavi 1SE (m-pl.
Pieni Falco: Kustavi 1.

Pikkupeto: Kustavi 2.

Tur pil
3S

139
13

77
't25

107
30
47

Tur pil aika
45 10.00
I 10.15

2 10.30
21 10.45
8 11.00

Äika
7.30
7.45
8.00
8.15
8.30
8.45
9.00
9.15
9.30

Havaintopisteet:
Observeringsställen:
1. Houtskari, Borgberg

kello 7.15 12.o0
Kalle Rainio

2. Parainen, Lemlaxin Buskudd
kello 7.00 -'14.00
Sampo Kunttuja Rami Lindroos

3. Mynälahti, koeaseman pellonl.
kello 7.15- 12.30
Ville-Veikko Salonen

4. Pyhäranta, Rihtniemi
kello 7.10- 11.00
Pekka Alho, Hannu Klemola,
Tom Lindblom, Markku Santa-
maa, TapaniSantamaa ja Jukka
Sillanpää

5. Paimionlahti
kello 12.00 13.15
Juha Kainonen, Janne Virta ja
Jussi Virta.

6. Kustavi, Vuosnainen
kello 8.00 13.00
Erno Kärkkäinen ja JooelRanta



Paimionlahdella havaittiin kohtalaistå
kahlaajamuuttoa. Suuin taivaanvuohi-
parvi oli 27 lintua. yhteensä laiia näh-
tiin 33 yksilöä.
Enkelbeckasin.

Lite flI'ttning på samobser-
vationsdagen
Hösten 1990 var samobservations-
dagen en vecka för sen. Föregåen-
de 1ördag hade, för sydfinländska
förhållanden, ovanligt stora antal
gäss flyttat och på de bästa ställe-
na räknades tiotusentals gäss. Ock-
så andra fåglar flyttade akti!'t sam-
ma dag. 29.9. var flyttningen i stål-
let dålig. Antalen från sex obser-
vationsplatser syns i tabellen.E

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Holr Leml Mynä Biht Paim Kus

1. 2. 3. 4. 5. 6
Hout Leml 

^,4ynä 
Rlht Paim Kus

pla 2

Ayt fu 60

Buc cla 30

Cir cya

nis 9

Gal sa

cep gry
Col oen 22

pal 159

2 Lul arb
16 Ala aru

1 22 Hlr rus

- 2 Ant prå
8 Morab
1 Bomgar

26 Pru mod
1 Tur mer

9 €9 pil

-4phi
- 2 ii
-4vis

89 sp
44 Beg reg
2 Pat ate

64 100
1 53 maj

1sp
4 Lan exc

3 31 Nuc car
2 255 Car ga
1 4 Cor mon
l5nlx

3 Stu vul
3 17 Fri coe

-2
-1sp

18 Cår chl
42 spi
33 can
11 fa
2 Lox cur

32 pyt

-1leu
-9sp

3 Pyr pyr
4 Emb cit

32 sch
1 241 Pikku sp

2
1

a:

23

6
2

1

109

1

;
16

9

;
62

I
9
1

,

1

2
2
2

2

55

2
3

15
1

I

17

2
6

2
30
20

1

18
79

3

l

;
2

24

3

3

:

42

1

2

18
8
9

147
1

1

,t:

2
5

3

10;
5

38
1

24
I

18

7
17
29
to
12

23

:

2

2
5

30

:

5

11

1

2

72
19

2A 14
1

5

405 20

;
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Muutontarkkailupäivän 29.9.90 lajikohtaiset lintusummat havainlopaikoittain.
Fågelsummor av olika arter på alla obs€rveringsställen i samobserveringen den 29.9.90.
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Hans Langh Ky on Suomen suurimpla ja vanhimpia teollisuuden
pesupalveluyrityksiä sekä valtuutettu asbestin purkutyöll ike ja jäl-

kivahinkojen torjuntaliike. Teemme asiantuntevasti ja tehokkaasti:

r teollisuuspesua ja -imurointia o as bestika rtortusta
r laivapesua r asbestinpurkutyötä
o palojälkien pesua

o julkisivujen pesua

I äriiä,iijv. iSi,liivahinkojen oes,a fians langh
. sulatustaia höyrWsiä !to,suxs,ro""ol, ,rr*

I]ANS LANGI]KI PESUPALVELU ALASKARTANO 21500 PIKK O PUH. 92| -8S5 355,TELEFAX 9N.86 222

KOULUTETUT TEKIJAT, TEH(IIOS KAIUSTI!, OIKEAT MEIIETETMAT

METALLIALAN TOISSA
TEITÄ PALVELEE

HH-fi,lttalli Ky
HANNU HELINTEMI
Suulimäenkuja 5, 23800 LAITILA
922-56190, 949-534090, fax 922-56899



Meillä työt
ovat hyYässä

hoidossa!

SLM-KUNNOSSAPITO OY
Tillerinkatu 1, 20240 Turku, puh. 921 - 650 7 50

^L.'

rArT0sAsEllllus J

ECSER
A HUllLIll

OY
Puh. 922.10509, 16324 Auto S9.324237
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BAUER Vaihdemoottorit Oy
Sarkatie 5 PL 30, 01661 Vantaa Puh. 90-848877

OK-COI{TROL OY
A-ryhmän sähköurakoitsija

Rautakatu 1,21 110 NAANTALI
Puh. 921-850 281, Fax 921-853 947

Narmala Oy

20i00 Turku, Linnankatu 34 A,
Puh 921-33.1 31 1, Telefax 921-336 379

26100 Rauma, Kuninkaankatu 3 A.
Puh. 938-221 9'1 1, Telefax 938-228 955
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Elokuun 12. päivän aamu 1990 val-
keni kutsuen harrastajaa luontoret-
kelle. Alkaiaisiksi poikkesin joki-
rannassa tarkastamassa minkin-
loukun, joka tällä kertaa tosin oli
tyhjä, mutta koitui kuitenkin kesän
-90 aikana kaikkiaan viiden minkin
surmaksi. Ehdin samalla todeta
vielä jokivarressa saalista vaanivan
harmaahaikaran vakiopaikallaan,
minkä jälkeen jatkoin ajoa havain-
toalueeni itälaidalle.

Siellä odotti maasto, jossa olin
keväiin aikana tehn]'t va$in niukat
I entohavainnot mehiläishaukasta.
jolla mahdollisesti pesä kyseisellä
seudulla. Lähin tekopesä, joka
edellisenä syksynä oli tehty lehti-
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metsän runsauden vr.roksi juuri ky-
seistä lajia vaden, oli tarkastukses-
sa todettu tyhjäksi. Samoin kahden
ja puolen kuukauden aikana silloin
tällöin suoritettu pesän etsintä ei
ollut tuottanut tulosta.

Olin päättänyt, että tämä olisi
viimeinen yritys tänä kesänä. Sa-
massa maastossa esiintyi myös
kohtalaisesti kanttarelleja, joten
olin varustautunut myös "sivuelin-
keinon" harjoittamisessa tarpeelli-
sella sienikorilla.

Pysäköin metsäautotien varteen
ja aloitin maaston tutkimisen huo-
mattavasti lännempää kuin ennen
ja sivussa linnun keväiseltä lento-
reitiltä. Löytyihän sieltä hyvännä-

köistä hakkaamatonta sekametsää

ia yksi lehtokurppa, mutta ei merk-
kiäkiiän haukoista. Tien jälkeen oi-
kaisin halki taimiston kohden
edessä olevaa, nuorehkoa sekamet-
sää kasvavaa notkoa.

Tähystäessäni siellä taas puiden
latvustoihin koin yht'äkkiä erään
siihenastisen harrastajanurani täh-
tihetkistä! Ylöspäin haarautuvien
koivunoksien tukevasti kannatta-
mana oli kohtalaisen kookas lehti-
puun oksilla koristeltu pesä. Kiipe-
sin suuren uteliaisuuden vallassa
noin viiden metrin päässä olevaan
viereiseen kuuseen. Päästyäni tar-
peeksi ylös totesin pesässä kaksi
isoa mehiläishaukan poikasta ja sa-
malla alkoi myös lähistöllä emolin-
tu varoitella.

Isommalla poikasella ei ollut
pyrstö vielä kehittynyt, mutta pie-
nempi sisarus, siis ilmeisesti uros,
oli sensijaan jo melko valmis läh-
temään lentoon ja niinpä se alkoi
vähitellen hivuttautua oksaa myö-
ten kauemmaksi pesästä. Tämä oli
sen merkki, ettei rengastajia kan-
nattanut enää kutsua paikalle.

Mehiläishaukalle tyypillisesti ei
pesän juurelta löytynyt kovinkaan
paljon jätöksiä. Vain hiukan "kalk-
keja", muutama tummunut kenno,
jokunen hövhen ja pari arvokasta
jättösulkaa, jotka mielihyvin poi
min sulkakokoelmani täydennyk-
seksi.

Jätettyäni haukat rauhaan jat-
koin vielä eteen päin ja törmäsin
pian suureen pyyparveen, jossa eh-
kä kymmenkunta lintua. Se oli
vuosikausiin suurin tapaamani
pwpoikue ja sen kohtaaminen täy-
densi muutenkin onnistunutta päi-
vää.

llmoitin haukkahavainnostani
myös lintukuvausta harrastavalle
luontoveljelle ja niinpä olimme pa-
rin päivän kuluttua jälleen paikal-
la. Kuten aNata saattoi oli pesäs-
sä enää yksi poikanen, josta saa-
tiin, epäedullisista valaistusolosuh-
teista huolimatta, otettua riittävät
otokset. Lähelle tullut emo, vaikka
olikin jo hetken sopivan lähellä nä-
klvillä, pääsi sensijaan "karkuun".

Niitä kanttarelleia muuten, joita
olin pari päivää aikaisemmin ollut
alun perin hakemassa, lö1.tyi peräti
kahdeksan kappaletta. tr

Onnistunut sieniretki
Heikki Heikkilä
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