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>lna/
joka haluat lukea vuonna 1992
Ukulia neljä kertaa vuodessa yhtä
laardukkarana kuin ennenkin. Nyt
on tuilut aika tehdä jotain asian
hyr'äksi. Nykyisin hinnoin ja tu-
loin yhdistykscn rahat eivät riitä
neljän numcron julkaisemiseksi.
Eivät siiiä iluolirnatta, cttä toimitus
tckee ladonnan itse.

Ukulin tulevaisuus perustuu ltyt
raikaisevasti mainoshankintaan jå
siinä Sinä \'oit olla amksi. Hanki
siis mainos ljl<uLiin!

Lyhyet
* Kangaskiurun reviirien kartoittami-
sessa nauhurilla oleva ääniatrilppi on
toiminut tehLrkkaasti. Seppo Aspelmd
on nelko pienellä vaivalla kaft)iitanui
Nauvon ja l(orppoo11 pääsaartei toden
näkiiisiä kantatkiurualuejia

* Ihruhkajan suppea €linpiiri? Kuusi-
bi5tåvuoiias huuhkala iöytyi kuolle,.
na vajaan kymmenen kiloneirh pääs'
sä s)rniynäpesästään NaLr- vossa.

* A puhatlkat peslrät Vårsinais SLlo

messa 1991. Viiclcn poikasen pesä
Marttilassa ja ainakin kahden poikasen
pesä Korppoossa.

* Pudnsj:irvellä kivllli on hrrhaa kohda-
takseen petolinluvihåa. Kesällä 1991 tlr
hoitiin Varsinnis Suomessa edelleen
muutana kanahaukan pesä. Syyi ja

s)'ylliset nr\trilujen \,åråssd.

+ Tiirojcn pesintä loppunut tai loppr-
massn 

^iriston 
iurltumassa. Tiirojcn

lresint.iä s€-rrrännut Ismo T-ahtLrnen on
k)dennui pcsjitöjL'n m:i:inin puctomeen
nopeasti kynr enlstä pesinnöistä lrlurl

* Mcrikotkakanta tuntuu ilrhcluttnvas-
ti voimistuvan TurLrn sa,iristLrssa. Uu-
si. revijrcjä löytyi tär$ vuonna 3 (virnrc
vuonna 2 ja edellisvuonna 1) ja pari-
niriirä on nyt noussut viiteentoisti. loi
kasia lähtl lentoor 11.

llahde: S.Pekkala ja j.Fliignlander)
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Turkulaisen lin-
tututkimuksen
keskushahmo
Esa Lehikoinen
kuvaamassa
poikkeavan vä-
ristä s in itia ista
Kablissa syksyllä
1989.

Lintututkimusta
Turun yliopistossa

Tuml \'liopiston biologian laibk-
sclla ichcl:i.rn mclko huomattitvas
sa lniiäin li1'r hltu tkimu sta, joskin
\irirr osa siiti koskee varsinaissucr
nulaisla liruLlstoii. Eläinckolosian
ja rrorfologlrn laboratodoss.i tvos-
kentelee snngen nirrivah\'.i ornito
logiknnrfi. \irritinin peräti seitse
n1ån onriktogia ()n låatinui ioht(F
rin väilösli1jats,r linmrista: Erkki
Haukioja (pajusirkku), Erkki Kor
pinläki (hcllriPiill(;), Esa Lehikoi
ntl, (tiaistcn ja keltasirkun talvehti
minen), Ilisto Lemnctyinen (kala
ja lapintiir.r), Martti Soikkeli (eic-
länsuosirri), Raurro l'enovuo (r,a-
ris) ja Juh.t Tinin$ (pa'ulirtu).

Seuraavassa turkulaisen omitolo-
gin keskushahmo Esa l-ehikoinel
kerhn Turun vljopiston nykvisistä
lintutuikin]uksistn:

F sn Lcltikoitrn, tckcriit'kö liltf titt!fli
tusln atin Vksinaiisct suLlrl aui otlit)

nlh liil1/ö r,t lfin?

Kr-11;i ryhmiitvö on \,,rlttia. Ulsjoen
Kc.r'olla on klrLrLletta vuotta kivn-
nissa laaja pönttöljntu tu tkirru s
(1300 pönttilä Ulsjocn tien varrci-
sa), jossa sclviietåån säätckijöidcn
ja ravinnon mäårän vaikrltlrstir
ncljin pohjoisen pönLtöli1rnrm, kir
josurpon, lapinLiaisen, laliiiäiscn jiJamrc Larnpolahti



leppålinnr-1n pesirnätulokscen.
Harjavallan ympiiristössä alkoi

ker,äällä l99l tutkimus ilnlansäas
tL.iden vaikutuksesta pönttölintu
jen, lähinnä iäliiiaisen pesimrime
nestykseen ja elossilsail)1'\,a'teen.

Monet laajcnmat tutkimrkset
sopivat oisikon "Lintujen vuosi-
kierron ekologia" allc. Maarnme
rengastajilta on koottu vuosikau
det aineistoa sulkasatotutkimuk-
seen, joka on Suon]erl \'iupusltntu-
jen sulkasaclon perustutkinus.

Liniuasema-airleisiojen kävtti)
mahdoliisuuksia sekii karns;rllises
sa että kansainviilisessä mittakaa-
vassa seh'itellään TLY:n lintuase
nalla Jrrrmossa keräiyn aineiston
avulla.

Rcngastr-rslöytöjä analysoidaan
liniarjcn nuuttostrategioiden schiF
tämiseksi. Esimerkiksi vil.Ieryeipon
ositiaismr-lutossa on paljon mielen
kiintoisia.

Helsingin Yliopiskr eläinmuseoi
neen or lintuharlastajille tuttu val-
lakuinallisterl serurantaprojckiin
jä4estäj:nfi. Mikii on Tun1l1 yliopis
ton profiili Helsinkiill \-errattlrna?

Hclsingin lintututkirnus keskii-
tyy yhteisötasollc paljolti 1i1.rja1äs

kenlatraditioll aisiosi.r.'lurussa
taas tehdään lälintii laji ja poprj
laatjotason liniututkintrsta. Koejär-
jestelyihin kiirlrlitctään nykyisin
huomiota: Ltseat liniuiuLkimtlkset
oval sel\.äsli kokeellista tai mani
pula a tiotyiiskcniely:i.

llrrissn/o ol ollilt Pt\itilht(I furkLllni
sel li rfululkitn Lkscn kcslcusStnikh, io
s.'nrctt lit l|stosta oti kirjoif.t'fu l1tlri
kirjdn jn ttstitd littuaftil(k(l.ittl. Mifii
Rrrissa/ossc tttlkyisin Stttltafatu?

Vr-losina 1969 19E6 Ruissnlossa
harioitcttiin intenssiivistä ialvilitl
tujen rengastrrspyylriiä, muttil sit
tcmnin ote on päässyi rep s;ihta
maan. Tavoitteena on nvi lärnnit-
t.ä lrrrdc]leen lluissal(n Pyyitiira-
ditio ja tehdri lintujen seuraniil
pvvnti ynpä vuotiseksi osallistu

rralla rnytis sisämaan scrl ran t.i-
pyyntiin ja ruokokerttusprojektiin.

Yliopiston kasvitieteellisen puu
iarhan laajennushankkeiclen \hle
yteerl on toiveena saada pienel ren-
gastustilat ke\'Jcksi kenttäascmak-
si. Lltrissaloa pöntötctään vhtL'is-
työssä Turun kaupungin kanssa.
Näi11ä suunnitelmilla Ruissalosta
svlltvisi sopiYa nuorlen renqasfuk-
sesta kiinnostxneiden omitolo€lien
koulutuspaikka.

Milli is ist'i I i t tf ut itt t!ll ist;i tut'lii t t I usa i-
htistLl '1Ly:lr toitttiiueelln otr liine
rut)sinn kirioiftf l fl llnn)t kit joifln
t]M0II opi1t .itlfctöitii?

Ruissalon ja NnuYon Seiiin pijDttö
linnuista ja varpuslintujen syvslj-
honisesia ovai laatineen gradu
tvönsä ainakin Martti Kohonen,
Kad Lehtilä, Tom Lindroos ia Jussi
Lindström. Jyrki Matikainen tutkii
Turun kaupr,nrkikottaraisien pesi-
mälulosta critvyppisissii puisbis
sa piiniöhkser iivulla.

I'ekka Käär, Ka l.ehtilä ja Kim-
nlo S)'iäncn ovat tutkineL.i Seilissä
maikittänisL'r1 ja vdlcviivläliikcn-
ieen vaikutusl.r sailristolinnustoon.
Mikir Mieltinelr ja Juiu Mikola sel
viitii\'at pilkkasiiverr ja haahkarr
pojknstappioidcn sviiä.

Timo Pyyhtiä iutkii satiikielen ko
iipaikkauskollisuutta'furu]r serl
dul1a keskuksena Ruissalo- Jari Val-
k;rmi selviitää Lounais-Suomcn
karrgaskiurukannan nvkytilira.

Mi!ä ttit tln lntl ft!tki ttstti l,iologl
il lnifal$elli telLltlti t t?

Sakari Mykr;i tutkii fasaani ja pcl
topvyishrkkai.lcn selviämistä Suo
Dr(.ssa, ja Sani Kurki selvittiiä is
takolmiolitskenlojen yleistcttäv)'yt-
tä. Pentti Perthrla u1 tuikimrt sim-
sorsilpoikueidcn ravinnonhankin-
tna ja on ntnkana kal'tdessirkin ve
sistdnklrrllr oslfi shankkeessa (l1ru
rijiirvi, Lailjoen suisto), joissa lilr
nuilla on keske'inen asema.

'limo Vuorisalo ja Juha Tiainen
johtavat -[urtln kaupunkilinnusto-
tu tkinu sta. Kaupungirl \,årikset
(\lichat'1 Saaristo, Jukka Salo) ja
har.rkat (T.Vuorisalo) ovat m]'iis
s,r,rneet h1tkijilnsil. Martti Soikkeli
ker.i.i .rineistoa Kustavin kalalokeis
la _l.rnr1c LanlPolilhti tutkij L-uran
Koskeljii^ en j.r S.lakunnan mui
dcn lintuj;in ien hnnustLra.

Turun s.r.irisiorl linnustoa on
seurattu p.irjlla talioll.r jo 1940-
lur,rllta lähtien: Illsto 1 enlnretvinen
kumppaneilieen Trollcln alr,reclla
sekä Martti Soiklelj ja Rauno Tcno-
vuo I(ustavin pohjoisosissa.

Ympä staiviranorraisten tårpei
siin on ieht)' useita linnusloseh'i
tyksiä koko läänin alueelta. I intu
vesien inventointien ohella craiiä
lintuvesiä on ryhL:lytty kunnosta
maan hå\'ittärnällä ruovikoita
(esim. Friskalanltrhti j. I-aajoen
suisto).

Vtclii lL4trLksi: onktt uutldollisfn tuilxIi
jullaiscunflontia I urkul0lsiti onlit'olo
gisitl olirufivlcltiiln Uk Liil L)alst'ail
ht?

Biologianlåiios ci ilseta täile mitri.in
esteitä. Kvse oi kirjoittajien orn.sta
toirneliåislrlrdesla
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Lintukantojen muutoksia
seurataan pesimälinnus-
tolaskennoin ja lintuase-
ma-aineiston avu lla.
Myös säännöllinen ym-
pärivuotinen laskenta voi
tarjota hyvää aineistoa.
Tässä esimerkkinä selkä-
lokki"

täen. Yleisvaikuielnana oli kannan
se'lvä ta,rntuninen vuodesla 1975,
jolloiD järjestelmiilliset linlututki
muksci 

^asl.lla 
.lkoi\,ai (ks. esinr.

Sa:rri 1984 )

Selkälokin kohdalla ongtimana
dr se, ettei Aaslalla titi alueen \'älil
tiinäs{i vmpäristössä dlut yhtään
\,arsinaista yhdvskur-riaa, jossa
pcsät laskemä11.I olisi saanLlt hlo
lcitn\..rr kuvan kannan kehitvkses
tä. -r\lueen selkilokit pcsi\,åt yksii
tiiin iai muutaman parin ]övhinä
yhclyskuntina, joskaan pcsintää ci
enää aivan viilllL. vuosina olc al -
eelta varnistcttu. Pcrinteiset sclka-
lokin laskentanenetelnät ei\'åt siis
tulleet kvsvm\"kseen.

Selkälokin kannankehityksestä
Rymättylän Aaslalla 7979 7990

Sclkiiiokin \':ihenelnisestä on vii
ne ruosrrr,r kannettu vhii lisaiinty
\'ää hr-rolta. Varsinkin Suomenlah
clella selkii lokkikann a i ovat loi-
m.lkkansti iaaniunccl, mrtia n1\rals

lnuualla Suomessa kehiiys orr kul
kernas*r huonc{rn slruntäan. Tiist;l
svystä sclkalokki luokiicllaan
rr.ass:tmlr1Lr silrr-läl1äpiclelt;iviiksi
lijiksi (Kornitean trietintö l9ii5 :'13).

I-jnhrlietel.llisten \lldist)'sk'n liiF
kr kchoiti vuoden 1991 L\'llc'ri;1€.h
rlessii loist.rln.rilrl .rikaisemrnili
slloritehr t selk;i lokk ila sken n.r t
k.rnlran nvkvijlankrcn selville saa
rniseksi. Tämän i loiitamana r\.h-
dvin tårkasielemaan iarskenlalai
ntistojarli selkälokkia silmiilläpi

6
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Menetelmänä
ympärivuotinen
laskenta

Eräs rrahdollist'sti käyttiikclpoincn
aincisto kuitenkin lövtyi. Tiilvcstä
1979 olen laskenut eriiän reitin
säännöllisesti kahdesti kurssi,r kir
jaten mujstiirl kaikk havaitsemani
lintulajit jil -yksilöt. Menctelmirä
voiclaan piiäii talvilintulaskennan
yrnpärivuoiisena sovelhltuksena.
Reitin elinympiiristovalikoima on
laaja sisältiien myiis pitkiä rantil
osr,ruksia, joten tulokset ovat kävt
iaikelpoisia lokkilintujakin sillnäl-
Llpitäen. Picnct muutoksci rcitissä
j. laskeniåtå\oissa \.Losien niltaan
ovat lähir-rn:i lisanneet lintujen ha
vaiLiavuutta, joten lintujen D1ahLlol-

linen r'ähenenunen ei arnakaan joh-
clu vähe'mniin tehokkaiistir luvain-
noinnista.

Aincistoll ptlutteena voidaan
kcnties pitäii sitä, ettei tarkkaa
pesivien paden lnäärää saada sel
ville ja eiui hrlokset ei\'ät täten ole
suoraan vertailukelpoisia perintei
silla laskentamcneielmillä saatui
hin. Aineistorl ansiot piilevät siinä,
että iällii taYoill trilevat laskentaalr
mukaan sekä nluuttavat että pesi
mäitömiit ,vksil(it ja ctiä kokonais-
kur-a kannan kehiq/ksestä on lno-
nipuoliscr-r'rpi.

Kannasta jäljellä
vajaa kolmannes

KahdcnLoista havaitrtovuoden ai-
kana muistiin mcrkiitiin yhteensä
7313 selkälokkia. Selkalokil n;hliin
1.,1. - 15.9. \'älisenä aika1.Ia, etupääs
sä 16.4. - 31.8., jolta yli 97'.r" havain
11oista. Tänä ilikana selkälokit ja
kaantuivat ylliiitä\'änkin tasaisestj
ilnan selviä huippuja. S€'n sijaan
vuosittaisissa haviintomäiirissii to-
clettiin selvää laskua. Vuosin.r 1979

84 La\.aitiin keskimä;irin 93,3 sel
kiiiokkia, vuosina 1985 - 90 vain
27,3 (Tauh*ko 1). Tä11ä mer
kitsee kannan \'ähenemistä alle kol
manncksen tutkiurusj;rkson jälki
puoliskolla.

Soveltan-nlla aineistoon kolnen
vuoclen liukuvaa keski;irvoa saa-
dtian vielä tarkempi kriva kannan
iaantul]liscsia. Tälliiin vksittäisten
vLlosiei yleisestå suuiiauksesta
poikkeavat anoi tasoittuvat. Licvä
kannarrnousu toclettiin 1980 82,
jonka jålkccn lasku oI1 ollul rajuil.
Viidessä vrroclessa, 19E2 - E7, kania
laski alle viidenneksen, minkå jäl-
keen seikälokkkanta on ollut kuta-
kuinkirr vakaa.

SäännöIlisten
laskentojen arvo

Selkälokkikannan jyrkkä lasku

1980 luvun puoii\'älisSä osoittau-
tuikin suurcmmaksi kuin oma
"näppituntumani". Tämii osoitii
jiillccn kerran järjesleln1ällisten lin
tulaskentojen arvon. TärkeinLä ei
ilrlylä olevan se, että rnenetellnät
antavaI rnahdo]lisimn'ran "oike;ln"
tuloksen vaan, että sinänsä puut
teellisct nrenetelnriit toistetaan
vLrosittain sanralla [ar,oin. \äin
ainakin sellaisilla lajeilla, jotka
"kuin varkain" taiutuval. Ennen
kuin r..ihenemiseen kiinnitelään
yleistä huolriota, kantä on jo saitt-
t.nrrt taantua pitempiiän, eikä ta
pahtrr mien tarkkaa kulkua cDää
voiclir sclvitiää. Täsiå s\rystä ympä
rivlrotisesti slrorilethr tålvilinhr
tl.vppinen laskonta \oi osoiLtauhra
i,.hokkaaksi mcnetelmiiksi yllät
iiic'n taantuvien tai runsastuvien la-
jien seurannassa.

Kirjallisuus

Korriie.lnrri(.tintri I 9E5 r.l3 r Lrl1annlais-
len elaint.rl j.r k.lsvicrl sLrojcLltoimi
klurun Drleti.tri IL Suornen uhan-
alaisei elailllct.

l lelsinki, 466 s.

Saari, L. 193,1 : Tlr€ ecology of $'oo.l pi-
geon (Colunrba palunrbus L.)
anLl \k)ck dovc (C.ocnas L.) populå-
iions on an island Ir the SIV Firmish
archipelago. ' Finnish Cane ltes.
13:13 4,7

Taulukko 1. Aaslan lhrhllasl<entareitillä vuosinå '1979 - 1990 havaitut selkälokit. Våin nc iaksot,
joilta oll selkälokkihÄ\'aintoja ovat mrkana. Kuuknudct on esitetty roomalaisin nrrneroin. A = alku-
kuukausi (1.-15.pv.), B = Ioppukuukausj (16.-31.pv.). Vuosittåisten surnmien jälkeen esitctään

vuoden liukuva keskiarvo.
L.rskcnt.r
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Kalasääskien
kanta on kiitettä-
västi kåsvanut
tekopesien an-
siosta.
Rakentamiseen
tarvitaan aina
maanomistajan
lupa. Paikan tu'
lee olla rauhalli-
nen, puun vank-
ka ja ympärillä
olevia puita mie'
lellään korkeäm-
pi. Paikasta on
myös oltava es-
teetön näköala
ympäristöön.
Puun latvaan
täytyy usein ra-
kentaa tukilava,
ionka päälle risu-
seppeleet asete-
taan,
Kuvien puussa
lavaa ei kuiten-
kaan larvittu,
koska puun tuke'
vat latvaoksat
korvasivat lavan.
Tärkeätä on ettei
pesän yläpuolel'
la ole oksia, kos-
ka sääksi laskeu-
tuu pesään aina
ylhäältä päin.



Sääksen hyvät pesintä-
vuodet jatkuivat. Pesin-
töjä oli hieman edellisiä
hyviä vuosia vähemmän,
mutta pesintätulos oli
erinomainen. Suuri osa
pesistä oli edelleen teko-
pesissä ja merimerkeis-
sä. Koska merenku lku-
hallinto rakentaa asutta-
via väylämerkkejä?

Yhteenvcto pciolinhrjen pesinnas-
t;i Varsin.ris Srlcln-ressir vuoma 1990
(rli lJklrlissi-r 2/91 s;iäksiä lrlkrrl
nottamatta. Snäksien pesintää krl
vaa\,a aineisto on saatlr rcneastlrs-
toirriston sääksituikimukser koos
icL.sta. Varsinilis Sr.lomessa aineis
ton ovat valtiosiltaan kerälrneet
scuraavilt rengastajat:
S. Aspelund, J. Karhumäki, H. Läi-
re, P. lvlustakallio, S. Norcltf ist, T.
Nurnn1ir-rer-r, T. C)rmio, H. Pil asa

lo ja T. Sije lberg.
K. asiiäskeu aicnrmin asumia rc

viirejä tarkastcttiin pcrinteinen
lnäärä clj 85. Pesinlijjä löydeltijn
37, mikå on vksi viihemDrän k irl
\ unnna lqq1l. Kqri5tclLLrjir prsi,r
hr,lr.iiiin \hdil<\nllä rturnlh i,r h
säksi -vhtl'ellä reviirillä lintu oli pai
kalla, r'aikka pesäii ei ollulkaan kun
nosiclnr. Ep:ionnisluneila pesintö
jä oli sama rnä;irä kuirl edellisernä
kin r.uonna cli r,iisi pr.sirltää (1,1 !i ).
Pcsintiijcll oinistunlisosr-1us oli
korkea kuten se on ollut kahtenil
e(lellisenäkin vurJlrrla.

Sekä muna- cti.i poikaspesien
määrä5sä on tapahtllnut lieva.r las
kua r.iimc vuosien huippuvlloteen
1988 verrattuna, mutta eLlelleen
luvut oli\'.t hyr'ällä iasolla, jos nii-
lä vefataan \-Lronna 1971 alkaneen
säiiksiiuikimuksen keskim;i.iräi
sccn vuosittaiseen tnsoon.

Ibikaspesiä oli 70 '/olla asuhrisia
reviireistä, mikä orr 1åhellä koko
sääksjtutkinuksen aikåista ltlip
puarloa (73'll.). KeskimriiiräineD

poikasluku oli 2,3, mikä oli erit
täin hF;r. l)oik.sten mii.irä muna-
pe iä kohii oli 1,97, nikii on koko
trrtkimusjakson paras tulos.

Poikasten määrä re\-ii ä kohti di
mviis hvr'ä eli 1,6. Rergashrs- ikiii-
siä poikasia varthri r,ähintään (r9 eli
sern;r rnäärä kuin vuollna 1989.
n-rultir kahdcksan \':ihemndrr kuilr
\'!r()rrna 19ElJ.

SääLsen hn'ät \ruodei siis jaikui
\.at vLloua 1990. Pcsintojen määrit
ei ollut aiyan huippufasolla, mutta
tLllos aloitetuissa pesinnöissä di
criiiåin hn'ä. Syitä sä;iksen hyviin
pcsintätuloksiir viin-re vrosina \,oi
olla monia mnr. ravinnon itutkitt
taan, säähän, pesinisolosuhteisiilr,
nuuttoon ja tah'L.htimiseelr liittv
viä. Pesintöjen onl1istumiscssa

m),öntcisen:i tL'kij:inä lienee teko-
pesien hyvii sairtirvuus, nrjnkä
priolesla rengilstajat o\.at tehncct
wosieD työn.

Saaristoalucr:lla sääksien pesin
tää ttlkcc mL.rkiltä\,ästi \.altiomne
rnerenkulkuviranorraisten raken
tarrat ja,vlläpitän1ät linjalaultlt jir
\,ä),lånrerkit. Osallir alueesta kaikki
pesinniii ovat niriss.i rakennelmis-
sir ja jop.r niin, ettii sääksci Yoivai
pesältiiän nähdä naapuriensa ko
lossit. Vaikka pesät ovat hyvin
näkösä11ä, pesinnät onnisiuvat
rneiko h1n'in, silli jlmisten ja peto
jcn aihcultama h:iiriö jiiä \'ähäisck-
si. Esirntrkiksi ;tr,oin mcrialuc ei
ole huuhkajan t\Tpillistä saalishl-
saluett.r samalla tavalla kuin hak
kuualueet ja har\-elrnctui ncisät,
joiclen kupeelle j;iictty sääksen
pesim;paikka r.oi olla krdn huuh
kajan ruokintapaikka.

Paikallisessa mer enkulkupiirisså
on suhtaudLlltu yrrInärtä\'äisesli
merenkulun opashls- ja t1u\''arakerl
teissa pcsiviin sääksiin, mikä luon-
tohilrrast.rjien mieless.i on kiitolli-
suLldella panlr-r merkillc. Jos stlo
pea suhta!rtuDrincrl jaikuu, pitäisi
niclcstäDi val<avasti pohtiii r';ivl;i-
Inc.rkkicn ja li1-rjatauhrjen rakent:r-
mista alkrijaan sellaisjksi, eitii si1äk
sen pesti helposii pysyy niiclen
pä:i11ä eik:i häiritse rakenteiclen
p;rlveluksia merenkulullc. \vkyi-
selliiiin siiäksen pesicn puioanis
vaara \'äyliimerke jsta on rnelko
suuri ja osassa riist; ei pesäaines
pvsy lainkaan.

Ilmciscsti picnc.l1ä lisätyiillä r.oi-
taisiin lLrkea merkittä\,äsii

siiäksen s;iilyn]isiä Tr-uunmaan
saafistossa, jorlkå netsisui o\,ai h.i-
\,inneet tai h.iviiirnäs$ lähcs kaikli
siiiikselle luontaisesti sopivat sals
keat pesäpuut ja nijtä vmpäröi\'än
vanhan saarisiolaismetsä11 antana
suoja. Toininta voiLlaä11 tietysii
jollain talrolia hdkita ilmililu ja ym
päristöhaliinnolle kuuluvaksi,
nmtta se ei kaiketi merenkulkijain
vanktroa rauhaa lriiritsc. Kaikki ka
lankäsvatierjat eiviit chkä sääkset1
pesintaavLlstil hurraaia huucla,
mutta lis;rkulut löyty\:äl kvll:i ku
lutt.ijerl lornpakoista. Täm:i k;ry-
nee vaikka osaksi yhteiskuntasopi
rrusta.Seppo I'ellal.t
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TLY järjesti 6.6.
16.6.1991 lintu retke n
La p p iin, Koilismaalle
sekä ltä-Suomeen. Mu-
kana oli parikymmentä
nuorta sekä muutama jo
kypsempään ikään ehti-
nyt vanhus. Koko mat-
kan aikana havaittiin yh-
teensä 180 lint u la jia,
joukossa muutama eri-
koisuuskin.
Tässä jutussa kerron ret-
kestä johtajan nä köku l-
m asta.

Siilinäil, puhinaa ja ähi1ii:i Turun
bussiasemalla, vilkuiler s,vrj:isi1
mällä josko iraukansilnräisiä ltrk
kovahteja sattuisi hiippailcrnaan
lähistijllä. Eipä näkvnyt, joien no
pcasti natkaan, ei\'ät nuo nvL pe
rään kai l;ihrle. Kuisrran porukka
kun ei oikein Pidii siiiä, etiä lakon
aikäna edes li1-rhlharrästajat liikku
\.at busseilla. Soittoja tulee matkarl
aikana bussiirkin ja tiedusteluja,
kuka täti ihmcpomkkaa oikcin on
aiarnassa.

No, natkaan piiästiin. lo ensi ki
l(Dneirit paljastal'at, ettii taas ker
ran crn porukkaarnure knskaama;rn
laitettu varsinainen pcrsonallisnus,
nruita hlr\'ä lr;iir, ei\';ith.rn tuppj-
suuktlskit t;illaisilla reissuilla pär-
jää. Naispuolisct rnaikustajatkin
oPpivat matl<an aikan.r yn1l]läriii
nrä;in kuskin ne sutkautLrksia.
Kiitos Taislo mahtavasta scurasta
natkan aikana.

Länsirannikon salaatti

Ajamne suornan Vaasaan. FI1'r.ää
irik.r,r nlatkanjohtajä1le katsella

ket;is kaikkia nvt tilas mrlkaan orl
siunaantunut. TLYrr nrrori ;.oh'i trn
hyvin cduslL.ttuna ja mikä ilrhcltrt
iavinla mulilån on uskältårttulllrt
11i\ispuolisiakin lintuharrasiaji.r,
joista ponrkka näyttä.i kilvan l.ruo
lehtivan parhaansa nrukaan. Oikein
ilahdutiaa \.anhaä maikanjohiajaa
iä11ait1L.n huolehiivaisuus. Jotcn
mukaan vain tytijt jatkossakin.

Allekirjoittanut ei ole perverssi,
vaikka saakin joskus iloa lasten
kiusaarnisesta. Tållå keriaa se tir
pahtui TLY:st:i tutun vihjeiiciokil-
pailrrn avu]la. Oli suorast.ran nau-
iiitavaa nåhda, kun kilpailijat hi
koilivai yrittäessäån pohtia assosi
aatioiden assosiaatioita. Mutta
hvr-in porukka pärj;isi, bsin eräillc
nuorille bongareille oli \.tirsin kli
keriia, ettå lc'nsir,åt ulos kisasta tt-
iaji pur'lottairal1a.

Vassorilla murrra rinnan allc jir

pikkulokkien tiir.rilua, sitten kohti
Flvijär\-eä- l-aivas \.ihmoo \.äli11ä
Ycttä, nutta aurinkokin joskus piJ-
kistelee, ihan hyvåliä nä!'liäå såä
vielä. Evijäni on maineensa veroi
nen lintujärvi keskellti lal<euksiar
musiaiiiroja, pikkulokkeja, härkii
lintujä ja kaakkurikin. Ensirnrnäi-
set elisrastii piirreiään vihkoon,
haikeu,iella tävtvv \.iin katsoa jo
piliit[rna iätä mcnoa Yicrchä. fie
dä siitcn nitcn nc.ncc pcfillc iolku
tus siitä, ett;i lintu ei saa olla rain
riistl \.ihossa, ehk;i siihen itsekin
joskus syyllistyj.

Seruraar.a kohclc otl kalajoerl let
io, jossa Ycttä siiicrl ryaippyäri jo
l'n{'mma llikin Tio rann;;llc on
vealen peittirnii, myils keviiiln vill
reys on jo l'aihtunut alkrrker'ä,in
h;idin hrskir ha\,.iltå\r;rksi h;ivnk
si. LeLto anlaa pikkutiirån, mutta
kahlaajia on nitrkalti, osa porukkaa
löytäii lähinetsästii riekon.

Liningalle tullaan ilta-auringon
hcllässä huonassa. Nuore{ hä1pv-
\':1i hcii kuka minnekin meitliin
vanhojen rnaiskr-ltellessa m;rkkaraa

nLloiion länrnliiss:i. Lahdella on
klrDuritellut puniip:iänarsku, mui
ta i:rlln kerlaa se ei kohclallemoe
ir:u. C)p.rsiuskeskuksen \:eranta saa

PLlrl \ il\ icraik\er11 ePän1ääräisc11
k,ri.rn L\rnit.l(iqet.r. lrräs henkilö
nå\ ita.r nllkklr\.rn hr r rn pilvrlä]1ä,
tekeela h.111 :nin koion,rkin?

I-inin!la .i11i.1.1 nrrr. lr.rrrnaasor
san, tupla linlosan. luhi,rhuitin ja

kultasirkui. \l\'ös merih,rnhet o\'.rt
liikkeellä. Ruoi'ikon l.aalLr lt:ijailee
mskosuohaukkoj;r, r lsiniintrr srrrr
pö11iikin viileltäå kaislik.rl knik(lj-
hin. EnsimnåinL'n ili.r ;rrjuu nno
tiolla, iossa taas \.oi.rlk,r,r lohLtell,l
nuortelr lintuharrast,ijien ioskLls
varsin omalaatuisecnkin huuno-
riin.

MielLlisat ntlisiot on |iime ke
sän keikalta Oitka n saianrasta.
jossa sitrlrunar'ästäräkki vllätii.
Osiltbniksi ci jääty tälläkään ker
taa, yksinäincn ranlakurvi seistä
ioljottaa altaan rcunassa lapinsir-
rien seurassa. Ja joku väiitää vielä
rnatkanjohtajan hcrmostuneen, ei
pojat ei tämii vielä rritäiin... Toki
katselen itsekkin mielelltirri kurvitr
muutarnalr vuoclen tauon jälkeen.

Jo arncijavuosilta ]nuisLan, cttä
Oulu on kypsä kaupunki. Niin tål-
läki1r kerlair, kun joku on piilolta
r-rut kajkkj tavaratillot, jengiänlme
tosin katsottiin sillä siln1ä11ä, että
tans tuli iotain ikkunanlrajottajapo
rukk.ra...

Scuraava kohde on I lirvisuo Yli-
kiilningissii. ()n srio ja pitkospuut
ja ne luoksc \,icvåt linhrtolltn har
lnaan. Vettä tu1ee, mutta lajilistaan
kertlT nlln. m.iakotka, joka ljihot-
telee nlctsänrcunan yllii. Mvös
varpusharrkka, kalnsääksi jn pik
kukrLovejtr havaitaan.

Tornion Kukkolanl<oskcn kios-
kilia nuoret V V-Salosen johdolla
bonliaavat niir] koYia pinrloja, ctie'i
poisliihdiistä tahdo hrlla miiään, oi
keviit ja nuoruus... JotL.tlkin iun-
tuu, että paikka on mukana seuraa
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vinkin retken ohjelmilssa; pirlna-
pailreita lienee.

I-appia - ainakin turistj-sellaishl
e.lustaa jo Ylläs, johon lciri,r'dvm
lne. Paikallisr.n leiriniäaluecn onis-
laj.r olj jo chlinvi nyydå pois koko
leirirrt;ialuccn, mutta Akiislornpo-
losta lajytv)' kclvollisia kiimppia
virksi. Imrt-rkkatit junioril tosin viei
tii\':it \'örr poukkoil]en ]'lös ja alas
Ylläksen kivisiä rintciiä. ParhaiDl-
pia haviksiai olivat kuiienkin tar$
sil.aikan vieressä IaLrlelleet pikk*
sirkut sekä lähipöntalssä \'ierailleet
Lrpintintii. Turisicja ci viclä ole, r'ain
r ieiå urciiåkin L.p:inääräiscnP j lai-
teilij.lsellrLLe. I'ikkukuoYin haikea
hrrlrlo hruLlittaa unterr maille.

12

Käsivarressa
toinen kevät

Se on scllaincn scutu jil sell.linerl
n1åa. Tiisiii alkaa Lappi, maisemai
ntltlttuYat Pala Palalta enemmän
jä enenmiin sellaiscksi, joiksi ne
pohioisesta puheen ollccn mieltäii.
Äkäsmvllvllii laulelee yksiniiincn
pohjansirkku säcttää1r, Oloksen
lahellä isiuskelee hiiipiillai miet
teissään tien reunalla, muricrl i]i-
noa Sumia koko matkan aik.ina.
Muonion kirkonkvlän lleisin lintlr
on tiirrniipii.isk\,, joita pesii Yar
nailn pa sataa hiekkariniecss;i p,ri
kallista monopoiiliikctta Yastapää
tii. Ai nritä monopolia, tieicnkjn H.

Anttilaa, jdla n;iyttiiä de\.an yk
sinoikeus Lapin maalikyliin.

Kcsä jää lopuilisesti laakse kaar-
tuessammc Käsi\?fteen, ei silmun
silnua \riL.lä, lunia rintcillä paikka
paikoin paljonkin, järvci jiiässä. K.
resu\-annossil viipotiäa oli tunhl
rikihu, toinen pitkäp,vrstö havai
taan Ropinsalmella. Täällä saanr
nre mvös funtunua hrler';ran, jään
keskelle on muodostunut sulan
veclcn aluc, iossa uiskerltelee pali
.illia. lhna (n miiä miclvttiivin,
osumnc Käsi\,arieen parahiksi
kesiin ensimmäiscn "hcllc"aallol
nr\'ötä, län.rpijä päir'å1lä lähcs pari
kynment:i. Kclpaa siinä pickano-
jenkin naukua tunturien vllii.



Kilpisiärvellä
nuoriso kiipeili
tuntureilla kilpaa
kiirunoiden

Kilpisjärvelle tullaan illansuus
str. Mtrtkailul<cskus on aYaitu pari
päiv.iä siitcn ja kaikki on Yiclä
odoitavalla kannälla, pah,ehrtkin.
Kcskuksen l-roitajan mukaan koko
"höhlå" porukka voi lyö.iä telitan
sa Pysl,yn Saanan juurelle. Ibis
lähticssänme sainxne hoita jan jopit
hymyilemään, mikä lierree kovan
luokan saa\.Lrtus.

Nuori jengi ei pysy n.rhoissaarl;
tr.rnturi11e, lunturille heti. Matkaa
siivittä\'ät Saanan rintcillä laulele-
vat scpclrasiaat, joista saa nuka
van telttapinnankin. Järripeippojcn
ryystäninen kaikuu joka puolelta,
sinirinn.it aukovat kitusiaan mitii
ihrneellisie.mpic.r-t äänivariaattio-

iden nerkeissä. Kaiken kruuna.r tai
vaan sinessä naukuva piekara,
lämä on Lappia.

Var rusten porukalla on kenan-
kin onnea, heti illalla löytyv kerä-
kunnitsoja sekä kiinrnakirl, joten ei
iar!iise viettää yiitä tunturissa.
Varsinaisct konppaajat lijytä\'ät
useitakin kiirunoita, mritta me
nluut nautjnrlle täysin siemituksin
Iumista rirnlettä \'lös y ttävän kii
runan ioilailuista ilta-auringon
muk.lvassil länmösså.

Aamu artar hlrikaise\'ån lr;\,n t;j-
lrJn l'orlLrl, lJ h.rnn l tk.tutJitLt.lrn
me. Alapuolclla kiiltclec jään peit
t;im;i Kilpisj:irvi, \'ain muuiaIna
sulapaikka on rannass.r ;ivoinna.
Jåä11å istuvat rantasipil tuntr-1\ ai
elelän miehest.i larsin ekoottisil
t.1. SL iirl on ilnesh nvt mviis truLl
t.ima telkkä j.r tu(kåsotk.r. jän'en
t.kana kohoa\nt \,lallojen lumiset
huipnt, j()ssain takana yhtyviit
rauhanonaisesii kolmc valtakun
iaa toisiinsa noiautuen.

Edellisenä päi\'änä olin,me lisäk-
si tehneet pikakcikarr Norjan puo
1elle ja hän1näsielleei rnaiselnielr
nopeaa muultumista sekä ennen
kaikkea vastaan tvöntv\.ää keviiärl
vihrcvttä, josta ei Kilpisjär'r'ellä vielä
näy jälkeåkåärr. Skibotnin l;r:rksos-
sa valliiscc jo täysi kesä.

Tutustumisretki Mallan luon-
nonpuistoon antaa mukavia mai-
semallisia kokernuksia, lunta on
vielä riiiiärniin- Muutama kurnit
sa löyty1. täältäkin puolelta, muu
ten linnusto on tavallista tunturila
jistoa. I'tllmuset piristäviit muka-
vasti k.iru.i rinnetLä. Löydän1rne
nmpuhaukan pesän tien varrelta,
joku bongaa rintce'liä lapinkirviser,
muutama rautiainenkin suvaitsc'c
iloksenme viserrelLi. Kauhun het
kiä herättää sen sijaan eräiden us
kalikkojen (rajamiehiä?) ajelu moot
torikelkalla Kilpisjärven jääUä,
hulluja on molreen lähiöiin, ei vain
Iintumiehiii-

Iloksemme leiintäalueelta löy-
i]ry mvös kulxlon suon-nlainen kota
nuoiiopaikkoineen. Kokemukseni
lnukaan vastaa\-a nrotsalais\.ersio
ei salusia makkaroita, nutla kyllå-
kin kaikki sisä1lä olijat. Sepelrastai
elen l;ruluun oi1 taäs kerran hv\rä

P.rittaa P.lr\ ilrls.r - cr hvFpå.lnralLa
al.1s Saanan rinteeltä, jota er:iiit
uskalikkonrme nayttivät yritt;ivän,
laan onr.ran makupussiin käper
tYen.

Kohti itärajaa

Jätämn1e Kilpisjärven taaksernrne
.ranulla. Ensimmäinen pvsähdys
tehdään Peerassa parinkymrnenen
kilomeLrin päässå. Kysccssä on
jokivarren kosicikkoahrc. Srrurim-
nan osan porukasta vielä keikku
essa riippusillalla kuuluu i.ras ker
ran tuo iänikuisen pinnapillin vi
helll's. Kuka enäii kuvittelisi, että
pomkka lähtisi naasLoon ilman su-
perpiipPareitaan tai pillejäiin.

Olisipa joku ruvennLrl ennLlsta
maan täliaista kchiiystä lcppoisa
na ke\'ätpäivänä l9tiOluvulla Ruis
salon sillalla. Olisiko silloin joku
uskonut, että nuoretkin lintumic-
het vielä kerran kulkevat kuin par
haatkin merkonornit hakulaittei-
neen ympäri maata raahatL.n tu-
l-nnsicrl narkkojen aNosta optiik
kaa r-nukanaan. No, nyt oli aihetta
kin, yli llrntänyi nuuttohaukka,
jokit kabsi iunturin rintecscL.n.
Tää]tä jotkuL onnishlivat vielä sen
liiytämään, mutt;r s!rurimmalle
os.rlle laji jäi toistaiscksi haavecki.

Jiingtit ovat verraiel] tvhji.i. Eloä
tulee vasta I(ttilän Munajärvellä,
joka oi Lapin oloissa varsin rehevä
järvi; uivcloparvi, jouhisorsia, tuk
kasotkia pääasiassa. Joku ehtii
havaitsemaan tien yli viuhahiavan
lapintiaispoikuccnkin.

Majapaikkana toimii viime kc-
sän reissulta tutiu Sirkan InD-reljär-
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"Olisipa joku ruvennut ennustamaan
lällaista kehitystä leppoisana kevät-
päivänä 1960-luvulla Ruissalon sillal-
la."

|en leirintäalue. Taviokuurnia sckä
Lapintiaisia ehtivät jotkut ha\.aitse
man illan ja aamun aikana. Vaa
r.rn rinteessä asustavaa pyytä on
nlukava kiusata py1'pillillä. Taas
tulikin todistetiua, että \-etämällä
nlrorten porukkaa rranhakin voj
oppia jotain uuita: Eli miten tehLlä
kuuon räiskäleit;i suureila hartau
della. LukuisteD eri vaiheiden jäl
keen se näytti svaiiä\.ä]tä, tai sitten
ci TT Y:llä on ikionra Bonrss. k.s-
kuuclessaan.

Seuraava piii\'ä alkaa trjomatkal
la Pomokairaan- Suunnitelmissa oli
påiisiä Kairan Lipi Lokan pohjois-
prrolelle. Kohrc peninkulmtrtr ja
risat ajcttuanmc törmäämne vllä
tvkscksi siltaan, jossa painorajoitus
on noin 1-reljätu-res bussin painosta.
Yksitvisteillä ei ta^'itse olla rajoi-
hrsmerkkej;r ennakolta, mutia ihan
kiva jos olisi. Emme haltlnneet
kokeilla, josko sittenkin voimme
sr-rhahtaa sillan yli, r'arsinkaan kun
i.mmc lienneel oliko edess;ikin sel-

laisia, olisimrne piitn olleet kallden
sillan loukussa. Joten takaisirl.
Havaink)na ainakin keskellä kor-
pea nähry" tuulihaukka.

fuuraava kohdc onkin t-asta Pel
koserrnien, ellä. Srnrn laarnno K:i
rar1aavalle, jonne on hiljattain pys-
i),tetiv lintuiomi. Vähän aikaa stai
jattuan-Ime löviyy se, mitä tär1ne
selkosille tulimme hakemaankin,
nruutk)harrkkr. Ahrksi vähärl hrr-
hankin kaukana, mutta toisen ker-
ran jo lähcmpänå. Oli varsin mie-
le1-ftiintoisia kuulla nuorten hen
kevää keskustelua rnuutto- ja tun
turihaukan eroista ensimmäiserl
ltn ainnon jälkeen. Onneksi ei toi
sen havainnon jä1kecn jäänvt epä
sr.lvwksiä.

Ja siitcn korpeen. Olinxlre jo ai-
cnmin todenneet, että joukkion-
me kuuluu parhaite\r tiettvmättö-
näär ko4rccn, pois ihmisterl iluroil
ta. Sinne illalla päädyinnckin, ni
mittäin Savukosken V:irriöön. Pai-
kalliset rajamiehet pelottelival kvm

lucnellä karhulla ja biologisc'n ase-
ntrl ilöntekijiit vilpilan.r juoksevil-
la rajaloikkarisLrsilla.

Yhtään suurpctoa cnmc ktriten
kaan nähncct.

Useat kävivät biologisell;r ase
malla asti ja saivat kur eman mn-
kaan vilrsin vstävällisen västaan-
ok)n. Va.tinee mii.irijttyä luonnet
ta lähteii töihin tällaisiin erämai
hin, kauas pois sivistyksestä pit
käksikil aikaa. Ascman lähcltä
bongattiin mn1. pohjantikka, joka
aiheutti seuraavana päivånä har-
rnaita hiuksia väh:in kaiki1le. Myös
leppoisa kuukkelipoikue löytvi
asemalle vie\rär tien vallesta. Rie
konkin jotkui onnistuivat kaiva
maan esiin.

Rajavartij.t sL ttautuivat ystäviil
lisesti linhrhannstajiin, tulivat näyt
tämään lciripaikan hL.nkilökohtai
sesti. Eipä iäällå sen puoliin var-
maarr paijon vieraita liiku. Kivat
tilat näytti pojilla olevan asernalla.

Leppoisaan
kuukkeliin pääs-
tiin tutustumas-
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Kuusamossa

Läirclön hetki, mutta vlrtii ei \'.irl
n.iy. C)li kuulcmnå hakL'mnssa
pohjantikkaa elikseksi. Kun kysei
ntn ircnkilö tunnin kuluttua il
nrrirntuLl, on ticllä kulkeYa ponrk-
k. orlnistruut li)ytämääi ja nrike-
mään ncljä kuukkelia, joka monel
ta viel.r puuttui. Tässii tilp.lL*sessa
()nnettonruudessa piili siis orrrri.

Vakav.sii puhuen, vlcisiirertkien
luonnc tnr kuitenkn lierrrrr binL.rl
kuin vksityisreLkien. Yksi henkilö
.i \.oi viivvttiiii koko porukkaa
vaikk.i kyseessä olisikin henkilö-
kohlainen elis. Boigauksist:r sovi-
laan yhteisesti. Bussiletki on sosi-
aalin;n tapahiunril, jossa tiiviyy
otlaa ka\.eritkin huonlioon. Yksi-
tvinen sooloilu, \'aikka pysvisikin
iikarajoissa, ei n\'ösk;jiin ole kovin
suotaYaa. koska lähtilaika r.oi
n1uuttua hy\rinkin spontaalrisii,
joten p\iriiäii11 jaikossa ninen
orraan Pcrrukkaretkeil\',vn-

KLlus.r[1ossa ehr]irnnc toki hy-
vissii .rjoissa käyiväänmc Kiuia-
kinlgäällä katsomåssa, josko vuori
\'äsiiiräkkiä näkyisi. Ei r1äkl'nyt,
muita koskikaran pcsä k1'1liikin.

ViiDrckcriaiscsia YiisnstLlneena
piiiiiimrrc nvi sL.lYiiii KlrusaDrossa
onin avuin ilman jäyhiä näyhiijä,
ia L:im:i olikin o1x1isiu11ul ratkaisu-
Pinnarallin laheisws painoi, ensim-
mäisei ha4oitielijat kohLlatijirl piarl
jo Kuusamoon fu1tacssa, salaperai
nen hvmy kasvoill.r.

Majoitlrnnlc konreasd ht'r'ir r';r
rustcttuihin hirsimiikkeihin, losin
cräii i nuorct ihmcttcliviit nriss;r
olivat baalikaiipit, mil<roaallouLr
rrit yms. Sauna ttlnhri joka. tapauk-
sessa varsin leppoisalta kaiken
rypcDri"!cn jälkccn.

l')'svisikö porukka :tloilliian KuLr
sanossa, mitri vielä. Jo vhcleliä
hipsi\'ät ensirnrn,iiset Valta\,aiuiil
le, sinipvntij piti latvtiiä \'ajkkn sii
heD kuluisi koko yii. la lijytyihä1i
sc. Nyt täytq' tunnusiaa, cttä itsrl
uin:rilin punkassa, kun n1uut haki-
\,ät sinipyrstöä. Pari h!-\ ää 1la!äir-l
ton rnninitusta lajisla toki riillää.
Tulkaa tälun ikään, niin huonuat
te, etlal ihan kaikl<een ei enä:i viitsi
1.r'ruka.n liihteä. SinipYrstö oli kuu
lel n.l laulauut viimeiset sakeensii
a,urulla r'ähiin cnneD kuutta.

Unisen n;ikiiinen, rnutta niin on
nellinen porukkä odottaa nnnlulla

Valtavaar.rlla noutajii. K.upai
pääl]e oli vieiä saatu idänuunilirl
iu. Ja l<uljettajanmc sjunailcc jn
1natura: "Mitä h-tin ilo.,r on ra,I]npi.i
\'ailLi jossain metsilssä ji ha\'.ritil
joku varpuren". Nij-in, \'nstalka.-
pa iuoh(n1 kysr-myksccn. Ei silii,
k)imittuäar1 klrljLttäjåna rlseilla ret-
l<illärnlne Tilisto on hieman pairs
syt sisiille horxnaan, eikä enää pidä
rrLritä orien s.{rojelsa mukanrl nijlr
lrulluina kuil alussa.

Anroa ei tunneta. llcti aamiai-
scD jälkeen lähc1etäär kä\'m;irin
Vuossel jär\'ellä, l,rpinuLrnilintupii
kalla. llycih;iirren kcr,åt kuitc.nkin
pidiittelee lapinfvllirreita jossairl
rlruualla. \iuosselin lravainloinil
kuiterlkjn nretso; ta\.iokuurna, pyy
sek;i peukaloinen. Sckä r.anha Pon-
tikankc.itiopaikka.

KuLlsanon krkon Iielessä koh
la,innre itse l'ekka llclorl aLljutnnt-
teinL'cn (tunnc'taan iirrriilä Teenu
ja Tcppo). Pckla H. juttelee vnpä
rip-vijreitii, ei i1r-un vinkkejä ei par
haallaka;in iahdolla. Pinnaralleilu
or1 kol'aa touhua, vaFinkin jos ajail
mcstaruutta takaa. Vihjailcc roki Ti-

vaaran suultaall, jos sinipvrsta];i
haluaite. JätäDrme kcrionaita \ral-
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Varka uden pus'
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-:::-' :i.r!jji!t. Kirkon viL.rL's'\ä on
. : -:..::rrr,r loku kuLrsamolaisiitain
: .'.:rr,ril1(rl1 lintu, jokä ei hlrkr ai
.: .r. rrle h.1rvinilisnt1s.

(,i\ mmc krki li\'a.rralla piii\,allä,
iihinnä maiselni.l ihailtrlrssa. J.r
irh.Lrinmnle lähes infarkiin eräålle
r...nh.rn poh.ur orniblogille, joka
tLrlln kopiiitäii li\'..rran pilkospuita

l-itkin lairnonsa kanssa. 'linro lilcr
r aar an pilli svvn;i:"Min;i s.noin
1iril]lolle, eftii iuohan on lchtopol
lii, orlrlta eihän lliitil Kuusanossa
o[:...".

Jalleerr t,.ristrrrr s.m.r l<uin ctldli-
sen;i namuna . Poiminme.lilmr la
k.dbsateesia läpilrär,iD pol Lrkarl
Validvair.rlla, si nipvrsiiipil irlr-iset
\ riltir;it viclii Iois.]nakin \'ajn;i,
nluit.r nvt tul()ksclia. I Ia\'iicsena
kuitcnkin laPinrrrniliniu ja kirjo-
siipikäp,vlin tlr. Jn kuski manaa:
"Olette te h-tirl hulluja koko poruk
ki", lNrita m\'önt.iä silnalln, eltn

f .rrcrnpi nLr(rris(r kaai()salccssir
Vallir\'anr,rn viissii kuin pahanleos
sr kaupungilla.

Varkaudesta Värtsilään

Loppup.iivii srrjutr leppoisasti bus
sirnatkaihlr rrerkci5sn, suunidlra
aluksi Varl<aus. Suurirrn.tn osatl
!ielii uinutss. aloittar.at \l ikrel
\orclstrirm, l(nri Salo ja i\4ikkcr
Srllinrn iirkkrn lirraalirr r'1hjt'tic
tokilp;riLussa.

\rarkauieen tull..n iltap,iivallä.
Oikca paikkakin litvLvv hciken
sekoilut] j.ilkeen ja va*in pian m\'ös
plrssiti.rilren, joia t;inne tLLltiln ha
lernaan. Kvsec.ssri on jo pitl<;in aika.l

l,rikkakunnalh nra jaillrr t sckop:ii-
ni]ll yksinäinen lrnhr, joka kr-[ t'm
rrn 1.kent.r.r Pcsij;ikji, jolelr linhr
on pko i:ilskahjo tai sill(.n pnran-
tLundtl)1i oPtlnlisti. lrLlssitiniti p\,
s\ ilrlee tällä kcrtaa iii|iisti lchlicn
slroj.rss,r, lruit.r iiäntelee \'arsiu vilk
L,r.rrli rrar-rkarr .r\'ilt,rlr\i11,1

T6

Illalla ollaan Värisil;in kirkonky
f ,issa, majapaikoiksi l(ivtyv milkl<i
1(litii, s.rrman eieinen ja r.r;is nuk
kuu yönsii kurlnan\'.rltLllrstol ko
koustiloissal<in. Sil<,ili kun nul<kurr,
karjalaisia koiiscuiurctkt'ilijiriia
osuu paikallc. viillii oclotiaDiif rn
janr'litl sNairLlollisu!tta. SLrurjn osn

viit,i kLrlull kuiierlkin \.'ailituliliierl
kurnlelLrn merkeriss,i. Värlsil;i o11

laas In,rinccnla \'(Joincn, Parin ki
lomeirin l{nkin aikarll viiti-ccniois
l.r \,iiiakerlt1rsta, jokuneli 1u]rtakelt
tulren, luht.rhuittej. sekii misriäk-
kä. I i{1nä \'ielii Sääperin rannassa
laulava kultasirkkrr. Pelrs.lssirkkil
liniukin tioivnrressa sirittele€.

Leiripirikan \.ieress.i iiäntelee snr
\.ipijllöpoikue, 1icr1 vli Dr\,\'raii rie
pottii\.ir r1r1okil1 niik\.\.. Er.iä]iä pai
kallisclie ornarilta kuulcr'm11c, ciiii
plkkulokki ol\ nvk\'a.rn lilltaamas

sa mYijs SäapL.riä, jån'erll:i pesii jcr

kolnriscnkvnmrcnt;i paria. SLropirl
liikin nakyv j;irr.cr ralnassr mer't
nii Yiipofta\'ilr.

\rir:rciscen llrvipaiktr<a.rr-r, Sinilirt
iuun virLra jorrossa kllilaisiä ttt'
marit ja muo\ ipussit kiiclessä, gn1
lijrrhliin kuulenrura oli\.aI mc]ros-
sa. I-eirilliäalueen uuLlct olnistajåt
ilahLluita!dt m('itii jutuilLil.llr NeLr

vosk) K.rIjaldstd. I-epfois,r nrie sie
henki of V.ilisil:issii aina vallalla,
s(11 nlristin jo vanhasl.tan.

Siikalahti
Illap:ii\,:illa olLrrnL. jo lärikk.rlarr
Siikalalrrlella. Pomkkar on l<Lrin

pipoa, paiisi sirtunnaisi. retkeili
jaji tii lrr\'ös \'\'\\ li:n ta]krtrleiriläisiä.
Kil'a eitä \'ie1ä riitl.ii inlkoohcnl<r,i
\lltelslen hrolltokoht{'ilicn h\.\'ak



Ensinlmäiset iliapäivätunnit anta-
vat jo havainnoiksi kaulushaikaroi
ia, hfitakilnojil sekä nrm. pyrstöti
åispoikueen \.iime \''rroden täpaan.
TtLmrelma on kuitenkin odottava,
sopirnukscna on iähteä illalla yrii
t;iDråän pikkukultarintaa Koitsirn
lahLcen, noin k)'mmenen kilonet-
rin påähän. Tieclossa olisi kuiten-
kin lcppoisa kä\'ely takaisjrl, mutia
sehän ei ketään estti. Illasta rtvttää
säankin puolesta muodoslurran
varsin muka\ra.

Yhcleksäliii illallii seisommekin
jo valmiina ku utostien vieressä
ojanpenkalla, tuijoLiacn peisasta
jossa pil<kukuliarinnan pitiiisi
lvrnytä. Vaan eipä laula, ei. Tosin
tiedossa on, että lintu aloittaa ylcen-
sä joskus aanuYirllä. Vähitcllen
paikalle hipsii muiiakin, nnn. ho1-

larltilainen orni, joka on mm. jo

äänittänyt viitakerthrsta ja haluaisi
tehclä saman m),ös pikkukultarin
na11e.

Kello lähcnee odotellessarnnle
puoitayolä, jotkrlt käyvåt ajanku-
luksi lutushmass.r ojanpohjiil.&ir.r,
toiset herkuttelevat ajatuksella
Pnikalliscrl pizzäpalvclun hyödvn-
täDisesiä. Kunnes heti puolenyön
jälkeen kuullaan se mitä oclotettiin
kin. Pikkukultarinta aloittaa aluksi
tavaillen säkeensä, mutta piiäsee
sittei \.auhtiin. "Råkäistå" ruokcr
kerttusta muistutiava säc on hel-
posti tunnettavissa. Yriiän rar loit-
taa kiihtynvitä porukkaa, nruttit
turhilai. Tälläisissa iapauksissa
kannattaa toki aina käviiää iilai-
slrutta h] ,;ikseell ja mvils opetella
tLrntenaan ä;ini jalkoa r.arten. Pik

t kukuliarinioja tullaan Suoruessa
! ha\ art\cDrr.rn tok iåtko5salin.
j V nle lrrl P.lr\.] ,rll.la l(, llll.ku-. tunneilla harhaillessamme pitkin
I Parikkalan pikkuteitä, takana jo
: k)'nnenen kilometriä cikä har-- n-Iainta aavistusLakåan siiiä nissä
j ollaan. Suurin osa ioukosta oli
' onneksi valirlrlut suodnman rei

tin, ilutta Yanhusten täytyy aina
nävitiiä. Yö o1i kuiienkin varsin
muk;rva, ei ainak;rain satanut. lvlurp-
hjrn laki toimii, karttaa ei koskaai
ole rmrkana silloin kun sitä tan-itsi
si.

Kilometri toisensa jälkcen sujuu
eteenp:iin kulkiessa. Jossi1i11 väi-
heessa uskonpu!rte hiipii mieleen.
Tilanne rePe j'r-v,v* lä h es hysleerisek
si naruuksi Jouni Pohjolan kaivaes
sa laukustaan csiin hehtaarinkokoi-
sen \.altakunnan kartan. Muiia
ihme ja kumDra, l']arikkalar tiet
löl'tf'ät siitä, tosin hvvjn epämää
räisinä. Edcssä on viclä viitiscniois-
tä kilon-retriä paikkakumran pikku-
tcilä, kunnes josktls ncljän maissa
laahustanxne takaisin Siikalahdel
le. (Jsa joukosta ol]llistui tosin kaap
paamaan korpitiellä sattumalta vas
laän hrllPen läksin

Aånulla jätämnc h),västit Siika-
lahdelle. Ylin1aalla etsimme staiii
kallioia, mLltta nuotit olivai väärät,
nitä.in maailmaa mullistavaa ei
lö\'dv Hovinsaarcsiakaan. Pon'oos
s.r \-rilimre erään reikikuntanlne
j.rseiL'n nuo{tien perustc'c.lla liivtäii
sitrt[lna\,äsiiiriikkiä perunapellol
ta, mutt.\ turhailn. lllan hä1närtyr.s
s:i bongal.ran Suomenojalta retkj
pinnaksi r.rstaskerttunen. Ja siinä
se siitcn olikin, se mjiä jäi kätccr1.

Lopuksi

C)len vetänyi TL\':n retkia kolmcn-
kin eri lintui-riessukrrpolr'en irika-
na ja nykyinen jensi on näistä eitta
näitii paras. Miiiiritvsijetolls on
kel-itLynvi huimasti, n-rvirs r'ålincei
ovai paraniuncct ratkåise!asti ja
myös niiclei saatafuus. Irtoa ei
nykyisiltä nuorilta lirltuharr.rslajil
tä Puutu, joskus sitä (n1 jopa ylitse-
pursr-1avasti. Pir-rnakeskeisws va1-
litsee, mutia se lienee ajan henki.
Uskor ett;i |vkylluoret anrostav.tt
r-t'rviis hienoja luonnonclänvksiå
yhrälailla.

Erääniaincn tulosvastulr on rrru-
kana nykyajan rcikien järjcstämi-
sessä. Sille, etiä joitakin lintuja ei
satu näkyrn;i;in, ei iietcnkiiän ku-
kaan voi mitåän, nutia yriitåä ai-
nakir pitää. T;rs*i sulrteessa n)'kv
polvi poikkeaa aika paljon rnikka
pa kyrnmenen vuodc.n iakaisista
ntlorista harrastajista, joi11e vielä
ditti neiemincn johoiJ<in ja luon
non ihailu.

Kohclaltani retkiloiNrnnan vetä-
mincn TLY:ssä lience loppupuolel
l.r. Toivottavasti joukosta lijyt)-\, ih
misiii, jotka jatkossa huolehtiYat
iästå i.irkeästä toiminnasia- TLY on
retkitoirninnan kärkivhdislys
maassarnmc ja näin pitää ol1a jal-
kossakn. On tårkcää huon-Iata yksi
asia. RelkLr Yciäjån on oltava mu
kan.i s)/dän1eståän ja omasta hirlus
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\luistoja
& elämvksiä

Heikki Heikkilä

: : ,,,.:: --,,rr aikanaan vLtonna
: .=: :::.,.iirs hrrhtikuussa tun
'-: 

: r. ... .:Liteen kolis(xrirl1lnitai pa-
::: i:inlin serr lLrt)n1oon. sain
.r:i:iia .\lastalon itäosassa sijaitse
. (r.r(r nrr)t!on soid inpaikasl il. Son

'ii.iintia tutliiriltiin iki\,ä11håsta
:r'.lhrLrisesta kallastii ja kun lllnret
rniraliskuun lopulla alkoir'al srLlair
ainakirr r,ijclvsaukeilta. oli nrieles
låni tul[]t.ika lähtc.i tlrlkimrrsmat
kallc.

''Scriciinkukko aloitlåa soillonsa
arrrineon noLlslessa. \äin lu ki
I ioltlitlEi[ Lintlrkiriassa, joterl stin
nrrrkaan ja vielä al[ranakasia aja
larkislacn l;ihdin aamrtvarhain kä
r ellen liikkcelle.

r\anlun \'alielessa alkoi luorlnos-
sa näklä tai pikernnrirrkin kuulrra
lhfå ja toista, joka erikal]sa siii]r,i''havisvihkoon' tallenncttlrna.
mulla jonka sitten tulin t5'lrnr5'1-
dessåni muka talpeettonlitDa hä\,it
tailrccksi.

Saa\uttuani periirnclsiin en
suinkaan osuntt sLtoraan soidin
paikallc. \'aan johonkin epälnäriraii
seen seutLrurl. jossir,,'irihtclua toi
,, ain matalakasvuinerr laimikkoloh
kr. Olirr lullul sen leunaan juLrri
sollivasti, sillä helk(xi mr,cjhernruin
lcnsi ohif sen i u r.rstnelsLr lnäiir'ätie
toisersli vast:mmalle. Tein helkon
oivaliuksesta oikean latkaisun 1äh
tiessäni kävelemään linnun pe
rii;in, sillii jonkin ajan kululluil
maasto rnlnrthli to.lellakin "soidirr-
paikan näktliseksi'.

lhngelta alkoi li;\'l\,:i iiitöksiå ja
lreti tiinrän jälkeen karkoitin maas
tosta useita metsok!rkkoja. Nlilriän
soi(lin.iärlai cn suinkaan kuullut
Loko aikana, sillä Lilrruthan olir,at
r asla kokoonlumassa luohon ai-
laan ke\'ääslä soidirlrna slr)n tun
irrnraan. Kokeileva soidilr oli tilu
onlruI viiln(]istäån silloin, kun as-
k(--leeni Iahisevalta halgelta kan
lautui\at Linnlrille asti. Se h:,ötl
r'etkestä toki oli. eltä li]1'sin pailal-
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ta rajalinjan, jota pitkin palasin ih-
misten ilmoille ja sain n;iin mää-
ritclt\,ä varman IeitiIi seuraavaa
yrit-\,stä vat ten.

1B metsourosta
samalla paikalla
Toiscn kerran olirr liikkeellä runsas
viikko mlthemmin ja nvt huoulat-
ta\,asti varhem1nin. I Iienran hr:råtti
ihmettell'ä se, r)ttä jo ]reti alkLLmat
kasta alkoi lähes pirncältä laiv6ili,
ta kuulua ponnekas kjurtrn soidin-
laultr ja mctsäalueen reunaan
piiäst\,äni tuntui koko luonto jo ole-
van hcrcillä

Niinpä r'ain kär'i, että ehdill.\,ai-
ni lopulta perille kulrlin enää \'airr
nelko laimeaa nielsrrn loppusoi-
dinta. Yilättävää oli sel<in. cttä
noinkin isolla linnrrlla oii niin
lreikkn ååni

'I'ilanDetta ihmetellessiini mif rl
le alkoi kirkastua. cttli metso aloit-
iaa soitimen h|r'in aikaisin. todel
Lisuudessa pinretissä ja pikernmin
kin Lopellaa alu itlgon noLtstessa.
OLlessani r ieiä kuulollil odottaen
soitimen nrahclOllisesti \ ielä \ iriä
\ än. sain hämmäsllksekseni näh-
clä kahden haukan hiernan kauern-
pana kisailevaD ihnassa. Siinä \'ain
ongelma, olivatko ne kalla- vai var,
pushaukkoja. Sokin asia seh'isi pa
ri v!otta rnyöhemmin, kun paikirl-
ta iör,lli kanahattkan pcq'

Tämänkcrtaisella letkelläni käve
liD vielä i1J,\'än tavan vastaisestilä-
pi koko soidinaluerrn kalkoittaeD
kaikki linnut, jotka siioä vaihees
sa olivat lnlLislini mukaan \'icl:i
kaikki uroksia. l,ukumääräksi tämä
invcntaario antoi -lB yksilöä. Läh
dett-väni sitten kotimotkalle tapasin
eräässä metsäniemekkccssä par
vcrr pikkulintuja, joista mukanani
olleella losi kchnolla kiikarilla sain
puserreltua elämänpinnan lapin-
sirkusta.

Mielenkiintoa metson sL)idin'
puuhiin riitti vastoinkäymisistä
huolinatta j,hä vielä ja riinpä scu
Iaava vritvs tehtiin eräänä t"vvene-
nä iltana. Kiriatiedon mukaan met'
so näet soisi illallakir ja onnistuin
houkuttclomaan rnyös velipojan
mukaan tätä ihncttä katsomaan.

Kukot saapuivat auringon laskun
aikoihin lenläen puihin, vaihtoivat
r'älillä paikkaa l"vh"vellä siirtr:mällä.

narsknttclivat toisilleen ja päästi
vait muutaman har.\,an näppäil:'n,
nutta eivät suostunccf aloitla-
Inaalr soidinta.

Ei\'äl soineet metsot illalla sil
loin. ei\'ä tkä koskaan m-völienimin-
käär. cil'ät ainåkaån rninrrlle Poh
joisemn]issa osissa maatallllne orl
lilanne tiettävästi toinen. Silloinelr
retki sinänsä oli jo muutcnkin pef
t\.,n1!s. nrulta kun lopulta vrnnär-
simmc lälrteä paluumatkalle, oli io
tä1silr pimeä ia matkaa kotiil LLsei

ta kilometrcjii.

Aikainen nousu
palkitsee
Selvitfiin hä n sicllä mcls;istå scn
täiin pois pimeässä kornpuloirlcn
ja lc-rpuksi upottavien savipeltojt:n
karttta oikoen lielle ja kotiin. Ken-
tics vain pLLolellii sr.rliimr:llä luon
nosta kiinnostunut veli;roika saikin
tästä retkesiä sellaisen'r'okoluk
sen . että hiinkkiutui lr)iscnlaisten
harrastusten pariio.

'Iitlihan niiiä parenrpiakin retkiä
ni\'öhenrrlin. kun kulkuncuvojakin
alkoi olla saatar illa. Sään suht-.en
\ain oLi !alotta\,a lähternästä liik
keelle tuulerr uhatessa tai silloin.
kun metsässä r,ielå oli rhtenäinen
aamupakkasessil jaLan alla rusah-
ielcva hanki. Soiclinpaikkoja tuli
myöhcmmin fietoon muitakiD ja
saatoin loplrlla jopa suhteellisen
\,ähin ponnistuksin IJä;istä totea-
nlaan soitimen ja lintuja pah-.m
lllin häiritsemåffå invenloirn;rnn
paikalla olevicn lintujen määrän
ain kin suulin piiltein.

Ratkaisovan färkeää tämänkäl l;ri'
sissa varhaisissa aamulähclöissä
on se, rittä lJleensä jaksaa ja viitsii
pakottaa ilscnsä aamu\,östä liik-
kcclle. Aikainen letki poikii taval,
lisesti k\,lkiåisinä sellaisia havuin-
toja, jotka muutcn jäisivät koke-
matta. Yleiscsti ci licnc csirnerkik-
si ll rnettua se, että pöllöt ääntii-
lcr,ä1 aamuhämiirissii mclko innok
kaasii. l'åmä kyl]äkin edell],ttäai tv
ventä ilmaa ja mielirummin ecles
kohtalaista m\,\'r.ivuotta.

Lopuksi voin todeta pilkäaikai
sen kokemuksen perusteella lämlin
''nollatutkimukseen" liitt)rvän ha-
vainnon: rnilei ene]nmän luonnos-
sn liikkuu. sitä erem1län näkee ja
kokccl
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Tähän tosi tu oreesee n

katsaukseen on poimittu
kiinnostavia havaintoja
heinäkuusta marraskuul-
le. Ra rit ovat luonnolli-
sesti komitean käymät-
tömiä.

w.fs
r

Asemalla riiili havailxroitsijoita ke-
sä11ä \vin ja syksvlläkin kohtalai-
sesh. Miehitvspäiviä oli heinäkuus
sa 23, elokuussa 23, syyskuussa 20,
lokakuussa 21 ja manaskuussa L,l.

Reitit oli laskettu kohtalaiscsti.
nutiii paFnianisen varaa jää silti.
Muutontarkkailussa pårantarnista
on kosolti, siILä se näytiää jääneen

muutamien .,'akiohavainnoitsijoi-
den "yksinoikeudeksi"-

Jos kc\'ään rengastuspäivienl
surnma kuului aseman histori;rn
parhaimpiin, niin syksy kuuluu
heikoimpiirl: Viiden kuukauden ai-
kara rengastuspäiviä kertyi vain
t9l Pidempi yhtenäinerl rerrgashrs-

v

jakso saatiin aikaan vasta lokakuun
puolivålissä.

Maakunnan paras
kahlaajapaikka

Rengastajia ei näköjään kiinnosta
Turmon kauita muuttavicn kahlaa-
jamassojen rentastus, \'aikka iin-
nut ovat kohtalaisen helposti pyy-
dvstettä\'issä. Nyt kalrlaajia rengas-
tettjin sesongin aikana vain yhtenä
päjvänä heinäkuussa ja -positiivis-
la kyllä- lokakuurl alussa. Kahläil
jia rengastcttiin nyt 36 ykilöä nii-
dcn 3000 sijaan, iotka epäilemättä
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rG'fI \rx

'it

;-
)

X-
t

b
fr

b d*r&-h \\\,tuvirY q{x
.r"

!'4er'.:'.
s,1t

r}--
l'

{r J}il .."er .

20

William Vehnala



Suosirrin satapä;set parvet tarjoavat
Jurmossa tilaisuuden runsaisiin ren-
gastuksiin.

olisivat puliit koivcssa jo-< ren.gas-
t.j.t olisiviii olle.t pih(lit kolr ssa

pääl ruton aikaan.
Kuovicn pi1åruutlo oli kes.ikurur

lopu11a, parhaiten 250 niL1uiiajii.r
29.6. Sirrier nass;rt lr.1li\nt heirr,i
kuun puolir'älin j;ilkee11, lsosirriir
lrä:rnruulto tosin oli Yasia clokuun
puoli\'älirsä. Parhaana kal aaj.rpåi
rän:i ltj.7. Jlrnoss.,\ oli l;ihes 1200
kahlaajaa, enjten sui-)sirrej.'l5l)
\ ksilöä, nrutta rnirils nln. 29 ku(x'i-
sirriä. Sculaavaikir päi\,iit antoi-
lat mnsairsli kalrl.raji:r: 19.7. E13,
10.7. 938 ja 21.7. E07 vksilöä. l-äpi
koko heinä ja elokuun funlossa
01i hrronoimpinaki paii\ in.i toista

sataa kal äajda.
I-eudorr svksvn ånsiosta syvs

kuun lopussa laskeitiir kolnintr
mcroinLrn luku kahl.rajia, esincr-
kiksi 26.9.270 vksilirä. \riel:i 510
n.rirtrrtt /r su(rsrluJ P.rlr lur,\ 5ra

ri.r ja ktrhdeks,rn isosilriii.

Kesän havaintol'a

Pesimäitör'nai pikkuliir,it p\öri\':it
koko l-reiniiknun ajan saarrn länsr
päiissä, cnimnilläär'r ntljä lintu.r
Kesiin supeffad oli punapäälepirl
kiincn, joka \.iihtyi 2E.6. 6.7. .se
man nurl<illa. Joku kårsivallirrern
h.irrastaj.l hankki lajin I'uucccll
pinnalisiaanki .

N{ahdollisistn sirtunnaispesi jriis
i;i rnainiliako(n Mnnnikilssii \'rroi
iellut nokkar arpuspari. Lcppäleh
clossa n.ihtiill 28.6. jarripc.ippona.r
rns ja sallrassa paik.rssa 2.;. ])1\ils
koiras. S.rr\ ipilllil p.si s.r.rd(.n r\el:ir
poikastri Lerloon. L.utlek:i ke:.rl,,r
jiksi n,i\,ttiiii \',rk jintrrneel nieirrct-
s(r, jollka lluLrrci r_Lrrkr.,rt lir\|rt \ iill
t\ i\ at lLurniln r t'.ill.i l.ikLLrl..rrr i

Heirr.l i.r. relt.r hu()m.rttiirl 2.;.
11L]rfr]likrn jNef j,\ lnr\en 1.l]rniiira
f.i]l f.ti F.rn I-k\ lilrtLl,l, jotkil 0\'.lt
:ria\l'nf ::a \ rII.lit.rill h,rrYinaiSiA.
H,rrni.r.,r jor5ap.lri kär'aisi saarclla
:.i. Kcs.in nrsinrmriiset riuttaliirdt
n.rhtilt] 11.7. Jän e]1ri, rrissä tnyiis
1l;. lenleli vksin:iinen lintu. fo
.len1i:ikirinen uitaiiira n;ihtiin jäl
leerl 21.7. llnsimniiincn harnraa
haiknr. tuli saalelle 27.7. siln(Jirl

Mustapyrstökuirikin tonkii mielellään

vksiniiinL'r1 kan.rcl.rnhanhi, jok,r
vietti loppukcs:in Jurmossa. Sa
mana piii\'ä1.i lepatteli vielii kaksi
nuorta pikkulokki. Lärsiriutirn
kä4csså. 28.7. tijaiftäili piri kirjosii-
pikäpvlintua Mänr1iköss:i.

Jrrrlnon kolnas h;rr';rinio lehio-
pölliistå 4.8. jrrhlisti Osmo Kivjvuo
ren, Tino Nunncn ja Tsmo l-ahtcr
sL'n 30 r'uotisjuhlaretkcä saarcllc:
Kojras hurrteli yajllä l-eppälchclos-
s.r.8.6. havaitliin taas k.ksi vanLrail
riuita tiiraa. Ha rmilah.r ika ro icl e n
nr.1:iril koh()si el()kuussa parhaim
milla,rn vli 20 yksilöön.

Petoja
ja vaelluslintuja

Srrsklrlrn .rlussa nluuii() alkoi \.il
k.rsirr.r ia nrnr. ilrulihaukoista, la-
pinkirr i:irta j.r Lrikuisia ichliin
u-c.it,r h.\ .rinhrj.r. \'iirreincrl iiirå
n.ihtiirl ;.!)., jolLoin nIIlrttohr]Lrkkil
pr;ahir i kolnreksi päi\'äksi si.rrel
le. 9.q r1åhtiin kolmt' pol, jansirk
kun.

Sr-r'sktrun puoli\.älin jiilkeen
t.\'atLiin s.ki \,arpushaukkojen ettii
j.t[rhaukkojcn päiimuuttoa. P.rrhna-
na päi\'äiä 1E.9. suirm.ksi saiitiin
2(]5 r.arprslraukka.r kiitos pitk.in
muuk)ntarkkailLrn- furnon runsas
nl\'vrillä katciiu ruokapöviå hou-
l<utleli muitakin petoja p_vsaiht)'
nii;in s,rarelle j.r kaikkiaan petolin
tuja niihtiin tavallista rursaanlin.

Kinistcn ja viist.ir.kkien hLrippLL
oli 17.9. ja kuun puolivii)iss;i taval-
tiin vicl.i usL.ita kcrttujii ja jokuncn

Jurmon rantol_a.



Jurmon lintuaseman rengastukset standardipentadeittain syksyllä 1991. Ring-

märkninqarna på Jurmo fågelstation under hösten 1991 givna i standardpen-
taden.

56 57 58 59 60 yht.
tot.

3.10. 8.10. 13.10.18.10. 21.10.

sinirinta. 18.9. havaiiiiin saarelle
kolmeksi päiv;iksi pysähtyn,yt ke
räkurnitsa ja viimeirlen mehiläis-
haukka. Scuraavana Päi\'änii näh-
tiin viirnciset kaksi kihua. Muutto-
haukein silueitia sara tiin ihailla
uuclelleen 20.9.

\Iielcrlkiinloinen pikkulintujcn
palrtuDluullo havaiitiin 21.9. Poh
joisesta nopeasii Iiämerelle lilkku
lrut kapea nrutta iutelias saderinta-
m. p.rl.iuiti avomereli.i klo 9-12
\'äliscnä aikalri 2000 fringillaa ja

950 \'ihervarpusta. Sirnlat lajit oli
vat liikkeellä sL'uran\'.rnakin päi\'ä-
n;i, mutta puolla Picnelnmin ntiä
rin. 21.9. kuultiin vielä pikkr-rsiep-

Po.
lsokin'intrr, pikkusieppo ia kan

gaskiuru niiyitävtvi\'åt 27.9. ja rii
mcisct haiirapiiiiskvt llluuttivai
3.10. Samani piii\'äni] iiii n]åärittä
Driiltai iso falco. Viirneirlcn l1al.lnatl-
hilik.ir'ä seisoskcli sanrella 13.10. Eri
nrrolilla Etcl:i-Srronlca havrlit!lsta
irkristr:n hanhien rrurltosta näh
tiill Juniossa \:ain mutltiuu linh1,
mm. 25.10. nlruLti 26 isokilirrhan-
hea liinsilolrnaaseen.

I okakuun iiikarla lur]nossa ]rii
pahli rruulama helmipöllai. \4411

lcrcclla jo s\ryskuussa alkanuL voi-
makas llaisvaL'llr-1s l1äkvi Junrossa
\..rstn ld(akuun pu(ti\,älissä ia vi'fn
taliii.risilla ja pvrsii)titrisilla oli koh
tålalsti \,nellusta. Serl sijain Puu-
kiipiiijidcrl \,ilellusla \oi luotlnch
tir jo rciDrakkaaksi. 19. lll. n.htiin
lrokkavarpunen, rn\'iihiiillei n-Ius

tar,ildo ja kttksi pikkulokkia.
Ensimmriinen tunhlrikiuru saa

pr-ri 20.lll. ja parin P:ii\'än Pääslä
niitä oli jo r.Ieljar. 26.I0. rlirlrtiirl 2-kv
maakoika, p.ri tiltaltlia ja ialnturi
hirukka, joka ihashli saareen ja oli
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paikäl1a !iclä joulukuun alussa.
10.10. 2.11. oleili Sorgenin kiYikos
ja mvöhäinen ki\.iiaskunaarls. Syk
.\ n ernsinnäisei kuusi merisirriä
i;alruivat 31.10., nrulLi n1i]llilskuurl
.rlkana sjrrit ei\.ät jurI1.i niivttävty
neet piiasaarella-

]6.11. iin[michcl yl]äiti Druutta
r e jåäkuikla ja koko joukko r'1irr.t
ielijöita, mln. suosilri, kolme hlncl-
rakurnitsaa ja rauliainen.,\lal.Ias
kurur viimeiselLi viikolla liivcleihin
L.rnsiriulan \.iineiseltä kiveltil
h\'\':kunlo rlen kuollut kihu, joka
mviihemmässä luikinnassa osoit
tautui 1-kv 1e\,eiipVlstökjhuksi.
Kurrrrosta piiiitellen lintu on ollui
hcngissä \'ieli rlrarraskuun alku
puoliskolla. 29.I 1. lalvLVir;t Dryii
häiset punajalkaliklo ja suosirri
.(]kä nustaPääkerttu. Talvikauclcrl
.rvilsi 2.12. 1 kv tunturipiill(i.

Rengastukset

Kortensa pieneen kekoon k.rlitoi
\ at lällr,i keriaa (Jsmo Ki|ir rrori ]2.
11.9. ja 12.-15.11)., Pekk,r .\lho l.
a.10., R.irno I Ivvoncn 19.-21.10. ja

18.7. Paavo Liinatta loensuu5la.
Heille sLrur(,i kiitoksetl Eritviskii-
tokset ar$aitsee Ka NläntYl:i, joka
llrli Porista 21 22.9. isännäksi, jotta
Jurmoon rcngastamaan kutsLrtut
eesiiläisci Arnt Acler ja Enn VilLras-
tc pääsirät kiivrnäiin saarelll. Vie-
railu1l loppuajan hc lensastjVal
Säpissä.

Rellgasiuksct on h)tutiuun la
paan koottrl oheiseen taulukkoon.
\umerot puhLrkoot puLrlestaan,
lLLkijan miclil<u\,i Lul<scllc jii,i n\t
tiln a.

Keräkurmitsa on
Jurmon vak;ole-
päiliiöitä sekä ke-
väällä että syk-
syllä. Kuvassa 1-

kv lintu.

a
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1-näytöksinen talvinäytelmä
Paikka: 'liLrun karLpungin Kastun

kaupunginosa. I(astun lu-
kion jil Iirmpereertien !ä-
lil-.rt o rn al<otitalo alu c.

Äika: 2 7.1..1987, keskipäi\'ä.
Siiiii l)uolipih'incn pakkaspäi

\,ä. f. 10 aslctla, tuuli
hoikkoa.

nsiinl] jri t:
kanahaukl<akoiras A(1C1,
luultavasti nuolji n. -12-t)äi-

ncn naakkapan i. jonka
''ncsk)rilril N r\A K.\.

KeltojaiVesa Muitala.

K: Asklin ltaikcssa rarrhassa Kas
Lun lul<ion ohi ja saaluirr pclkrrr
relxraan. I luomioni kiio!1itt!i
naaklopaneen. loka silhasi tiukkäa
!nrp\r'äå 3il ,10 metlin korkerrdel
la onrakolilaLrjr:rr r'1lii. I'ar\,i olli hi-
laasti lisaiii lolkeuLlil siirtl.erl sa
nralla r'åhitellen keskikarrprrngille
piiirr. hoko iljirn ki(rrlilr)l LiLllikair

).l1rl]]'r'äli. \Iasta rlruLLlarr)an sektLn
rrin kulutirra iikkiisin 

^LlLllN. 
jok;r

kir;rllr:li parvcrr r,li ip r r o lr: lli r viri;rirs-
sa saclassd rnetrissii, Koska rnilul-
la eri ollllt kiikalia. jåi iänlnåärit,\ s

cl)iivarmalisi mlll la lrrnrnrahko ala
pLroLi \.iiltail rruoreen 1'ksilöön. Sc

sculasi naakkapan'ea kaallellen ja
pikkuhiljaa alemrnaksj tullen. Sit
ten alkoi lirl)ahhrir.
N: Hei kavelil. kattokaas ku rnäå
ltLij an totå nuijaa harrkkaal
K: Sa11rassa NAAKA i] taanlLri par-
vcsla ja alkoi prLclota s\.öks] kierret
tä. sii\1rl lorpaiiilen kr)hli ialojil.
A: No 11! t luo sirl jonniin kohlaul<-
scrl. ja n!t nrirrrLurL vietiinl
K: la niin r\(itll s)'öksJ,i siivet su-
ptLssa NAÄKAN ll{rr':1iin. S{r trrli to
rlella hLjar ja onirkolitalon katon
korkcrrclella se nä] tti saaluttavan
Ni\,'\KAN. Julrri silloin tiirnä tcki
1llitä o\ elirrrmaIl sl'öks)'0 pialr)cn
puularhan onienapuidcn sekaan.
ÄCCI jarIutti cIiitoivoisesti ja jI
siihti onrenapLlurl oksistoon. jo sta
sc nolona körnlli tukevallc oksalle
prLkrLairn hoitanraan,
A: NlitLee sc rr]l r1iien kä\'i?
N: Itrja hci orottakaa nlu l Niiil
iekste LLLi se tniintti sai k-\ !'tiil
K: NAAKA ilLnestlj joslain talon
Lak!a jir !illhtoi ko\,ira r.iruhliir p;rr'-
|crl jreröiin, ioka oli rrrenossa kes-
liikaupungille. Raunistulan )'llä sc
saa\'rrtti palren ja ne latkoivat koh
ti Tuomiokirkkoa. 

^CCl 
jiii (rrr.ta

ptu.tn oksirllr: nri(jl limiiiiu eliimiin



Viileän Juha Kylänpää

)

linnut
alan.
VCSl

kistaPa NlSSA

Ulkomaanraporttimme
tulee tällä kertaa Aasias-
ta. Himalajalta Pakistanin
halki virtaava lndus-virta
on hyvä m u utto re itti
mutta myös monien
sorsien talvehtimisalue.

Vuosina 1938 - 1991 vietin kaikki
kolnc iah'ea Dera lsnrail Khanin
(DIK) kauPungissa Pakistanissa.
DIK ja scn piirikunta sijaitsee Luo
leisessa llajarraakunnassa lttdus-
joen varre)la.

Yleisesti oitaen piirikunnan alue
on kartra ja kr.livaa aroa. Joidenkll
keinokasteltu jen viljc'1va1ueid en
ohessa tästä tr.'kce poikkeuksen
hrdus ja sen varen kostcikot.

Tah'ikauiena eli nratalan veden
aikaan Indus lrrikcriclee motrir,r
onaisela paijaidc'n hickkasärkkien
\.:ilitse noin kilomctrin levyisen;i.
Kosteikosta ei suon1alilinen siinä
vhteyclessä oikein osaa puhua. Var-
silajsia kosteikkojakt't piirikumran
alueella jokivårrcssa on, pääasias-
s,r ihmistcn luomia. Iise olen vie-
raillul niistä k;thdella, Chashm,rssa
j.r Iän'cllä

Chashma ja färvi

Chasrra on kyrnrrcnien neliökilo-
nr!.iricn lnajuillcn vesi , ruoko-,

?4
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hiekkasärkk:i j;r liejtrsokkclo noin
80 kln L)lL(:sta pohjoiscci. loen
poikki on lc)T0luvulla rakenneLtLr
kahcleks.rn kilor-netriä pjlkä påto
oostnmaan joL.n vedenpini,ra, joita
vctiä sailtaisiin johcletuksl suurii
kanaviin kasteluvecleksi prelloille.
Samalla orr lilakeassa nla.lstossa
ttll[lt luoduksi tlpe:r luortoalue,
jossa on v:iitetty talvehtjvan jopa
300 000 \'esilir1tu.. Itse oiL'n niihnvt
serl tien lähcllä olcvitlla a\rimella
jiilr,e ä enimnillään "r,ain" 37 000
vesiäista; kaikki l.ksiliä kaukopuF
ken sijoilta lrelmikuussa -91. Vene
olisi aluccn ttltkinisessa \'å1ttämä
tirn.

Nloncn retkeni kohde ou ollut
Jär\,i r.roirr 15 krn:n pä.issä meiltä. Sc

on svntvnyl rakennettacssa joen vli
10 krr Piikri peDgertic ja sen keskel
lc 800 m pitkå si1ta. Tästii penke-
rL.est.i on \4ä\'iriaän päin ulotettu
1 2 knl pilkiä sivuha.iroja estänään
vedur virtaus ja syil\Tttå\'å vaiku
tus ticpenkereeseen. Kesiiinen tu1

vavesi jää \,trlgiksi pisiopenkerei
clen \';iliin muodostaen vhtlen

lllatal.rn jnrven (pinia ala 100-150
ha) ja vr.:rlcn korkeuden mukaan
vaihiclcvia lanl,ia ja juoluoitai la.r
joinc lietteineeD ja ruohostoineen.

Järvi on simppeli retkikohdc.
Vtrrsin pienellä alueell.r on moIlcrl-
laista biotooppia. Penkereiiä pitkin
piiäsec liikliumaan helposti ja niiltä
on loisiar,;r n.rk\\.lrys. Mutta...

l)enkereille ot1 cncne\'äsdi mää-
rin asettunul kalastajaperheitä
mokonajoihinsa. Osia alueesta orl
oteltu tai ollaan otiånassa \,iljelvk-
seen. Loppualueillr pairnennciäan
ka4aa, kcrätää11 eletanltiruohoa, os

mankäämin lehtiä tai polltopuuta.
N{eisäst),stii ei juurikaan hiuioitcla,
lnuttir ihmisten liikkuminen kar-
kottaa lirliuja ja estää arkojen lajien
(csim. kurkilajit ja mustahaikara)
olcskc.iun kokonaan. Vesilinnuista
vain nokikana sietää kalastajien
\,ereilyn. Muni lajit knrkaavat joen

särkjlle heti kun kalasiajai aamulla
lähte\'äi liikkeelie. Siksi vesilintu-
jen laskennassa oikca ajoiLus orr
tårkoä



Vesilintujen talvi

l'oistaise'ksi olen ioutunut åsunraan
kcsät muualla. Niinpä ninrrlla on
tietoa vain lokakuun illust.l hrihli
kuun loppuun. Tosin hr,rhtikur,rn
lopulla ci vesilintLrja enää ole joi-
tain heinäiaveia lukuunottan.rtt.r.
Syksvllä sorsarnuutto alkaa hcik-
kona jo ennen lokitkuuuta.
!'esilinnuiksi olen laskenut !rikui.
hanhet, puoli ja kokosukcliajasor-
sat sekä nokikanan. Harvinaison
nrat an*ritsevtrt lajcittaisci katsåuk
sen koko piirikunnan alueclia, ia
\'allisinmat esjttclcn Järven havain
noista kokoanrani laulun ntuodos

Lapasotka ia muut kovat

Silkkiuikku
DIK:siir hayaintoja vain vuodelta
91, jolloin tamni helmikuussa sekä
Chashmassa (max 20) että Järvellä

\f usi.rk;rrlauikku
DIK:ssä selkeasti alkuvuotlen laji:
1i h.llainrosta l1 tammi-huhti
kr.1ulta. Sekin runsain 91 (mar 35),
\leensä parvcl alle l0 yks. suunri-
sia.

Pikkrr uikku
l'ienissä lätäköissä viihtl'\'ä tavalli
sin uikku. Luulin scn olovan vakio-
hrita\'ä Jårvellä. Loka marraskuns
sa näin onkin, m.x l0 yks. Havain
loja iualysoidessani koin yllätyk
seni alku\,.uoc1es1a ei yhtään havain-
toa. EnsiDuräjset joka \rosi huhti-
kuussa, jolloin sekä a\oin-resti prlli-
koivia että piilossa pulputlavia. I{et
killä en ole tullut noteeranneeksi
t;itä. Muuttanko laji ialveksi pois?

Kcrran ha\.aittrl joen lhhellii pel
lonkuiman trrlvahetteikössä ja
huhtl toukokuussa -91 talornne
lähistajilä ruolroisella jiiieVesilanl-
mella, jota olen tarkl<i1i1lut siiiimöl
lis€.sti kolnen \aroden talvikäudet.

Penkereiden laakse iäävän tulvave-
den luomaa kodeikkomaisemaa Dera
lsmail Khanin Järvellä.

Meril-ranhi
Ilarvirainen: 13.11.E8 a7 S Jiirvi,
9.1.90 3p Chaslula, 3.3.90 3 N Jiin i.

lntianhån1.f
ODrilla havaintopaikoill.ni merj
hanhcn vcroinen rari:
2E.12.88 n40 p Chashma, !1.11.89 2
N Jän'i, 23.3. 7 S Cltrshma. Chash-
nlan ja J;irven viiliseliä lncluksen
osalla tah'ehtii tietojen nuka.rn 100
3ilil indicnsta.

Lesser lvhistling I'eal (Dcndrocyg-
na javanica)
Toukokuussa saapuva kes;ivieras-
Tah'ikarrdelta vain yksi havainto:
8.10.90 7 p Jtirvellä. Laji on koko
maass;r vähälukuinen jir 1-tarvinais-
tunut kolopesijä, jolle voisi raken
taa piinttiijä. V.llitettavasti ne vain
katoaisivai nopeasii polttopuuksi
tåi olisival nllnrlen Iiikaa huonriorl
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Ruostesorsa
Säännöllinen tuttavuus PikkuPar
viia. Saapuu lokakuun puolivä1is
sa. Kierteleviit titlvisin jokivarres
sa. Paras päjväsurnma 32 yks.
Ke\'ätn-ruuttavia havaittlr maalis-
kuun puolivålislä toukokuun a1

kuun.
Pesyttelec titlkasti joen lfekkasär-
kilä ja Järvelläkin sen saa yleensä
rctkenprnnaksj varn kaukoputkel-
Lr,,ileisrrl o.riklt'rlln litsomallå.
Toinen mahåoilisuus on havaiia sc

äänestä: lentä\'ier1 lintujen nasaali
lööttäily on aika kuuluva. Lajin pää
nä)'ttää luonnossa hämäävän Pal-
jon vaaleammaita kuin lintr,rkirjo-
jen kuvista (esim. Euloopan 1intuo
pas) \,oisi päätellä, jopa valkoiselta.

Ristisorsa
Harvinaisuus: ainut havainto
Clushma 28.12.88 5 p.
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Marmodsorsa
Vaarantunut laji l'akistanissa. Jär
vellä 9.11.89 nälrtv oli maan poir
joisin ja maakunnan cnsimmäinen.

Iluskosotka
Satunnainen Järvellä. Loka-joulu
kuussa ja helmi-huhtikuusstt kuusi
havaintoa yksittäisestä linnusta,
mutta kahteia vuonna lokakuun
alkupuolella isot parr'ei: 19 ja 16.

Chashman huikeilla lirliuvesillä
9.1.90 n 30.

Lapasotka
Pakistanirl viides havainio: 9.4.89
koiras kahden naaraan kanssa Jär
ve]1ä.

Cotion Teal (Nettapus coromandc-
lianus)
Sy-vsvieras Jän'ellä lokakuusta jou
lukuun alkutur. Pikkuparviia, max.
8 yhdessä.

Nokikanoien ia
monien muiden
lintuien onneksi
kalastaiat ovat
köyhiä eikä heil-
lä ole varaa asei-
siin. Verkkoja he
joskus virittåvät
lintupyyntiin.



Tavallistcn taulu

l'h.lontoistir t n \'.r l1i s i nr nl.r n l,r jirl
tsiilrt\1rjst.i Inr!rll.i \'.rlni5ec seu
r.ra\'i [ar][]. Siirlil ()11 kuuk.lrrsitlrin
.sit.ltv kr). kuukau tc a liol|ren
r uocleir .rikrna tcht\ ierr retkirn
\ ksilonriilrien keskirrr r'. iieikien
lrrkLrnr,i;ili on llrrrkarrtl'n rrrrnrc
ron alla.

Svksr'll,i sorsit'n \ lisiliiriiriI
Le.r'e rjr I r oin,rl<k.r.1\[i n1ir1]ilr
l.LrLrn alusl.r .ilknon. Sukolt,rjn.rn
.,r i rnnPr\nt l-.rolisLrkr.Lt.ljii n1y{)
:ra,n1]lrin. l(e!i ii lla nrinr,rt rornnh
t.r\,ll nrn.rliskLrLrn .ril,rn,r. Silloin
joerr rr rrn.rlLr aurif.lorl.rskun ai
iinn t('jsllr'.sii rtakee jop.t .uioj,rt
r LsiLritlcn sors,rp,rrr it:r rrrlrscr al
l,ir\ r'liJ k(jrk('nllr, kLr:Lr,,rlle i.r
iLrLrnt.].r|in f{rh j{)i-\,.f . 5,, '.1\ih
.l\ lL;iri: fi.iii\isil.ii ])rukJrr'l

Raik!.ilcn rnyijs arolla j,r rr)urirl
,.,rhr.1)rpL kLriYill. \'il jll\,r[rr'i ] L.i il
li Lm k.rrrptrr!,ist.r I.irltrr \1.r.r
li:huu.:u olen siellii n,ilrnrt rfLru
ia n1a n l(('r'r,rn ailnrr\.1]h,ii:tL ,i
\nas p.rrlia m.rikalla F\L \l \,
llL,nIr'.it r illl,r k,rrlrrit,rr1|ri t,,.,r
r:ili\'\'isl;iiln jr r,r'tru tu iltrr ..r'.,n
l,r.r\'it'illc irl(ni5i11 l!,ri.r.rrT1:i:i:1.

Vuosien \'äliset erot

\.iill sa tr rr n,r i.t,..,r h,r!,rini(,i(,n
lerLrLrs!,r (Jl1 niin nr(rnl,r h,ririili, iii
ii,i, clll'i r Lrosl.r oikci:l.r.n s.ri:j r cr
r,rt,r i()iriilr!.r. Krrirr (rh.rll.r tecn s...rl

'iltj. T.rl|ell lilSS ')S(l n1,rL!imi
Di.i.iri I I7() l.r-.1<.ttiin i()ululilrIriii,
5r1r rii\'ien t,rl,, irrr hi,hniLrrucs.r, j,ir'

trst\,ks!'\\r 116{1 ju \'lll T(irrr riirrrt'i
ncn trl\i irrrlurll,r oli rtiilirt:ri
Lr., riiill ni\-ll;1.r ci1t.i, .lt,r l,rr\ i {'n
nrLrLrllfi nLr l \',ihanrrr,rn holrl<lrlta
Lr,r,rkci. l hl(n li.,r,inL\ r\ I 11,iir i11l,i

\,rikllil,r,r
\lL]lrl(n1 n]l(irnitr, 'qs,r jn ]r,r,r ll \

.ri!c5si niili\'\ picni.i r'roj.r. \uon
lr,t lrl.l() \'\\mrIfki .llk!)i \'!)Ltn,rk
f;.rr.r nrfli.r \'1rr)\i,r .i.n1nrif K(.
\,i.1ll.i 19E.1 |ii!vtt.lit()ili ()li vr.l.i
hrhlikrrrrssa lursaarli

Tavallisten vesilintuien esiintyminen talvikautena
lä Luoteis-Pakistanissa
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kuitenknalr serr \.rlol<si iiissii ota
niit,i puhc.eksi. Tilhillii on niiet ih-
misdlc toinen,
pdljorr tiirkeän-rpi rrerkilt's Se on
di1loa pikku lin rru jsidlnnre, joln
pvl..lciaiin ja anmnla.u hcrkl<u
sui11e svotir'äl<si.

Krrn lvr'ä tilhi\'1rosi cllr leisissii.

-rilloin lirusialLttrtt, r'irrsir-rkin k.rrt
pulrgeis5a ja niirl en lähimniissil
\111p:i stiissä, jok.rincn sekä mtrri
ctiii \.anlu sLlnnrlnliliDlelsailiijii til
hiill]llnlrnt.ran ja prl.rriiin, lailirir
kLlrltoorl atlsilllsn ja tuostLttle'attl
p-vssvl-r5ii, silla nvt otl häncn nlei
siistJsaik.rnsn tullut. 5 perrrriä k.rp
p,rlr,rlLt.r trrl l.r rul\r'rrr \r!rlrin
.rik.rr.r i 1.tnrr.r fitriltr - tulceirJ I

siii;rkir rahaa, kLrrl ia!-ret.i.rn jn
p,vyrtet;i:in sädoin, joPil lLrhansirl
NlLrtla tilhitalYcn rnelttY,i olliiiln
r..rlmiita ihmcttelemiiän ja P.iivitte
lcniirill, kuink.r Etelii-EurooParr
iisukkn.t volv.t olla niir svdämct
lönriä, cttii paljastaan lihan Yuoksi
pyytivili j.r t,rppavai tneiLlär1 \'ial
tonia pikku lintujalr urr:, kun tte
sYksvllä <ricLiär matkaicssillisn,
hrlerat hcirlän kotimiiihilrs,r l"

Annikan

Tällä kertaa esittelen mie-
le n kiintoisim mat ruotsa-
laiset lintu lehdet.

Vår Fågelvärld

Lchleii jllknis.e' Svcrigcs L)milolo-
gi-(k. fiirenil-rg ja se iluestl-v kah
deksen kertaa r.trotlessa, 66 sir.ua/
nurnerro. Tån1iin vrtocletr altrssa lchti
utrdistcttiin: liet.relliset .rtikkelit
sjjrlVir.ii !ru tccn lehteen Ornis
SvL'cicaan ja k()konkirl suurentlet
iiin. Valitetiavasti saNalla poistct-
tiirl elrgl.Ininkielisei vhteenvcdot.
l-ehfi ol1 nvt kllilcnkin lllettaYan-
pi; lnielefkiintoisia juttujd llarr.s
tdjalle .nl rur$aasti. Sisäliitör1 kulr-
lurr vle'errs;i rnääriti'sariikkeli, tic
,.lonanio, loit;tkin ke\"lenrPiii julhl
ja, ajankohlaista, tietoi ulkomaal
iii, havaintoja ja rnääfitvskuvia.

Vakrkur,ia, sek.r must.r \'.llkoisia
ciiä r'ärillisiä or] runsad\ti jit iaillrr
ln-r hvvä. Flirltir on tätii ki4ojttaess.l
r,ie1ä ep;isclvä, mLrtta sc lienee ll()in
130 ml9 junioreill: noitr 70 mk.

Suosittelen lämpimiisti kaikille
ruoisilrkielta ),'rnlnärtävi1le.

Historian siipien havinaa
Koorrnul Risto Lemmetvinetl.

\lenrl.'cn tilhistks)'1i nrLriiicloissir
on hauska tieiii;i, t'tt;i csi isät s.rta

vlroita sitiL'r1 eivni srirlk.rall lyviv
neet pclkiistiiän ihastel(]liiian lil
hien koreita \.årej:i, \'aal1 kä\'1111isti

\'ät nelkoiscn "bisncksc'n" laiharr
l]ipiurs,i siirpimek. i. Ni1r1pä turku
lainen orrilologi, lohtori Torsten
llenrvall faheksttj nrt)ista ilnsL(n1

lisiia vuonna lE9E ilrncsivneess;i
kirj;rssrrrr "Hvöcli'lliscl ja vahin
golliset linntrt Suonlesse" sauraa
vasti:

"Lräinä talvirlil on lnp.iri kokcr
rDaatar-nlDe jii vitrsjrlkirl ser eiclii
osissa tilhi (.Ampells gatrrrltrs) ia-
!irtlirvi11l.r. Kcsiiisccl-r i'tikilan olcs
kelcc se l-apir ja Pohjojs Su(nnelr
havumetsissii, jossa se elaii hviill
icisill,i ja rlnrjoilla. V.ikkä r],i1r1,i

1iMut hrkLrnsil j.r kanlriitl pttnan,
DlLrsian , lL'll.riscn , r'alkean j.l

harmaankirjavan hövhcrlpttkttusa
Yuoksi, loka niir-l rIi('1lv tt;i \'ä sti
l.i>ti.r 5Llnrir 1Ir lehLrf.uttLen rlrst'"
nrrllr r,lsrll.r \ rikutli\'.1tLtn \ltkis
lvti.iväsii nrei.liirl ii'tlvella niin lilr
nutt(niill.r seucltrill.rnurt', nlilr e'rr



Calidris

-\rlannin paikallisle'hti, joka ilmes
.1 ncljä kertaa vuodessa, 128 si
:--ra. Sisältö vastaa aika paljon Vär
.,reelvärldiä, mutta Calidris or1

. i,oltaan pienempi ja ohucmpi. Va-
'irlvien taso oir hyvä ja niitä on

:.tjon. M:iärjtysjuttuja löyhry mel
.:in joka numerosta. Eittäir rnu-
.-:r a lehti. Hinta ioin 65 mk.

Fåglar i Uppland

-Jinen ruotsalaitlen paikallislehti.
..rlokuvia on vähemmän kuin
-.lellisissä lchdissä, mutta osa on
rrillisiä. Lelrdessä on hyviå pi&iå

::åäriiysjr-lttuja. Kaksi numeroa
--roclessa, sinlmäärii 200. Hinta ]35

:rk, alle 21-vuotiaille 70 mk

-å.nser

:kånelaisten lehti, joka ilmestyy
:.eljä kertaa vuodessa, sivurnäärä
ll-1. Lehdessä orr vähän kuivcmpia
-,rtiuja ja aika våhån vain musta
. alkoisia valokuvia. Eielä l{uotsis
:.r kiimostuncilic se on kuitenkill
:rielcnkiintoinen lehti. Hinta 55 mk.

Fåglar
i S-tockholmstrakten

eliti ilmest)ry neljä kertaa \''uodes-
\:. mr-1tta kaksi nuneroa sisä1tä\'ät
:'jelnaticdotuksia. Sivuja vuodes-

-r noin 200. Lvhyitä m iritysjuttu
., mvös värivalokuvia. Hr'ä pai

,asu. Hinta 60 mk, juniorit 40 n1k.

Koulutus

)'hdistys järjesti vhdessä Opinbtoilr Lin-

nnn KeskusLritd k.nssa 8 ohjelnallista
vleiskokousta, joissa oli yhieerNä 3.{l
os.irnottaja. hr 43/kokoLrs) (liite 3).

Aloiiteleville lu .rsLrjillc jarjcstctiiin
ke\'ää11ä lnäärillsiliä.

Elokuun lopulla järjestettiin S.laris
tolintnkurrsi lurmosstr

Retket

Yhdisi\,s järjesti 7 om.a rctkc:i. Osäa-
noitajja n.lill.l matkoila oh yhteens:i 207
(n. l(]/reiki, liite,l). Lis:iksi )hdisf,kscn
oppaita oh llxn. Tunlt1 kaufungin )'lci-
si)retkiLlä.

Tutkimukset
ja luonnonsuoielu

Yhdistvs jatkoi ornh suo ja jän'i]nrlu
iutkirnuksiaan seka osalliltui Linhrtie
tcllistcn Yhdist),sten Liiton ja Helsirgul
vliopiskrn Elåin use{)n \'.rlt.rkunnilli-
si l projektcihin. Lisäksi vhdlstys kar-
toitti pienvesiä ja vnnhoji lnctsiä. Yh
disivksen havainioarkiston siirtrimista
tiek)konemuislirn jntkcttiin. luflnon h.i
vainiojen ialletiamista tietoknntnan jat-
keltiin yhiei\tviiss;i TUmn vliLrpiston

Yh.List.v! jä4esti helnlikLrussa tem
paLrksen, pnka arul]a p)ritlinl saanuan
havainloarkistool vlelii pnlauiiarratio
|ria vrll]hoj.t hr\,ri1rhrja. T€npalrksen
ansilsta arkistLron snitinlkm sakrja van
hoja hav.ink,j.l.

Ympärist(nninjsieriijlt:j s.n.lLrn apll
rrhan Lurvin slroriiettiin yhdessä Trr-
rLrn vliopiston kanssa laaja pilklesiipc:i

Toimintakertomus
palsta 7990

Hallinto ia yhteydet

Tu rrr Lintuti-.teellinen Yhdirtys rv:n
(TLY) 26. toimiria\.Lrosi slrjui akiii\.ilen
toininnan merkeissä. TLY oli rr.ran
k)iscksi srnrrin paikallisvhLlisl)s ir j;r

seriå oli 31.12. 477, joista perh-.jriseni;i

HnllitLrs kokoontui 9 kerlaa. Sen tll
kora oli uscitå tonrlihenkilöiiä (liite 1) jå

ll ioinikuni.a (Liite 2).

Yhdish Lsen loilnmiia haitl.rri olnien
ioinritiloFn puuihrnrnen, rninkä iikia
eri ioiminnoi on olhri paklo hajnutiaa
yksityiskoteihin. Kaikki k)iminta on
ol[1t pnlk.itonta \'.paaehtoistvijtä.

Ylrtcistvo Lintuiieieellisien Yhdisi)'s
t€.n I-iitto rv:n (LYL) kanssa oli vilknsta.
Yhdistlksellä oli liikn edrEiajisiossa r
pnikkäa Li\äksi liitk)hallituksen pu
heenjohtaja, tal rdenhoilaja ja toinin-
nnn'ohtaF iuli\.at'lLY:n rn,eist:i.

Tiedotus

Yhdist),ksen iäscnticdotc ilnlcstvi 9
kertaa )hteissi!,umii.rJn ollcs$ 36.

YhrlistyksL.n j.iscnci kirjoittivat Ieh
lirrl jå t-,itr\'ät csitcl j:i (inrl1. sotnvete
raaneille lluissJon jn N.nntaln kvlp\.
laiiss,l noin l(l kerta:t) ja esiintyi\':it pär'
kallisradossa ("Kiikari" ohjclna Rrcljo
S.Llassa, jlrontaja Seppo Sällvli).

Julkaisutoiminta

J:iscnlchti L,kuh1 21. vuosikeria sisälsi
4 nunreroa ia rnnr. ruohnrkieliset tir|is
ieln]:it. Työn ill.1 oli lisaksi 5 kirjaa
(Unno 1985 - 86,lunno 1987 88, Na.n
ialin talvilinn!t, Varsin.iis Suomen lin
nlrt, Varsinars-SLrornen lintuf aikk,l
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koskeva tLrtkimus ioukGclokuussa
Nauvossa ia Korppootsil

Jurnlon lintuaren1an torDlnia jåtktrj
ioiirjntaohjcidcn pohjilta. Uuden 1n1-

tlurscrran suunnitielun jntkettiin (liite
5).

Yhrlistys t{)imi lisäksi yhteistyajssä

Turlll1 ktruplrnllit1 vmpäristiitolnristorl
kirnssa erilaisissa talkoissa ja tutkinluk
sissa J:isencl jatkolvat rnvijt onia tutk
muksiaan, linhrjcn talviruokirltan 0nD1
15 kotkahaaskaa) sekä mftsjcn pönti;
t,vsiä (esin1. pöllönPiinttöjä on jo 13{)0

kpl).

TLY suoritti Mieioiltenlahclella ruo-
\,ikLDl raivausta Ympäristörl1inisteriiin
nrvilnt:inl.1llä lt1\'i1lla.

Muu toiminta

Yhdlst-vs j:irjcsti jäsenilleen Palloilttilto
ja (talvclla ientopalk,a, kcsä]]ä jalklPal-
loa). Yhdist,vkscn joukkue här'1si hcl-
sinkil:lisellc Tringan joukkuccllc jalka-

pallo oiielussa 22.9.

Lisäksi jiirjest€tijnr VlLoden mä:irittä
j:i -kilpailu (21.Il.) jå Tal!iPtnnirralli
(1. t2.).

\ h.1it\'l-en n) kvicesl:i lr \.rfh, 'r\hr
pLrheenJ rhtrli!tå Llr,\tu\ n lvörvhrri
nrtr trnrni kuu\\. TL\:r rsrnitå låsitic
ler'än kokorrksen.

Yh(list\.s hankki osakkr-luden Ornis
Firllnndica Suotrren I intukeskus
(lv:st..
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Yhclistvs osallistLri Hangon Vedan ia
Brlktcnin )rksitvistcjden kunnossaPi

Kansainvälinen toiminta

Yhdistykscn vierajrt oli toukoklrussa '1
ja hc tkuussa 3 virolilsta linilrh.lrr.rs'
iajae. Yhclist),kselln on \.aihloyht€'vdct
n1n. useimpien Turuu Ysiävvysk.lu
punkicn lrl1tuyhclistlrstcn kanssa.

Talous

Yhdirtyksen tärkei n1ät tulolähteei
.Jlivai jäsenn.ksut, nyyntjtulot ja Tu
rtrn kaupungin dvu\irksct.

SuLrrinlr'nat menoer:it oliv.rt jäsenLeh

den p.nutus, reiket ja lunron lintuase

Tilinpäätös osoiiti iappiota 15 8{11,21

Vakuudeksi

Fhaäksytty vhdisf'kscrl sa.irliilnä:irä1-
sesrii k$iitkokouksess,r 19.3.1991.

TURUN LINTUTIETEELLINEN
YHI'ISTYS R.Y.

JUHAT\A PN IA
PLrheenjohta ja

MAUA-LIISA ] IEIKKILA
sihiccri

Hallitus istuu ia
kommentoi 14.
a 90 Kasvonsä
näyfiävät Jyrki
Matikainen. Ju-
hana Piha, Anni-
ka Forslen ja
Maija"Liisa Heik-
kitä.

Yhdistyksen iä-
senet ovat osal-
listuneet järvi"
ruokotalkoisiin
sekä Mietoisissa
että Friskalassa,
missä naudat pi-
tävät iatkossa
kahlaaianiityn



Liite 1. TLY:n hallituksen jäsenet ia muut toimihenkilöt.

Yhclistvksen hallitukseen kuuluiYat
(sulr:isia asern.r ja kokousläsnäolot): lU
h.tna Piha (pliheenjohtåjå, 9/9), J)'rki
Nlatikain-.n (sihieeri, il/g), Vesa I'arti
ncn (varapuheenjohtaja, 7/9), l) rki
Nonnaja (rahastonhoitaja 6/9), Rauno
Lainc (5/9), Annika Forsten (819),
Sanlpo Kuntiu (8/9), Emo K:irkkähen
(6/9), Timo Nikkanen (7/9), Maija Lii
sa Heikkilä (t/9). Kesknnäänn haliiuk
sen j:iscnct klivi\'ät kokouksissa 7,2 ker
iaa 9:stä.

Hallituksen kokouksissa olivat lasnä
rrycjs Ukulin pä:ihrimittil.r ]lmari Pulli
(3/9) sckä lanne T-ånlpolahti (l/9) ja

Rami l-indroos (1,/9).

Arkistonhoitajat:
- jirvilinluaikisto: Asko Suor.inlr

lintuhavnintoarkistrr: Iuhana Piha
lrnLulehdet (slromalaisci) Sanrp(r

KLrnitu
lintulelrdet (ulkonliisd): Jvrki \or-

Liite 2. TLY:n toimikunnat 1990.

- Alueraritccttikomitea {AItK) t.rrkl\ii
TI-Y:n alueen han inäislrrrsha|airltoin.
Jäsenlä 7, kokorrksia 3, pj. Tom Llnd-

- Antikvite€ttikolletio eisi jn tallctti
vanhoja lintuhavaintoja lLY:n havain-
toarkistoon. Jäteniä 5, kokouksia 1, pj.

iulra Vuorinen
- Havainlotoimikunta jljrjcstcli \irrsi

nis Suonen linhrha\'älntojcn kctuuta.
Jiiseniä 7, kokoL*sia 1, pj. Jr.rhanr Pilr.r.

Jlrlkaisutoimikunta huolehti TI-Y:11

erikoisiulkaisrlista. Jiiscnia 6, kokouk-
si.r 0, pj. J\,'rki \o naja.
- Jurmon lintuasematoimikunta huo-
lehtj TLY:n lintuascrrnsti Korppoon
lurmossä. Jäseniii 6, l.okouksir 0, pi.
Vcijo Vanskä.

nlala
suoarkislo: Aniti Kariir

ILrrrrorl hruas€lnanhoitajat:
asenanhoitajar Veijo VärNkä

- van-asemanhoitaja: Jyrki Nlaiikainen
renljashrsvnst^ava: Vesa Multala

Kirjamlyjä: Annika ltrrsicrl

LYl-aluevastaava: Sampo Kunttlr

LYL-edustajat:
cclustaj;sto: SLmo Veistola, Tapio Line

ri, lyrki Norrnaja, Juhana Piha ja luha

hallitus: Ark) Ka]]io]a, Tapani Veisto
lå, ltalrno Lanle

Tiedotevrståava: R.0fo I iin.
Ukulin loirrilus:

paäloinlittaja: ll arj Pulli
irtommreronl_vLä: M,iija I iisa I leikki

- Petolinhltoimikunt. tutki ja slroj.li
\1.rrsin,1is-Suonren petdintLria. Jäsenia
20, kokouksi. 2, pj. ScFiro Pckkila.
- Retkitoimikunta järjesti vhclistyksen
retkct. Jäscnia ar, kokouksj,r 4, pj. Ratrno
Laine.
- Talorstoimikrnta htlolL.lrti vhclistyk-
sen taloudesiil. Jäseniä,1, kokoukiil 0,

pj. Juha-Pckka lrcntiilä.
- Tutkimustoimikunta huolehti vhteis'
tvitstä Tunur Yliopiston kinssa. pj. Esir

l-ehikoinen.
- Urhcilutoimilonta cclusd TI-Yl.i ur.
hellukilpäiluissa. Jäseniä 30, kokoontu-
misi.r 30, pj. Ivrki Nor.n]nji (\'s.).

- V arsi nai s-Suomen linnut -l(irjån
toimituskunta tr.ki kirjni TLY:n iluccn
linnustosta. Jås-.niå 7, kokoLrksiä:t, pj.
Jllhann Pihn.

Liite 3. TLY:n yleiskokoukset
1990. Suluissa osallistujamäå
r;i t.

22.2. lvrki Nornaja: Varsinai\ Suo
nen lirrtupaikat
Seppo 5ä11y1:l: Lintukuvir (:12)

27.3. Esa Lclikom€n: Linhrjen sul
kasadosta
Henn Lehio: Lintuku\ia Yh-
clysvallrista (,15)

26.1. Vesa Pallasveså: Ornitologin
apnr'äLineet (60)

17.5 Jaånus Elts jå Toomas Neflnr€-l
Lirtuharrnstus Ecstiss:i (32)

6.c) lanne Lanpolahh: Friskäla jä

Itauvola lrniuldhdet'furun
kupcella (29)

25.10. V€ijo Vänskä: Asiaa lurnosia
Jan Södersvcd: llallorcan lin
mrsto (55)

21 ll. lor11 Lindroos: Varsiniils-Suo-
mcn määriti:ij:ikilpailu (45)

1E12. Henrv Lehto: Väikci(lcr1 lajipa-
ricn määritt:imiscst:i
Llauno Lain.i \rih jetietokilpai-
lLr (35)

Liite 4. TLY:n yleisöretket
1990 (suluissa osallistu jamää-
rä0

61. I larlko (31)

;5. H,rnl<o (,10).

19.5 lhrkk.rli (.13).
'1.'12.6. Pohjois-Suoni jä Norja (18)

25.-27.ii. Jurmon siivouslcirj (7).

22.9. Hanko (11).

27.10. Hanko (35).
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Liite 5. Jurmon lintuaseman toimintakertomqs 1990'

Ascmarl toiminta jaikui cntisissä tilois
sa edellisenii vuorxla tehdyrl til,rPiiisso
pirnuksen turvin. Sopjnrusehtoihin
kuuluvist.r pesnnisaikaisista liikkuDlis
rajoituksisia ja telttailukiellosia tiedo-
ieitiin useanpaan kertaan. Ulrl:len so-

Pimuksen mukainen bongauskiclto
pantiir, n)'t täytätltöon. Nllriis iunllolai
sd noteerasivat nälnä toirnenpiLeei eikä
kr+iikki; .n;ia tL lut.

Toiveei pysy!'icn iilojen saarniseksi
asl'min jr rlåvuodeksi 1991 raukcsivat
\'altion h c! ja rnenoarvion siiastölin

iaan. Saaristomeren kansallisPuisto ei
saanut mii.irärahoja Iunnon oPasiuritl
van rakentarriseen ja näyttääkm siliä,
että niiiä saaclaan vielä odoitåa.

Asema oli miehitettvnä 2'11 pän'ä:i,

ioista reigastajirpäivi:i LJli 86. Vakioverk-
kopäiviä kertyi keväällä 37 ia svksyllä
33- Asemalla kä\'i l7E linillharrastajaa,
ioisia hrrkulnisia oli 97. Rcngasiajia oli
16 ia iällä keriaa mukana oli vksi ei-
turkulninen. \,liehiiyksen jakatunlnren
cri kuukausille oli scrira.rva:

Vuosi 1990 j:iå historia.rrl vuosisadan
Linpinimn n ialven ånsiosta. Ke\,äi
muutb alkoi voimalla jo helrnikuussa
j.r Jurmossa ktjatliin kasapäin uusia saa

purnis€nnätyksi:i. \,f iclitystulos oli talä
inustaa vasten erinomaincn. Vakit)reit
tien laskenia suo tcttirr p.iren n kuin
cnnerl ja va$inkin syksvllä h).\.in. S-.n

si jaan aamumuulont.rrkkailLLssa on
vicl.i parantanisen varaa.

Rengastajal kattoivat tällii kertaa
syyskaud-.n hyvin, nutta ker'äalle jäi
rnutanri hannillinen kätko. Piikän iau
or1 jä1keen ryhdyttiin pyydtstämään
nyrjs kahlaajia. Katiskat olivai p,vyr1

nisså kuusi päiv:iä j.r kahlaajia p1"1'.tet-

tiir myös verkoitla neljänä päi\,än:i.

VuoLlcn aikana rengastettiin 4768
hnh1a, joisia 154 poik$hä. ItengastrLs

tilrstorl 10 kiresså -ljsta on tällä kertaa
loppupääst:iän poikkcukscllinen: hip
pi:illen 13E7, Punadnta El3, pajulinlu
531, härmaasieppo 250, laullLrasias 185,

lcpdlliftu 17,1, ktosieppo 1,17, talitini
nerl 1,1,1, punatulkku 91 ja varpushauk
k.r 69.

Kontrollikitanpitootl tuli nrerkintä
seiisenfstå kotimaassa ja ncljäsiä ulko
rnailln rcngastelusta linnusta. Jurmossa
rengästetuista linnuista kcrtyi vuoclen
aikana 34 kontrollia/löytöä.

Llusia lajeja ei vuosi antanui iällä
kertaa. Pesimälirxlustosta mainittåkoon
pikkutiiran pesimäyritys nyt kah.len
parin voimin. Kolme tiiraa soidinteli
pitkällc kes:lkuuhun kumes neljäs lin
iu saäpui ia pesinti pä:isi dkuun. Kaki
munapcs:iä lövdeiiiin, mutta rengastu
såikåån mennessä ne olivnt tuhoutu-

Vallluslirrluista liikk-.elli olivat kcs-
kinkeriaisissn n1;i;irin tilhi (kaUdcrl

sunxra d1,12 yksilöä), ialiliainen (1337),

siniii.rnren (301), kirjosiipitäpyhrtu (72)

jå käpytikkä (287) Tleikkon vdellustu
o1i heLnipilllilllä (32), pulftiipijä[ä (37)

ja kuusiliaiselh (136).

Edellisenä vlronna al(riiettu yhtcis
ivi; Eestin lintuascmien kanssa jatkui
nyt vastavierailulla. Ensinmiiis rå ees

iiläisinä JLrmoon tutusluivat Ag! Lei
Yits, Eedi Lelov ia Enn \rilbastc 6. E.7.

Kablin ja Jumon .rsenien \'älillä pää
tettiin jatkossa rvh\,ä rcngastajavaih
bon. Vicrnirt lahjoiltivat yhdistykselle
valikoiman eestiläsitä lintukiriallisuui
ta.

Perinieinen siivousrelki järjeslettiin
s!-vskuun alussa. Tällä kerii;r kcrättun
"nercn antia" itåpaan raruoiltå. Saalis
o[ minikään peflnteiseen tapaan h].vä.

Pikkutiiran molemmat pesät tuhou_
tuivat turistien jalkoihin.

kuukausi nlielitys rengastajå-
päiviä päiYiä

l6
t5
t8
27
28
t5
26
1u
25

hclmikuu
måaliskuu
huhtikuu
tLnrkokuLr
kcsäkuu
heinäkuu
clokuu
sYYskuu
lokakuu

joulukuu

10

lJ
12

9

l4
20

3

25
9

20
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