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Hanki Lyhyet
malnos

* LintuhaIl rstajia va ro it('
llaIl lLäiritsenristä kangaskitlru ja

lJcsi n nin alkuvaihees!a soittanlal-
la la jin iiiirltii niiuhnrilll. On o!o jt
tJUtLlllr.lt, ett:i I in ntlt h:iiriint\r'iil
tastä toisinaan niin paljr)D, ('ttii
saattavat siirl) ii muualle pesi
m iiii n.* \'iilne \ uocien rnirrraskl[rs-
\ir vieletvn ll.\:rr 25 r Lrotis
jLrhlien r h tr\'dt's\ri pidctvss.i

Viinrc nLlrneror pääkirioitLLk
sessa ve(iottiin j:iseni!tiiiin,
jotta Ukuliin 5aalaisiin ltiairloli-
sia lchcltn ilnIest) driscn lrrr
vaanriscksi. \'etoonr Lrs on lLlol
tl n Llt toistaisck!i l,ltden ut.t1-
nolisen, josta kiitii Lr[re Juli]ia
lanrnrca. li)ivolllrlie m Lliden liin
iiis(,ntc llou(irttava n liitii ('si

m erkkiii.

2

IYLin edu\tajiston s\'\ 5liil to
lioliou ksessa virtettiin juh lal
lill€n lrctki, ktrn lururt onialle
ed 5 tajrllc ja lL\:n llitliäai-
kuiscllc puhet'njohtaiallc, JLrha
Vuoriselle, oicnncttiin liitor)
lropeilreli irn!iorllcrkki Ir:o Lc)

kiitolise l{s i llitliåaikaisrstil toi
lrinnilstaan lintlllrarra\tLlli5ert
h\'\'äksi.



lintujaosto ci
onko tåtä lintua

^i.-.

rit\,stiedo1r llilllidnassa.
l(orliitea5ta l.jvl) \' aptl \illoin
liuu Lolrchlk'osuLr lintu, iota ci
o[rir avuin p\ st| maairiltiimiiiin.

2) Ill( orgrnisiratio or altii-
\ iscsli tuonLlt hirlastajicI
rllottLr\ ille liokonlan LLlrtta nriiii
rit) stietoa jl niiin lisalrr)'t
c|iiil ii oikri\iirl r]liiairit) L5iir1.

3) Havairltoj(n til rl(i1\ta rr i\
('lr ) lrtelde\5ii s) [t) \' lila!lo
ilLiil tictoar uLlsjcD laiicn lc\'iL
tii\ tvrn isLrsLi nraahanure. latii
tai,-ritctLa paIIclcc konritean
p\'rkirr)'! tirrliirstaa Lail'lii hi-

Moraalin vartijan monet kasvot
AllK:n eclc llise s sii vLlosira-

pol.lissa (L,liuli 1,i 91 ) cPiiillään
p ikku t jira n Icsinliia JUDllolsa
ja ol)i itetila n 5aDralla I)iiaitoi-
miltajar, cttci lilrkistarnatto-
mia ha!aintoja t Ll liri jLllkaistl.
I(irjoitta ian valit\erraa t)') liir
ialliaen \'oisi li)'svii onko \arirl
,^ltl<:n jiiscnillil lupr jalkaisla
tarki5t ]]rattonria havaintojiL lai
milloirr AllK:llr on anr.'llu vli-
sinoikcus J ur'rn oa rarihavain-
toirn iLrlliaisLltln?

lii11.iiren kcskurtclLl ri kui
tclil{a n ratkiti\e kilsillii ole\ail
onSel Jraa: I(aiLlii lrilrraiit.rjirt
ei\ät joko \iitsi tai haltra toi
nr it taa lravairrlo,aan k()mitlillr
trrka5tettavaksi. .Jur[rossa l)a-
llu tLr 5p rosrn t t iirl var'rna!tililt
vailulli rr', ettci itscntitllc
u5cista ll)')nr)öi!tä huolilllatta
saatLr k.rhtccn vuote.n IIK liaa
vaklcita. \lerteliliii] oli\i olltr l,
sill;i \.ihdoin liivtiinr:istiini 5Lrt

tui5e!tr kaavalilic('sla otctut .50

virlii su ltr.r isenr l)ild kol)iota Lol)

it u i\,a t ltirrsaassa \ uodl55a.
Nvkvisin ascrriur litar \ tkchLlolto
tdirrii ILoittccl L onr asti.

Ill( l)crLL5lcltiin uiliartlart rarr
lroittitrlaan vlikrl urlr e nttl a ee rr

lrorLg,irrrkscn Irltrlaan tLtontaa lic
\ cilrrii;tij, liäPvil]'ii. lll(:n tirr
pcclli!u u desta ja loirrintata
\'oiltl liiiILiir tuolloirL kiplllil

kcsktl5tcllr ja o!a hilrrast.rji\ta
viittnsi kintiralla koko lornite
alle. Illvaintojt'n oiLetllisurrden
trrkrstrl]lincu jälkjkä1cc. ilnr an
r llokrrr al ()n hankaia lchlaiva.
lijl(slrnr Pi harrastaia pYsll] niin
ha lLr Ic5\aa n niikenr:ian kirjoi-
lasllijvdiillii kornitea!ta läpi rne-
nr\ jii rareji ja toisaaltå oiliei-
til ha\';rinloja lulcc h\'liil) k\i
liLln lintlla ci olc o\attrt krt!ata
riittliviirr l)),\'i11.

Orrlio llK o rS.lni s ra t io sji!
pelkl(ii moriiali. va.tija? 1{ulu
nacl vLlodcl o|at osoitlancc[.
ctlii komilcoilla on viihilitiiiirl
kollnc lruuti rnerkittiiviiii rrlot-
luvuutta: I) llarvrlla harras-
t a jilllr o1r nrah(lollisuus piliiii
it\('nsri ajar tilsllla kilikkien liil
tlrr\'1llrien !iilrltisirnlttärt lll il it

vain ol rliir \arlhat liLlin Lrudct.
\lielestäni I RK:n tulisi nriitii

niik(jkohtia koroslilclr rylrt) il
l)ll-ka]]rl)an jaarl lra\ ailrtoje]l pil
La u tr sproserl ti n ro5tilrrri\ck!i
rnahdollisirrlllrin lähclle 1(X) l)i,.

1ll.it\ jscsli tLllisi painottaa kolI-
taa kolrnr, jottir liaiLl.i harras-
ta jar) hmiil saadaalr nrlliaen jil
tois0alta palautusproseD lLi l)i
dctt,\'ä vlhää11ä lajin ) leist) es
\a.

l alla silrraillJ pitäisi nrYo\
tirliastella La jieli po ista nr is ta
list.lt.i. \\,tliiln l.rij Poistuu iuuri
nr iclc nkiiri toi5 im milssa vi i-
hccssa kun 5c on vakiintrrrnassa
\uorncn linnusto()rr. I ajin pois-
toa peru\tellaarr liolrttruttonraksi
l)e is Llva lla t\'örriiairiiLlai ja pa
lilutu5l)rr)sclrtin laslLrlla li jlll
) leistlessii. K ii 5 i t t ii:i k ! c n i

ARKin pal0utllsproscntti (rn kui-
tcllkin Lokon.arl (oisla lLlo lilii a

kLlin nr uiLlc1l ha!ai rr I okil \ilr.rs
tcn. lictt)ii kevrnn\,stii liollli
tr.oider] l\,ailrijlr lö)'tvisi ('rc l
nr in kil1 polrtirnallil lll(:n jd Alil(:ll
viili\t;i t) iin iakol ja lajilistra.

l{l( organisitatron ti ö5tii ja
ti: lr f;i\,i \t;i lii Vt\ \ \'a r m ir s t i
rlILrita]iirr rrllkokirlilia kuin rclcl[i
csittill1iiDi. l- ku]i t;lrjoaa l)dls-
lalilar rakcrltarallc krsliLrslc-
lLLll( jr sLroristaan toivoo pu-
hcen\'!L()roja a ihrcitit. \ \'



Kangaskiurun
esiintymisestä
Turun ia Porin

läänissä
19 60 -L99 7
Kirjoittajat tutkivat kangaskiu rukannan

tilaa ja lajin levinneisyyttä Turun ja Porin
läänissä vuosina 1990-91 .

Tämä artikkeli on lyhennetty ja hivenen
"varsi naissuomalaistettu " versio
tutkimuksen loppuraportista.

Jari Valkama,
F,sa Lehikoine n, Hannu Virtanen & -Tanne Lampolahti

lcstaan arvioinut 19 70-lu!un
k)pun kannaksi 2000-3000 !ra-
ria atlashavaintojcn perusteel
la.

Kannan tailnLumincn ()n vai
kuttanut selviiltä 1950-lulirrun
nähden, vaikka tarkkoja lietoja
ei o1e olenrassa. JaantLl1na o1r

lräiitelty lnuutollaikaistcn ha
vaintojen vähcncmiscstii sekii
m c illä ..ttil Ltelå-Ruotsissa
(Hi1d6n 1979, R ssi 1985) ja
tuDnetusta kannan kchitvkscs
tä Norjassa ja Tanskilssa. lär-
jestclmällist:i pesilniipaikkoien
tutkimusta ei ole tehty ennen
ensirnmiiistä lintuatlasta 1970-
lu|un lopussa. Keski F.uroopas-
sa kannan pitk:in aikavälin kchi

tys on riippnnut selvästi sekd
talven että kesän s:iästä ja ha
bitaatlirrurLtoksista (Clutz &
Bauer 198-5, Harrison 1982).

'l ulkimukscmrne tavoitteena
oli'lurun ja Porin läänin kan

8askiurukalrnan sclvittåminen.
Läärimnre alueeLll pesii läires
puolct koko maarr kannasta, min
li.i !uoksi lajin kannan scLlran-
nan velvoite on låållä. Anal),-
5ojmme m)'ös kaiken saatavis
sa oileen läänin tilannetta kos
kevan vanirar) tiedon luodakserr
ne mahdollisinnan LoLuuclen
nukaiseD luvan täh:inastiscsta
kc h jt,vksestä ja kangaskiurun
tulcvaisttudcn cnnustamisen
pohjaksi.

Kangaskiuru ei ole koko länsi
palearktisen levin n ei!y_vsalu-
eensa rnisiään osassa runsas-
lukuinen ((;luLz & Bauer 19E5).
Suollrcsra laii on ollLrt vuosisa
dan alliupuolcllakin harva-
lukuiner], joskin nrikc1n)'kse nä
on, että laji oLisi ollut ajnakin
nyk)'istå 1aa jem mallc levinnyt
\.Lro!isadaI alkqruolella. Suo-
rnalaincn ( 1927) nainitsec
useita kangaskiuluia havaitun
Kol<emåenjokilaaksot!a Porin ja
\okian \'älillä 191o-luvun puo-
Iivä I issä. ivleriliallio (19.58)
aNioi Suolnen kangaskiurukan-
nak5i 500 paria. Tämä luku on
kLritenl(in ollut liian pieni, sillä
Merikallion aineistossa ei juttli
olc havaintoia l.ounais SlLomes-
ta. l(oskimics (19ll.J) on puo-
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Aineisto ja menetel mät

Läänin kannan kehitvs
1900-luvulla

Kokosimme liangaskiurukan
nan kehityksen kuvaa m isecn
'lurun ja Porin Lintutittcellis
ten Yhdislysten arkjstoissa olc
!at harrastajahavainnot. l(iln
gaskiuru on niin harvalukuinen
laji, että ha\.aintojen ilrnoitta
misprosentli on h_^-ä ntolempi
en l'hdist-vsten alueella. Täy-
dcnsirlnr e vhdisL)'sten ar liis-
k)tieclot lisäk)'selyin yhdistys-
ten lehdi5så ja suoraan bcnki
1öillc, jotka olivat joskus il-
moitta eet kangaskiuNhavain-
toia. I I moi t tamismot jvaation

nostamiseksi laadim mc vic 1ä

\'äliraportin (Valkama 1991).
Sainme käyttöörnne 0r,vös

furun ja Porin läällio lintuat
lasticdot sekå ensimmäisen ettå
tckeillä olevan toisen atlaksen
osalta (Pekka Routasuo, Lrlon-
nontieteellinen keskusmusco),
iotl<a antavat h).väu kuvan muu
toksista 1970-luvun lopun ja
1980 luvl"ln lopun välillä. At-
lastutkim us lehokkuu s iirvioitiin
kar-rgaskiu1.un kanralta ruutujcn
kokonaislajilnääricn ja -pe5i
nlisvarmuussummien p elrr 5-
tcc l la.

Kollnantena pitkåaikaistren
dien tarkastelun kohteena ana
l),soimme Kolllpoon Jurmon ke
våt ia s,v,vsmuuton aikaiset
kangaskiuruhavainnol, joiden

sarja on kohturrllisen aukoton
l960luvun lopulta alkaen.

Nykykannan
suuruudcn arviointi

Arvioinme nvkykannan
(1990-91) suur uuder.r kahdella
toisistaan lähcs kokonaan riip-
pu]llaLtomaila r-nenetelnlällä:
pesimäkausina 1990 ia 199l
tehdyllä otantatutkimuksella ja
kuntakohLaisLa harrasta jaha-
vaintoihin pohiautuvaa asian
tunti ja-arviota käyltäcn.

Otanta suoritettiin siten, että
Turun länsi-, pohiois' ja itä-
puolelta valjttiin satunnaisesti
seitscmäD kocalaa, joiden kun-
kin koko oli 1.1-lB km 1252
klnr). l(oealat silaitsivat Ta i-



vassalon, Vehmaan-Lokalah
den, Lemun-Mietoisten, Nousi-
aisten-Mynämäen, Ruskon-
Vahdon, Valpperin-Kurjenrah-
kan ja Sauvon alueella. Koe-
aloilta tarkastettiin vain ne lx1
km yhtenäiskoordinaatistoruu-
dut, joilla oli kallioita tai hiek-
kakuoppia. Kultakin koealalta
valittiin tutkimukseen satunnai-
sesti 20 7o em. potentiaalisista
ruuduista. Kunkin ruudun kal-
liot, hakkuuaukot ja sorakuopat
tarkastettiin maastokäynnein
ääniatrapin avulla maalis-hei-
nåkuussa. Tutkittujen ruutujen
määrä koealaa kohti vaihtcli
20:sta 42reen, kaikkiaan tut-
kittiin 207 ruutua.

Kunnittaiscl parimääräaryiot
on laadittu 1) käyttämä]Iä pai
kallisten lintu harrastajie n asi
antunLija-apua (h en kilitkohtai-
set ja kirjalliset haastattelut
ja liyselyt), 2) hyödyntämällä
arkistotietoja ja 3) tämän tut-
kimuksen tictoja sekä 4) tutki-
rnalla kartoista mahdolliset pe-

säpaikat. Tässä lähestymistavassa
olivat ongelmallisia ne kunnat,
ioiden alucclla ei cnLuudestaan
olc lainkaan kangaskiumhavain-
toia, tai joiden alueella laji on
viimeksi havaittu useita vuosia
sitten.

Turun ia Porin
läänin kangaskiuru-
kanta 1990-91

Kultakin koealalta laskettiin
kangaskiurureviirieil määrä/
krn'? (taulukko 1). Mikåli otan'
tammc on edustava, voidaan
keskiarvon perusteella arvioi
da ]äänin eteläosan kangaskiu
rureviirien måårä. l-äänin ete
läosassa (Rauman tason etelä-
puolella) on kallioita tai hiekka-
kuoppia - kangaskiuluhabitaat-
tia - sisältäviä 1x1 km ruutuia
noin 2750 (ulkosaaristo ci olc
mukana tässä luvussa). l åten
reviirien (siis vähintään laulava
koiras) kokonaislukumäärä on
noin 290.

Parimääräarvion luotetta-
vuus riippuu tietenkin siitä,
kuinka lähellä todellisuutta saa-
tu keskiarvo (0.106 reviiriä/
km'? potentiaalista pesimåym-
pärjstöä) on. Picnimmän Ia suu-
rimman tiheyden ero oli näi]lä
seitsemällä koealueella miltei
kymmenkertainen, mikä kuvas-
taa melko suuria alueeilisia ti-
heyseroja. Jos oletamme tihe-
ystulosten jakauman normaa-
liksi, on Turun ja Porin läänin
eteläosan kangaskiurun keski-
tiheys 95 (/o:n toden näköisyy-
dellä väljllä 0.015 - 0.772 pa-
ria/km r.

I(untakohtaisen arvioinnin tu-
loksena koko Varsinais Suomcn
reviiri]näärä ascttuu vdlille
170-320 (taulukko 2).'lämän-
hetkisen tietämyksen mukaan
kangaskiuruia asustelee eniten
Laitilan hiekkakuopilla, jojden
pesimåkantaa on tutkittu io kol-
men vuoden ajan (Virtanen
199] ).Sitä vastojn perinteiset
kangaskiurukunnat Parainen ja
llynättylä ovat mcncttäncct
asemansa. Ainakin Rynättyläs-
sä lintujen tarkkailuteho on py-
synyt vakiona 19 60-luvu lta
alkacn (L. Saari, suull. ilm.), ja
kangaskir.rrut taantuneet.

Taulukossa or 19 kuntaa, joi-
den parimäårä on lähestulkoon
arvaus, minkä vuoksi kunta-
k()h ta iseksi rn i n im imäärä ks i
onkin oletettu usein nolla. Jos
oletamne, että näisså kunnissa
olisi sama määrä kangaslduru-
ja kuin muissa kunnjssa keski-
määrin, muodostuisi Varsinais
Suon]en reviilimääräksi noin
:13 0.

satakunnan alueclta rcviiri-
määrä on arvloitu vain kunnit-
tain (taulukko :.|) lajin laikut-
taisen c siin tymisen vuoksj.
Vankimmat satakuntalaiset kan
gaskiurupitäjät ovat eittåmät-
tä Kankaanpää ja Säkylä, joista
KankaanpäA edustaa laaiaa lJä
meen Pohjankankaanharju-
aluetta ja säky]ä Loimaalta aina
I<öyliöön saakka ulottuvaa har-
jujaksoa. Suurin osa Satakr.ln-
nan kangaskiuruista pesiikin ni-
menomaan harjuilla. I(a1lio-
rcviirciä tunnetaan vain RaLl-
man rraalaiskunnasta, F,urasta

Taulukko'1. Tutkimuksen koealat. Kunta ia koealan lounaiskulman yhtenäis
koordinaatit, kallioisten lx1 km ruutuien, tutkittuien ruutuien ja kangaskiuru
reviirien lukumäärät ia kangaskiurutiheys.

Tabell -1. Forskningens pro\ytor. Kommun, enhetskoordinater för 5W-hörnet
antal rutor med bergområden, antal forskade 1x-l km rutor, antal bebodda
revir och par/km2.

l(un lå

kommun

kallioisia
ruulLrja
antal mtor
med berg

trltkitluia
ruutuja
forskade
rutor

re\llrela

revir

paria/km'?

par/km':

'laivassalo
67 22:193

l.okalahti
6738:193

Askaincn, l.emu
67 20:213

M)'närnäki
6 7:l5:21 3

l{usko, Vahto
6718:2::t.J

Valppcri
67 34:21"3

Sau vo
6691:253

200

21r

137

110

I 0,1

130

151

.10

42

27

z2

20

26

30

I

7

2

5

2

2

3

0.025

0.167

0.074

o.227

0. I0 t)

o.07 7

0.100

vh tccnsä
samnlanlagt

I043 7.O 7 2 20.106 - 0.067



kunta aNio löydetl t
konnDun oppskattade upphittadc

Taulukko 2. Arvio kangaskiururevii
rien määristä kunnittain TLY:n toimi
alLreella. Symboli E merkitsee sitä, että
kysei5ten kuntien reviirimäärä on ar
vioitu pääasiassa karttoja tarkastele
malla tai hyvin vanhoien arkistoha
vaintoien pohjalta. Lisäksi on esitetty
vuosina 1980 91 todettuien eri revii
rien kunnittaiset lukumäärät.

Tabell2. Kommunvis uppskattad an
tal revir på AOF5 omräde. Symbol E

används då uppskattningen baserar
sig enbartpå kartan eller mycketgam
la arkivobservationer.

Untuvikot odottavat ruokaa.
L,ngarna väntar på mat-

ja Noormarkusta. \rarsinais
Srumesta SatakunLaaD ])iiin siir--
ryttä es sä kalliot madaltuvat
suhtecs5a ynpäröi\'ään m aas-
toon ja lnuuttLLvat tLLnsaspuus-
toisc.mrnil<si.

Maakunnan kok(nraiskanta olr
arvionr nc mukaan 50-70 pa
ria.

Koko lurun ja Porin läanin
kanta on siten 350 .100 paria

Taulukko 3. Arvio Satakunnan kan-
gaskiurureviirien määrästa kunnittain.
Lisäksi on esitetty vuosina 1980-91
todettuien eri reviirien lukumäärät.

Tabell 3. Kommunvis uppskattad an
tal revir i Satakunda.

kunta arvio
konrrrun uppskattadc

löydeq/t
upphittade

^lastaro 
5 10

Askainen 1 3
Aura 0 2
Dra8sfjärd 510
Halikko 2 5

Houiskari 2-5
Inid a) I
Kaarina I - 3

Kalanti 3 5

Karinainen 0- l
KeDriö 5 I0
Kiikala .l - 5

Kisko 1 6
Kodisjoki (l 1

(orppoo J 5

Koski Tl. 0- l
Kustavi 10 I5
Kuusjoki 0- 1

Laitilä 2A 25
Lcnru 2-5
l.icto 2'5
T oim;a l) -2
Iokalahll S- l0
\"larttila 0 I
lrlaskLr .l 5

lvlellilii 0- 1

Mcrimr\lir I -:l
Nlictoinel t-) - 2
Muurla 5 1 0
N1)riillraki 4 7

\aa[tili 0 ]
\alrvo I0- 1.5

Nousiainen 5 10
C)jpaa 5-10
Paimio 5 10
Parainen l0-1,5
Prrf iii I 0- 1.5

Pcrtteli 3-5
Pjikkiö 1-3
Py härania 5-10
Po,vt,y:i 0- 1

Raisio 2-,+
Rusko 1-2
Rvmättvlii 5- 10
Sal.:) 3-5
Sauvo 5- I 0
Suolrrusjårvi 0 3

Särkisalo 2 1
Taivassalo I-3
Tarvasioki 0 I
Turkll (l- l
Uusikaupunki :J 5

Vahto (l-1
\ramplrla I:l
\rehmaa 5-IO
Velkua 0 I
V:istantjard 2 5
Ylåne I 3

Hänieenk)1il 3 5

Ikaalinerl 1- -t
Järnijärvi 3 5

Kankaanpiiä 5 10
Kilrvia t 3
Kokcrnaki 2-1
(ovlio 1 -:J
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tai reviiliä. Vuositlaisen vaih-
teltln arviointiin ei ole riittä
väsli pesi]näailiaisia tietoja.
N,1yös Suonlen kangaskiurunåä-
rät ilmeiscsti vaihtelevat edel
lisen talveD säiden lnu kaa n
(BijLsma,vm. 1988, Gl utz &
Baucr 1985, A. lopp 1988).
Vuonna 1991 on Tu ln ja Porill
läånin alueelta ilmoitcltu lJ0
asuttua reviiriä, joka merkin-

vhteensal T2-331
salnmal]la8t

I69



nee "todellisuudessa" jopa hie
man yli 400 reviiriä.

Kannan kehitys
1900-luvulla

Arkistohavai n not

Läänin alueella toimivien lin-
trltieteellisten yhdistysten van-
ho ia kangaskiu ruhavainto ja
tarkasteltiin väliraportissa
(Valkana 1991). Väliraportin
ilmestymisen jälkeen on havain
toihin saatu vielä hieman tä)'-
dennystä, mcrkittävimpänä Ju-
hani Karhumäen havainnot Sa-
lon scudulta. Sitä vastoin Sata-
kunnan alueelta lisähavaintoja
ci tullut, joten sikälåisten kun-
tien osalta väliralx)rtin taulukot
pysynevåt muuttumattoruina.
Taulukossa 4 on esitetty
asuttujen cri reviirien määrät
viisivuotiskausittain (kukin re-
viiri on laskettu kullakin jak-
solla mukaan vain keran, toi-
sin kuin väliraportissa) ja kun-
nittain.

1960-luvulla lintuharrastus
oli Turun seudulla vasta nou-
su ssa ja toisella tapaa
suuntautullutta. Retkeily pai-
nottui rannikon muutontarkkai-
lupaikoille ja saaristoon sekä
muu toiminta lintuien rengas-
tukseen. Koko maakunnan
sisämaankin kattava lintuhar-
ra stus vakiintui vasta 1970-
luvulla. Ka nga s kiururevii rie n
seuranta on näihin päiviin asti
ollut tehokkainta Salon, Perni-
ön ja Muurlan alueella (Karhu-
mäki 1975) sekä Paraisilla ia
Rymättylässä. Laitilan korkea
reviirimää rä selittyy Hannu
Virtasen aloittamalla teboseu-
rannalla (Virtanen 1991).

Saaduista täydenDyksistä
huolimatta väliraportissa to-
dettu ero asuttujen reviirien
määrisså jaksoien 1980-84 ja
1985-89 välillä säilyi ennal-
laan. Havaitun jyrkän taantu-
rnan sD/ voi olla osittain ret-
keilykohteiden muutoksissa,
mutta todellisen kannan pien-
enemisen puolesta puhuvat ha-
vainnot rnuualta. Biilsma ym.
(1988) raportoivat kangas

1960 196s 1970
-64 -69 -74

Taulukko 4. TLY:n toimialueen asutut kangaskiurureviirit kunnittain ia viisivuo-
tiskausittain esitettynä (kullakin jaksolla yksi reviiri on laskettu mukaan vain
kerran). Asutun reviirin minimikriteerinä on pidetty laulavaa koirasta. Tämän
tutkimuksen aikana kertynyt tieto on esitetty erikseen (1990-91). koska tutki-
muksen tehokkuus on tavalliseen arkistokertymään nähden toista luokkaa.

Tabell4. Antal bebodda revir per kommun på ÅOFs område ifemårsperioder.
Till sist anges antal revir 50m upptä<ktes under fältarbetet.

kunta
kommun

197s 198i)
,79 84

l985 1990
-89 -91

Alastaro

^skainenDragsfjärd
Halikko
Houtskari
Kaarina
Kalanti
Kemiö
Kiikala
Kisko
Korppoo
Kustavi
Krtus joki
Laitila
Lemtl
Lokalahti
Masku
Me rnasku
Mietoinen
Muurla
Mynämäki
Nauvo
Nousiainen
Oripää
Paimio
Paralnen
Perniii
Pertleli
t iikkiö
lyhäranta
Ilai\io
Rusko
Rymättylä
Salo
Sauvo
Särkisalo
Taivassalo
Turku
Uusi-
kaupunki
Vehmaa
Y1åne

22

7

..

i
3
6

2
3
5

i
;
l

3

I4

1

I

7

3

3
1

1

2
3
1

1
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22
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6
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1

1

3
3
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2
3
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I
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Naaras hautoma5sa kasvillisuuden suolaan hyvin
Honan ruvar isitt välqömda bo.

lrL ', '

t

ljuru jen laivi5ista i()uliliottr
hoista l9lJ(!lLrvun puoliv:ilissii
I(e!ki ja Länsi-Lurol)l)ilssa.
l-rjtoten ta lvt t I981 85 id
l98ar B7 olivrt rniltci koko llu-
r'ool)assa crittiiirt k|lltliii jit rLltl
sa5lurn isia. Sanra rornilhdus lrti
k,vi llr) ii! Harlgon Litltllascnlan
lia n gasliiu ru rJr iiiiri5 sä \'u()tiell
1!)8.1 ja 1!)8.1 viililla, kLrrr s))s
lnuLltloli;ru.lclla llava ilttr \ li5 i-
Löm;iiirä l)rltosi :iarb:sta'17:iiaitr
(A. lirpp 1988, l's. Ill\'ti5 liuvil '+

JLL ron hevairlaot).
'I arlilstelulattdcn alLl rr

1!)6(l'luvLl]r alku puolcn ha-
\ ainnol o\at rpijilelrliillii l)tlu1
tet llis et, silli] jiirjcslelrrl:i11i
ncrr lll\lilrtojelt kc'tttu ja hlr-
rastrLkscn sek:i retkcilvlr lisiiilf -

lvl]iincn alkoi\ at voirrakkaallr-
in in |astl !tt()sil.\ tttltte llen lo
pulla. Siten la(LlLlLr)sta + lla
\aittlvil rlouSLL on ainlkill l)iiii
asiassl rriiclrnriirten. Sctt siiililn

kätkctyssä

hn\,littrr rcrrah(lus I9ll0 lrtlurr
lolJussa ort vhteIrcvii usei(len
lnrlidcn liillteidtn kans\il (l',i jls

i] vm. 198lJ. .\. li)l)p 1988).
Scll toden niik(iisirl 5elil)5 on
k\'i r ien talvicn ailreuttlrra Juu
ri talvikuolevuus. Aivan |iirlte
\,1ro(lcl ()\()itta\,iit vrihiiisiä norr-
sLLn nrerklcjli.

Vanhojen reviirien ti la

Vrnhoja re\ iireit:i t al kil stl -

rrralh haiusitttttle s( lvilliiii Latl
ndnnrLrutoliselr litäksi. IriitLil Pc
5 im ii), l]r Pä ri\ tiilr rnu Ll Lo kte t
malrdolli5csli \'oiv0t olla s)') ttil
tietvn l)aikirlr hvlkaailriscerl.

Arkislotiedoi5til l)oirllittiirl {r+

r'e rs in a ir sLroDr a la is l a l.t llio rc
\'lirlii, jotka \ oitiirr Paikallis
taa tirlasti. Niiistii valilliilr \il
turrr]ri5cstj 2-+, jotka larlias-
tcttiin vLrosina l!)!)(l 91. Kri
killl ])iiloilla l)olr(ljttiin nlah

cl o lLir iJ )-lllpärisliil]rltLrltlolisiit
''\'ilnhaD ha\,ainnon" aiaDkoll
clan ja ry'lyhctken \';ilillä. Niiil-
Lii 2.+ Paikalla oli liang:rskiuru
ha!aillLl viirnelisi kcskirlliiiirilt
1.1 \'uolla rjller (\'aihteluvilli 2
- .J0 \'uotta). KangasLiLLrLr I(j)
t\,i tassii tLltkiDruliscssa ) hdeL-
siiltri llaikal li; raiillå \'iirlreises
tii lra!airrllottcostir oli liLllLlnLlI
Les kirraiä rin ll vriottit (vaill
tr'hlviili 2 17 \'uottal. ,'\stltttt
Ie v iir it olivat 5it!rl llrargi
n aal!5c! ti 'nu.lrcrrll)iir", ]rtikii
viittaa eLene\'ärr Inrt5äsLlkkcs-
siolr rrerliitvkseerr klngasLitr-
(ur h al) ilaalteja vallelrtä\'iillii
tcki iiinii. lLltioit(Lrleistil l)ailiois
t;r olikif 80(li tn-l-5) \('lvri\ti
ka5\ ilrtut lai kat\ anla\sa ulll
peen. I(olllrcn pailian t) hjtlrt)
ll1istii ci ih rrit!ilrlr in kal\ottullil
\ oillLlt arvioi.la hrbilaalin ]Duu
tok5cs la joh tuIa ksi. \'ailiL,r
kerran asullujed reViirit n laa

g:.



Taulukko 5. Kangaskiurun eri pesimisvarmuuksien yleisyys (ruutuien lukumää-
rä kussakin PV-luokassa) Turun ia Porin läänissä ja koko maassa Lintuatlaskar-
toituksissa vuosina 1974 79 ja 19a6-a9. PV I = laii havaittu ruudulla, mutta ei
pesi, PV 2-3 = mahdollinen pesintå, PV 4-6 = todennäköinen pesintä ja PV 7 9
=varmistettu pe5intä.

Tabell 5. Utdelning av trädlärkans hä.kningsindex i olika säkerställningskate-
gorier (antal rutor) ifägelallas 1974-79 och 1986-89. PV 1 = observerad, PV 2
3 = möjlig häckning, PV 4'6 = sannolik hä.knin9 och PV 7'9 = säker håckninq.

tu ajan myötä siis huononcc, on
Lounais-Suomessa useimpina
vuosina lal'ille sopivia paikkoja
tyhjillään.

Kangaskiuru
lintuatlaksissa

Tarkastelimme kangaskir.lrun
esiin tynistä lintuatlas kartoi
tusten (1974-79 ja 19 8 6'89)
ylrteydessä sekä Turun ia Podn
läänissä että koko maassa. En-
simmäiscn atlakscn aikana täs-
sä 1äänissä tutkittiin 32:.t ia
koko maassa 3734 ruutua. Toi-
sen lintuatlaksen aikana koko
maassa tutkittiin 37-52 ruutua
ja tässä 1äänissä 293.

Niiden ruutuien määrä, jois-
sa kangaskiuru on tavattu, oli
Turun ja Porin läånissä ensim-
mäisesså atlaksessa 59 ja toi-
ressa ,12 (iaskua 29%). Koko
maassa vastaavat luvut olivat
189 ja 85 (laskua peräti 55(/o).
Kangaskiuru näyttäisi taan-
tuneen muualla Suomessa sel-
västi enemmän kuin tässä lää-
nissä. On kuitenkin mahdotonta
sanoa, miten ruutujen tarkas-
tustehokktlus nirnenomaan

10

kangaskiurua ajatelien on muut-
tunut atlaskartoitusten välillä.

Kangaskiurujen pesimisvar
muudet ruuduilla eivät ole ko
vin paljon muutruneet kahden
atlaskartoituksen välillii koko
Suomcssa (taulukko -5 ). Sitä
vastoin tässä 1äänissä
varmistettujen pesintöjen
osuus (PV 7-9) on selvästi pien-
entynyt. Vastaavasti mahdol-
listen ja todennä köistc n
pesintiijen osuus on hierrran
suurempi kuin ensirnmäisesså
atlas kartoituksessa.

Lintuasemien
kangaskiuruhavainnot

Hil(1€n (']974) totesi kangas-
kiurun våhenneen 1950luvul-
ta 1970 luvun alkuun Signilds-
kärinja Lågskärin aineistojen
perusteella. Turun ja Porin lää-
nin alueclla olevista lintuase-
mista Säppi sijaitscc kanga s-
kiurun suomalaisen levinnci-
sliysalueen ulkopuolella. Siksi-
pä sen havaintomääråt ovat pic
niii eivätkä mainittavasti va-
laise kangaskiurukannan vaih-
te luita.

Saarella on havaittu vuosit-
tain 0- 1 1 kangaskiurua. Yhteen
sä havaintoia on 60 yksilöstä,
joista 42 (70(/0) on havaittu
syksyllä (LiUä 1984). Jurmon
havainnot kattavat ajan 1962-
90. Aseman havainnointitehon
mittana käytettiin miehityspäi
vää. Kangaskiruun muuttokaut-
ta havainnollistaa koko ern. tut-
kimuskauden pohialta laaditut
kuvat 1 ia 2. KeväåLlä kangas-
kiuru on aikainen muuttaja. Scn
ensim mäisten yksilöiden kes-
kimäåräi n en saapumispäivå
'ILY:n alueelle on 29.3. (hajon-
ta 8.7 päi\'ää). Aikaisuuden
vuoksi (mm. kclirikko) lintu-
asemalla ci oic aina riittävän
tehokasta havainnointia laiin
päämuuttoaikaan. Siksi kevään
aineistoa ei voi pitää luotetta
vana kannanmuutosten kuvaa-
jana. Syksyllä lajin nuutto si-
joittuu sitä vastoin parhaiten
havainnoituun aikaan. Kauden
18.9.-1.11. (viiden päivän va-
kioiaksot 53-61) havainnoin-
nin kattavuus on lähes aina yli
50 o/0.

Ke\'ää11ä vaihtelu on suurta
ja ilmeisen epämääräistä (kuva
3). Syyskantakin on vaihdellut
suhteellisen voimakkaasti (kuva
4), mutta vaihtelu näyttäisi yh-
denmukaiscmmalta pcsimäai-
kaisten aineistoien kanssa kuin
kevään kuvä. Kuvien 3 ia 4 pien-
immän neliösumman kuvaaia
(\'iiva) havainnollistaa yleist-
rendiä. Syyskanta näyttåisi
pudonneen alle puoleen 1960-
luvun "takautuvasti ennu5te-
tusta" lähtötila nteesta. Suuret
vuosivaihtelut todistavat kui-
tenkin, paitsi scurantarnenetel-
mään väistämä ttä sisältyvästä
suuf ehkosta virhevaihtclusta,
m,vös sen puolesta, että edulli-
sissa oloissa kangaskiurukanta
voi varsin nopeasti palautua
(vrt. Clutz & Bauer 198.5, jot-
ka suhtautuvat optimisesti la-
iin mcnestykseen Kcski-Euroo-
passa). Svksyn käyrå ei osoita
selvää laskevaa suuntausta enää
1970-luvun puolivälin iälkecn,
nutta kylläkin vaihtelua, ioka
kytkeytyy ilmeisesti kylmiin
ta lviin

Turun ja Porin läåni
Abo och Björneborgs län
1974-79 1986-89

koko maa
hcla landet
197 4 79 Ir)tt6-tt9

PV N <It \)/o N

1 I 1.7
2-3 21 3 5.6
1,6 21 3 5.6
7-9 L6 27.1

0
16
l9

7

0.0
3 8.0
15 .2
16 .7

5 2.6 0 0.0
79 '11.8 3,1 40.0
57 3 0.2 30 35.3.18 25.4 21 24.7

59 I89 85



Kuva 1. Kangas-
kiu run kevät-
muuton kulku
Jurmon lintuase-
malla vuo5ina
1964- t990.

Figur l. Trädlär-
kansvårsträckvid
Jurmo fågelsta-
tion under åren
1964-1990.

Kuva 2. Kangas-
kiurun syysmuu-
ton kulkuJurmon
lintuasemalla
vuosina 1964-
1990.

Figur 2. Trädlär-
kans höststräck
vid ,urmo fågel-
station under
*en 1964-1990.
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Kuva 3. Kangas-
kiurun kevåi5en
muuttokannan
vaihtelu rurmon
lintuasemalla
vuosina 1966-
1990.

Figur 3. Trädlär-
kansvårsträckan-
de bestånd vid
,urmo fågelsta-
tion under åren
'19661990.

Kuva 4. Kangas-
kiurun syksyisen
m u uttokan nan
vaihtelu rurmon
lintuasemalla
vuo5ina 1966-
1990.

Figur 4. Trädlär
kans höststräc-
kande bestånd
vid ,urmo fågel-
station under
ären 1966-1990.

) , -\)u'oJOl.
askenio linen rnlrLlttokouden summo

50

45

+a

35

.'i0
-:.t 2 5

;20
15

TO

5

0

H,-iko sil

1A 12 t4 76 1a B0
Vuosi

hovainno dut vuodet po steitu (- 0)

a2 E4 86 90

12



Reviiritietokanta

Kaikki sijajnniltaan tarkasti
tLlnnetut reviidt on koottLl re
viiritieto ka nta an, ioka luovu
tetaan Ympäristöviranomaisten
käyttiiön. Tictokanta sisältää
ku \tå k in rcviiristå seuraavat
tiedot: kunta, tarkempi paikka,
yhtenäiskoordinaatit (1(X) met-
rin tarkkuudella), asLlmisvtlo-
det ia revilrin ty_ylrpi.

Yhteenveto

Suomen kangaskiLLrukarrlarl sutl-
ruudcsta aikaise mmin esitetYt
aNiot ovat h)\'in ePätarkkoja.
\{erikallion (1958) arvaus ei
kä)' lainkaan taustaticdoksi. Ln-
simmäiserl atlakscn (l(oskimies
1983) ailiaincn arvio 2000
:.i()00 paria - saattoi olla lievä
),lian'k). luorein yleisen uhan-
alaisseuLannan ia toiscn
atlaksen aikainen tarkcnnus
800 paria (Koskimics 1991) -

vastaa kutakuinkin lämän sel-
vitylsen tulosta, jos nlaan mui-
clen alueiclert liannat on arvioitu
\a rn a ssa suhtcc55a "\'äär-in"
ia/tai muutoksct o\at olleet sa

manlaisia kuin tåmän laianin.
Vuosicn 1990 91 kanrtall ar-

vio Tururt ja Porin läänille -

il00 paria on nla hdollisc5 tj
o p til-]] istinen kangaskiurukannan
suhteen ja pessimistinen lintu-
harrasLajien t ul kimusinte si
teetin suhtee0. Oikean luvun si

sällii\'ä haarukka on ln ielestäm
me 250.1.50 parla.

l(angaskiurukannat vaihtele-
vat sckä paikallise\ti että laa-
iem massa skaalassa. laikallis-
ta vaihtelua aiheuttavat esim.
laidunnuksen loppu]]tinen tai to
pivicn habitaaltierl PutLtc tai nii-
den laadun hcikkenemincn. Glutz
& Bauer (198-5) korostavat tå-
mäll vuosisadan aikaisten muu
tosten selittäjänii m)rös e5im.
maailnlansolieu a ill cuttamia
habitaattimuutoksia kangasliiu-
rulle cdullisina (l) ia vastaa
vasti iälleenrakenIrusta (tttm.
maa ja nctsiitaloudcn ja jou-
tomaiden) talvi- ja pcsimriha-
bitartteja \,åhcn Läneenä l,a i

hcena. Laa ja-alaisia muutok5ia ai-
kaal-rsaa rnm. ilmaston nluuttu-
ninen joko kylmernpään tai läln-
pilnämpiiän suuntaarl. Länlpin]ät
talvct ja aurinkoiset kesät ovat
runsastuttanect laiin kanLoja, kun
taas kylrät taivet (19.10-hrvulla,
1955 56, 1962-63, 1978-79, 198.1
85 ja 1986-87) ovat aihcuttanecl
merkittä vääki n taantumista
(lli jlsma ym. 198Ii, 

^. 
'1opp

19Uu).
Kantoien luonrainen \aihtclr-r

on kuitenkin pidettävä erillään
nlahdollisesta Pysyvästä suun-
tauksesta. Esimcrkiksi voimak-
kaat kanl)arvaihlclut viimeisen
2t) vuodcn aikana ovat varJras
ti ainakin osaksi ilmaston vaih
teluista johtrrvia. Jos tulevat
vuodet ovat suotuisia, saattaa
laji jopa runsa5tua n)'kyisestä.
On kuitenkin vaike.r uskoa, että
kanta nousee niihin lukeLniir,
joissa se oli 1940-luvulla cn
nen 1ähes koko lcvinneisl')'s-
alueella sittcmmin todettua \'oi
makasta taanturnista.

Millainen uhka kalliomäkien
aikaisempaa voimakkaampi urn-
pccnkasvu on kangaskiurulle?

llhkå ei kovin suuri niill liaua
kuiD sopivia korvaavia pcsimi
s,vllrpr,iristö j ä ( halikuualucct,
sähk(ilinjat, tienpcnkcreet, so-
rakrropat) synt,v\. ihmistoirnin
nan tlllokscna. Niistä ei ilmei
sesti ainakaan lähivuosina tule
olcmaan pulaa. Sitå \'asLoin kan-
gaskium jen etsinlinen jii lily-
tärninen etenkjn hakkuilta ja
sähkölinjoilta on vannasti han
lialampait kuin esimerkiksj laa

ioilta avoka llioal ucilla.

Kiitokset

Kiitarmme l urun ia Porjn laäninhal
litukscn Ymp:iristijnsuojelutoimi\t(ra,
jonka uhanalaislen lajien suoiclLrun
ja tutkimuksccn fL[Lrn Yliopiston Bkr-
logjan laiiokselle suuDnattuicll varo
ien tr.lrvin Jari Vallanla tl-öske]lleli.

Olenrrne kiitokscn vclkaa m\'ös seu

raavillc hcnkilijille. iotka luovuttivat
havaintojaan kii),ttööDllrc tai / ja

lnuutoin ayllstivat tutkimukscn kr1-

luessa. Pertti Anclelmin, Olli i\ria-
mri, Scppo Aro, Seppo,\spchrnd,
Ilertil Blomq\'ist, (ari ja Jukka f.lo,
N{itti Eloranta, Asko Lriksson, 

^anika

forstclr, Kaj Grönqvisl, Isko GLrsiafs-
son, Jukka llaapela, Lars vo]] Haart
rDalI,.hrkka ilar jula, Nfarkku Harrna-
nerl, Erkki Haukioja, l{aimo Hei o
ranta, Mika HerDDila, Olli Hollna,
Jouko Hijgmander, r\nna lnnola, Las-
sc Iso livari, Dsko JorLtsamo, I(arri
Jutiii, IJertti KaLinainen, lrkki Krllio,
tflli Kancn,a, Kari Karhu, Juhani Kar-
hrmiäki, r\ntti KarLin, Olli I'ckka KaLhn,
Vcli lvlatti hrrlin, Leo karlson, Rolf
Karlson, Eero Ketola, Heikkj l(iiiärvi,
C)slno Rivivuoli, Jarnro l{o1ni, Hallrlu
Kotkineu, llrikhi Kotilainen. r\. Kuu-
srla, lenttiKuuscla, IimoKurki,Juha
Kvliinl):iä. Isrno l.ahtonen, larmo
Lainc Unto I ainc, Esa LalnJrli, \fark-
ku l-auL(iIl, IIcnrv Lehto, J. Iehto
n cn, Risto l.cmInet),inrn, Soili
Lcrcclahti, ,'\nfti I. Li]lrl, Strlrc Lincl
holln, Pclka I oivaranta, Rauli l.umi{),
Jyrki Nlatikaincn, \resa Nlultala, Pck-
ka Nfustakillio, \'cse Nluurinfn, J.
Mäki Jaakkoli, lvfaLrno lv1ällt)1ä, Ta-
pioNiemi,Sven \ordqvist HansN_ord
str(im, Mikael Nordstrom, .Jyrki Nor
ma ja, l apani \ urnmin cn,.lorna Nur
mi,.J(kka \urmi, Seppo l'ekkah,
'luolno |eltola, Veijo Pcltola, Juhana
l']iha, Ossil']ihijoki, Esa liirojnen, HJrri
|lii\'ärinia, K. Rainio, Seppo Raiil
salnmal, HannLr Rautanen, Jaakko Rc
ponen, Janne l{iilrinraki, Veikko Rin
ne, I'ekka Routasuo, llene Routio,
Lennart SaaIi, \larkku .1. Silarinen,
Jouni Saario, Nlilrko salmi, H. Srlo, J.

Salonen, Kari Saloncn, R. Salrciell,
lapio Srllurrd, Vesa Sarola, Pckka
Siitonen, Jukka Simtlla, Nlartti Soik-
keli, Raimo Surrdelin, \likko Suomi-
nen, Asko Suoranla, Jorrna Tcno-
vuo, Ra uno Tcrtovuo, J otrni Tilton crl,
]'ekka Ioola, A. Tuomela, ]' Tuomo
la, Ar\,i ja J-vrki Uotila, Kari Valta,
NIatti Valta, Lasse Vclmala, .Jaakko
Wessrnan, Ari Vlerroncn, Heiklii Vir
tanen, l(immLJ Virtarrcn, Ve5a \iirta
nen, Jouko Vuokko, Juha \tuorincn,
lll\1rJ A Vii\änerr l\likko \lilalo.

T\'ö{'h1nän q önjako on olhrt ruur)
nilleen seuraava: Janne Lalnpolahti
ia llsa LehikoiDen teki\':rt tutklrnus
sLlonnltelmall, hankkiva[ \'anha]l ai-
neiston ja ctrjarivat ka)'tiinnön kcnt'
tätijilä; .Jari Valkanra tekj påäosan
lienttätöistä, aiocjston l:tvdenn)k
sen, perusk:isittcl) n ia lopPurapoF
tin rLrngon; HannrL Virtanarr oli aloit-
tanut lajirr crikoislulkillruksclr \rak-
lia Suomet] pohjoisosassa jo 19ii8
ja osallistr-ri tähän hankkeesctn lajin
erilioisasiantuDti jana ja onlan aluccn
\a kartoitlaen. [utkiInLl\harrke orl
totcttcttLL'l'urun yljopiston ltiLrlogi
an laitokses5a.
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Kangaskiurun pesä tienpenkassa vain
ka[si metriä tiestä.
Trädlärkans bo på vägvall två meter
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Sammanfattning
Trädlärkans förckomst i Åbo och Biörneborgs lån 1960-1991

Den här forskningsraplloften
analyserar beståndets I age
undcr årcn 1990 91 och spårar
åndringar under 1900 talct.

I länet valdes slumpmäss jgt
sju l.:tr X 18 km stora provytor
dar alla enhetskoordinatkartans
1Xl km rutor lned bergområ-
den och sandgropal söktes fram.
Blancl clem valcles sluml)måssigt
2O7 rutor (20 o/,,) fijr
fältarbetet. Dc funna 22 reviren
ger i mcdcltal en tälhet på 0.106
par/km2 (tabell 1. ).

I Lgcntliga linland finns dct
2750 rutor med 1ämpligt habitat
för trädlärkan vilket betyder
290 r'evjr. F,n uppskattning per
kommun ger fijr Lgentliga lin-
land 170-.130 revir (tabell 2)
och för Satakuoda 50-70 revir
(tabell 3). Liinets bestånd är
sålunda .350-400 par.

Observationsarkivet i Aho
C)rnitologiska förening innebär
material om träd1ärkan från och
rn ed 1960-ta1et. Uppgifte rna
kompletterades lned upprop i
Ukuli och direkta kontakter med
arliivobservatörer'. Materialet
visar en stark nedgång på 1980-
talct (tabcll '1). l'rcndcn passar
bra ihop mecl de rapportcrade
stora förlusterna på övervint
ringsområden i Europa.

,,\v de arkivrevir som kan
lokariseras nogrannt valdcs 24
för granskning. Bara 9 av dem
var bebodda och 15 :rv c1e toma
reviren var nu olämpliga för
trädlärkan pga skogsukkession.

Trädlä{kans sträckperioder
vid .Jurmo fågelstation presen-
teras i figurer 1 och 2. jur.no
har crfta varit bristfiilligt
bemannad under vårsträcket
()ch materialet ger inte en
pålitlig bild av populationsut-
vecklingen (figur 3). I höstma-
terialet kan man däremot kons-
tatera en nedgående trend på
1960 talet som raportcras
också på de åländska fågelsta
tioncrna. Scdan 1970-talet är
trenden stabil men år-svar-ia-
tionerna starka.

Iämförelsen mellan fågelat-
lasmaterialet 197.1-79 och
1986-89 visar en neclgång med
29 %. Nedgången är mindre i
\Do och tslorreDorS5 lJn in r

andra deLar av landct (tabcll 5).
Hela landcts bcstånd upskattas
i den n)'a atlasen till 800 par
vilket passar ihop med resul-
taten i den här rapporten. Hälf
ten av finlands träd1ärkor
häckar allt:iå i.'\bo och Bjiirne-
borgs lär).



Liian moni talve! jurmonkäviiöistä
näki tässä pelkkiä kiviä. Näin sokeat

ioutavat iatkossa filttiketjuun.

Jurmon
io neljäs eurotatrvi

Mclkein koko talven ajan tuuli
puhalteli påäsääntöisestl 1än-
nen puolelta, eikä myrskyä ol-
lut liuin parina päivänä. Lä pö-
tila pysytteli nolLan nurkilla ja
vain Järvi ja lahdet olivat jäås-
sä. Sateita saatiin normaalissa
mäå rin, suurir osa räntänä.
Lunta saarella oli enimmilläån-
kään tuskin 5 cm enemPää.

Leuto taLvi kannusti lintul].Iic-
hiä uskaltautumaan ll]yös JLrr-
moon sankoin joukoin. MichitYS
on historian parhaita: iorrlr.l-
kuussa 25, tamln ikuussa 22,
helrikuussa 19 ja maaliskuus-
sa 1,1 nichityspåivää. Kuiten-
kin reitticn laskenta on unohtu-
nut lähes tyystin. Valsinkin

Jurmon talvikatsaus -
tuoreempana ku in kos -

kaan! Ennätys-leudon tal-
ven mielenkiintoisimmat
havainnot, tietysti RK: n tar-
kastamattomina.

tammikuussa reittien laimin-
lvönti oli lähes totaalistar Vain
muut.rman a nJtv.ll-IJ retttt lJs
kettiin siedettävästi.

Ylipäätiiän asenlakaavakkei-
den täyttämisesså seliä mliÖs
asemakäyttäytymisessä on
rutkasti parantarnisen varaa.
Kerrattakoon v ielii, että
kaavakkeessa kohdassa A vc
detään "paik." yli ja kirjoite-
taan ylle "yht." (=yhtcensä).
Tähän kohtaan mcrkitäån siis
havaittujen Yksilöiden yhteis
måiiri. Kohta C, "muut", iae-
taan sarakkeisiin ja siihen si
joitetaan reitticn havainnot ku-
kin omaan sarakkeeseensa. Min
käänlaisia mLruttuian x arv<tllaWillian Velntala
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m e rk itt), iä sLrrrria ei kaa
va k kcc lla 5 Llva i t a, cte nLi ll
Iokkit'n koltclalla oli vlci5csti
k.l) tettv pelkliåä ruksia.

F.r nClr a5cmakaavalikeiden ja
karttoien )'m. tarvikkcide| lop-
i)ulnista oll ase ranlloitajalle il-
]lr o itettai \'al asiasta l]t_\'issä
l ioin. KaasLriaitteirlerr ja ka
min;rn kJvLil5la ja nrLrusta tar
pcclliscs ta on kvlliksi infor'-
rraatiota ascrran ohjci!ir. Lu-
kckaa ohject huolcllisc5Li en
ncn lun IcmatLonr icn laitlcidcn
ka,vt tiiii. Niiin viilliittc tLrrhat
t()tlrrt.

Talvehtiiat

-Jo lolialiuun lopulla ilnest) -
nvt tuntllrihaLLkka olc5keli Jur-
mossa ainakin ji)ulLlkulln lop-
l)r-lr.lil asti- Niitt),kir\ inen tal
\chti tLLloksckkaasti Sorgeililla
siirlvcn Loppu trl\'csta saaren
länsipäähän. !,nsilnrnäinen tun
turipaillö ilrrestvi saarelle Z.12.
lålrä illneinen l-l{\' liritu siri
liaverilt \,a nhenr masta naitras-
pukuisesta ljn n usta, jonka kan\-
sa se n ä)'ttii)'tvi vuorotellen
talvcn ailiana. NiikiPii jokil nc
rrolcmrlat 5arnarrakin piii\'äDii.
.loulukuun puolcrvälin tielroilla
saarellc' p) iähl) i kuiLka, jol.
mvais tal!chti lurmon vcsillä.
l(uikkalintu ja nähtiilr n()lmaalia
sel\'ästi runsaamdrin tal!en ai-
Lana, seliä rrurLttavina etta pai-
liallisina.

Vcs j lin tu ja Lilsliettiin taLvcn
.ikauil LohtillaiseD suuliil rt]iiii
r iai. Sinisor5i. l.skettiiD Lalr-
(ltDSadan v ks ilii n rnolcrrnrin
puolin. llarhkojrn ja pilkkasii
picn luku maJriit liikkrLi\'at l{)
\ ksilön ticnoilla piii!ittiiln. Ko5
lie loiLa oli vrilllclcvin maiiirin
mliLrlamista ) lisilaiistä rnuuta-
nrlin liyrnll]eIl iin vli5ilöihil.l. Me-
IiD)etsoja t:11\.ehti pLLolesta \a-
dasta satirirn \'k:jili)ä Junnon
lLrotfuilla.

l(! hniy ioutsc n ia lasketliiIl
pir rista k)'rrmcnc5lii vl(ispJin
jr lrlrluioutscnlakin viiti5cn yk
-\ilila. Musta intuja, telliliiä seliii
luklia- ja lapasotlia lövt\j lrluu'
tarria \illoln trilLi)in. Itisliilititä
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liavilittiin talven aikar-ra parhaint-
nillaan toista kyntlret)tå. llmci
ststi 1n) iis suopi)11ö victti tal\ erlsa
.Jurmossa.

.foulukuun sokerit

JoulLLkuun toisetia l)aiviinä
l),) hiilti kirkollil rIusta])äii
kerttu, joka kLloli salualln piii
vänä. 6.12. Iilclä lah(lella
uislenteli lriirliiilintu. 30 rirkiit-
tiä havaittiif muu tlonr atkaila
1-l- I2. 'lalvcn e ll s il]r tn iiinc n
rnerisirri niiyllävt) i vasta 18.
12., seur-aavlna l)iii|iinai jo liol-
olc. Samana pai ivii nii niilrliin
mvös rr\öhainen purrak),lkiras
las. 22.12. nruutti Vhteensii
jopa 9 ga|iaa. T.illöin nähtiin
rnYö5 hirliiilintu.

.lou lupä ivirrii ()hilli "tal!en
kovin" iäiik)'\ hly - lravain
rroitsijan riskiLiin scurassa saa,
len pohjoispuolclla. N{vös llli-
haahkoja naihtiin jouluna rLrn-
saas Ii: \'htccnsä killisi koirasta
ja 21 nirarasta nr0Utti laltdes\a
par\'es5a saarcn ohi ia lisäk\i
l1 lintLla oli paikalliscnt. 27.I2.

nähtiin taviokuuma sckä jänkii-
kurppa.

Tammikuun sirrit
ja sorsat

V(1oden alu\til irlk()i|at nreri,
sirritkin tulla .Jurnoon surlr
curpina parvina, rrrr. -1.1..J0
li lltuir. Samar]a piiiviilr:i nähtiitr
nr ullttava 2 kv l)ikkukajava-

Vuodcn\ ailrtee j;ilkeen las
ketliin crikoisen su Lrria sini
sorsa-rniiiiriiir :1.l. -180 ja .1.1.

.510 vl<si öri. .5.1. ill-l]estvi kah
deksan la pasotka n parvi Sor'-

S(nille, rnistii se viihtvj lruu
tamia piiiviai. ,\llihaatrkoja nrih
tiin tails 7.1. neljii ),ksilitai.
1(,vsci5elrai piiivJnii oli saa rella
kaksi suopUllöä paikalliserra.
8.1. oli lncrisirricn huippu, 60

) li5il()ii.
9.1. rilhtiin pLrnarinta, 21.1.

saarclla piipalltivat al]]l)uhaLlkka
ja .J kv isoloLki. Hiirihaukka
kaa rteli saarcn vllri serlraa\'a-
na pii i\ iinii. l\[ic1.-nkiintoinen
ha\aint() ()rr rnvii\ 28 l0 I

Sorgcnilla hl{a iilLL 2-li\' Lioi
ra 5-ii ll ih aa h k,l.

Poiat tirkistelevättyttöiä vesirajan alapuolelta. Näitä Jäämeren näkymiä saatiin
ihastella muutaman kerran Jurmossakin.
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Mcriharakka saapui lurmoon 29.2. ja paftnsi saapumisennätystä peräti kuu
kaudella.

Helmikuun aikaiset

H elm ikuurl alkupuolella alkoi
\ at rrln. koskeloidelt ttt:iiirlit
lie \\,a ir satoihin )'ksili)ihi1r.
Haalrloja alltoi tt-Llla lhii elreIll
niän Jurinon vcsille, en5irttmäi
nen jl)-Lojras jo 7.2. Nlcrkille
panla|aa oli lnvöJ lokkicn lrLtLtt-
to; Helrr ikuLrr plrolivailin jälkeen
n)ää räL oli\,a1 )hteetlsii vain
h icrraD \riaa tLrhan]lelt. 12.2.
ir uLltti l<aksi !alrltaa pikkukai
avaa Luolecseen saarcll itiiptlo
lclta.

15.2. naihtiin lieväiiIr erlsiI]t-
nriiinen kiuru. SeLlraavatlit Pii
vänii n,ihtiin taas l)ikliuliaja!a,
2 k\, linlu, ja mtLuttava varlha
selkälokli. 26.2. nlLLLrlti laas
kiur ia .Jä rven kannakselta
lij)dettiin tunturikiuru.

29.2. ha!aittiirl kolrnc nlcri'
hanllca seka todella aikainelt
nr uuttava rni-'riharakka. Nlyö5

J'ksinaiincn LruttuklT'hli)' rtlur.ttti
tijllöin. Helnr ikLrun iopulla alkoi
k)'hrr)'jotlts('rlia saapua odot-
ta maa rr sisiisailti!t()n pi-'simii-

1alrtien avaLLlLlnlitta. In1I. 29.2.
63 \ ksiliiii.

Maaliskuussa kolmc
muuttosykäystä

Naaraspukuinen tunturipa)llii
1rä]'tt:ir-1)'i \ ielä kuuNau(lcn al-
kirpiijvinå. Veriharakka ja tö) h-
tithy),ppii notecrattiin .1.:1. ja
eusi]]tntäincn liir\,irIen Sctlraa
vana päiviirlä.

L:immin etelä\'irtaur laulaisi
ke\,ätmuuton kunrroLLa vluhtiirt
5..J. Lärrsipääss.l kailotti\ at ke
\':i th lrLrto:la n 500 kalalokkia.
lraahkar ia aLlin [rä.lräL noL]!i-
\ at jo vli sadarr j.1 ersimrntiirlerl
ristisorsa saapui. Sl'ks)'rl vael-
tajista ilrue5tviviil saarelle jäl
iccr sini , kuusi- ia talitiaisct
sekä purLkiil)ijä.

Nfåali\liltlrn slrurilrrnat rneri
Dlctsoniääri'it lll s kettiin 7.:1.
(l(Xl lintua) ja 1-1..1. (1.10 lir
tua). IlipIiäinen ja sepelkl'_r'hky
saapuivat 7..1. ja rnll!lavalit ja
pulmuneu seuraavarra piiivinii.

\rajilan llarin |iilion hiljaisclo

kat kc5 i vii korr\ aih tcen 21.-
22..J. lnu u ttolin tLlannoksee It:
LJusiit tulijoita olivat s ilk ki
Lrikku, mcLsiihlnhi, kuusi t\'lliai,
lchtokurpat, par-j pcLrkaloista,
purlarilLnal, ra utiaineii ja ltlo
tolir\ inen. I'arhaita nl ää r i:i
edusti\'at lallantaina 20
puuliiipiiää, I .]:l hippi.jisLä, .10

nrLr5tarasta,jta, .16 pcippoa ja
:.18 talitiaista. l(ail,liiaan saapu-
ueita lajeja oli jo.l1. Saarellr
sai iill lröl I isc st i niilttiiVtvltcct
kanahaukat laajensivat ruoka'
Valiotilan parilla rarvipiillöllå.

Haahkoja laskctliitr 26..1. jo
550, lnutta lierviiiin en5im mijj
nelr ln LlLllontarliLailu ra ia)'tt i
pankin scLlraavanaL paivijllii: i h-
tccrsa.ll00 haahkaa. lä iv:i
tarrjosi kuun 5uLu-irntnan k)'11-
rnv joLLt5cnsurr]riall lJ2 lintua ja
mukana lorrrpaili )'ksi piklu joLrt
ser1. \'lvirs lie\'ään ensiurll)äincn
han])aibailiara rliilrtiin. scuraa
var)a päivänä alkoi pitkä k)'1mä

ia liso, ioka karsi loppukuun
lnLLutta jat minirniin.



Varsinais-Suomen
lintuharvinaisuudet

vuodelta I99O
Vuosikymmen vaihtui h arvinaisu u ksien suhteen

hyvissä merkeissä. RK hyväksyi vuodelta 1990 maa-
kunnasta 34 havaintoa. Uusina lajeina kirjattiin ame-

rikanhaapana, arokotka ja a las-
kanvikla. Ensimmäistä kertaa nähtiin myös tavin

poh joisa meri kk al ainen ca rol i nens6-rotu. Varsi na is-
Suomessa tavattujen lajien lukumäärä on nyt 336.

Vuoden parhaimmistoa ovat myös suula, talvinen
lyhytnokkahanhi, isohaarahaukka, valkosiipitiira, kaksi

vuorivästäräkkiä ja punapäälepinkäinen. Runsaana
esiintyi punajalkahaukka (6 yksilöä) ja ARK:n puolelta
iääkuikka (4), kyhmyhaahka (1 1) ja haarahaukka (5).

A IIK:n kvmmcncs toirnintavuo-
si sisälsj kolnie kokousta, joissa
käsitcltiin kesliimääräistä encm
nliin harvin a i s Ll Ll s i lm oi lu ksi a.
RK:lle annctLiin lausunto 56 ha-
vainnosta ia käsiteltiin 86 AIiK:lle
kuuluvaa havaintoa, joiden hvl-
käämisprosentti oli L0 (%. Yleis
imnin hylkäärriseen iohta\.an
påätöksen s\,1. nä oli liian sr4)pea
liuvaus linnusta tai ePäslrotuisa
havain tolilanne. Lomakkeen tävt
tälniseen kannattaa paneutua
huoiclla ja kä)rttää tukcna alku
per'aiismuistiinpanoih in pcrLr)tLr
via piinoksia.

Muutokset

RK on poistanut larka5tettel-
vicn lajien lucLtelosta l)artati-
aisen vuodcn 1991 alusta, jo-
ten vuoden I990 jälkeen tehdyt
partatiai:,havainnot tuicc lähct
t:ii ARKro tarkaslcttavaksi,
sitä \'an hcmmat edelleen lil(:lle.
18

r\l{l(:n linja partatiaishavainto jen
kåsittelyssä ci tulc ilmciscsti mLLo
dostulraan kovin tiukaksi vaan
csim. pelkkään ääneen perustu
villa havainnoilla on hyvät mah-
dollisrtudei läpåistä käsittely.

ARK on päättänyt kokoukses-
saan 9.12. muultaa t arkastet
tavien lajien luetLeloa silen,
että +zliv kyhlll]'haahkakojrai-
ta koskcvia havaintoja ci cnää
tarl<astcta vuodcn 1992 alusla
alkaen. Ilmoitukset naaraista ja
o uorisLa koiraista ovat edel-
lccn lcrvetulleita.

ARK:n jäsenistö ja ääncstys
menettely on rnuuttunut sitcn,
että äänestiiviii j:iscniå ()lr n)'t
seitsemaln. Juklia J. Nurmi va-
littiin uudeksi jäseireksi vuoden
1991 alusta.

La a purcc myi)5 lintuiehden
toi llr itta miseen. l(ahden värik-
kään vuoden jälkeen jouduttiin
harvinaisuuskuYjssa palaamran
mustavalkolin jalle.
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ARK-lajiluettelo
1.I.1992 alkaen

jääkuikka
jääkui kka-laji
pikku uikku
mustahaikara
lyhytnokkahanhi
kiljuhanhi
kyhrnylraahka, ei +zkv k

kiljukotka'laii
haarahaukka
n ii tty/a ro su ohau kka
muuttohaukka
kiiruna
viiriäiner
kcråkullnitsa
hcinäkurppa
rar takulvi
leveäpyrstökihu
tunturikihu
isolokki
pikkukajava
mustatiira, ei jp
pjkkutjira
eteiän kiisla
sininärhi
valkosclkåtikka
lapinuunilintu
sepel rastas sYksYllä
lapi tiainen
partatiainen
keltahemppo
pikkusirkku
kultasirkku
kuukkeli
nokivaris

ARK:n kokoonpano

Tom l,indroos
Hannu lIinlan
HannuKlemola
Jarmo Komi
TallaniNumminen
Jukka J. Nurmi
Juha Varrela

RK:n h1wäksymät havainnot
stJt-rl.A
Suld bdss,lnn (2,1:2)
22..:1. |yhäranta, Rihlniemj ad nr

(l lannu Yli I(iuhaluonla).
S omessa nähtl'21 liertila, lläistä

12 on oLhrt 1kv lintuia svts Ioka
kuussa. AikaisemmaL havainoot
Tl.\':n alueelta ovat 3.7.1956
Iloutskairistä ja 1,1.9.1c)6E Halikos-
ta.

I Jl lY I NOKa\H,\ 
'-H 

l

Atlsct ]t nt h)'t It.vttc I trrs ( I 8, l:20)
1 1.'l2- 12. Paraincn, Kopparö (Kaj-

Ovc lettersson, Bcrtil Blomqvist,
\'farcus l)unker).

Tiettå\'äsli r'nsintnlåinen talviha-
vainto Suomesta. I yhvtnokkahanhi
or laoistettu RK:n lajilislalta \,uoden
l99l alusla.

AN4ERIKANHAAPANA
Anus ufiel icliitLt \O,IIl)
22.6. alkacn.'l aivassalo, Rantalan-

lJhti k jp/vp (\4atti Lempiainen )'1n.).
Ljntu oli peikalla uscita fåiviä ensi

ha\ainnon jällieen. Suomen /. ame
rikanhaapana, Varsinais Suo]llc1l
3,15. la'i.

I'AVI
/\itas .t(..tl dLl olittnsis l0,lt7)
30.'1.-1.5. Korppoo, .lurllro k (Pasi

lirinen, Matti \ic]ninen, Erno Kårk-
käincn ]'m.).

Iin\imnräirr.n havainto Varsinais
sLLOlneSta, sUOmeSSa tavattu n)t
1i kertaa- KcYäi5Len taviParvitn
tarkle iutkailu on paljastanot ameri
kantavin jokavuoliseksi vierailijaksi
Suontcssa.

Lvhenteet

I Iavainnot: pr.Lll=unluvaPoika-
ncn, ju r'=n uo ri, sulla d=esja ikui
nen, ac1=vanha,lkv=cnsimmåi-
sellä kalenterivuodellaan oleva
(31.12. asti, 1.1. io 2kv jne.),
li=ko iras, n =naa rils, npuk.=
naaras-puliuinclt, kn=Pari, (vft.
lk 1n=\'ksi koiras ja )'ksi naa-
ras), jp=juhlapukuinen, vP

tetty, N=pohjoiseen (NW - luo-
teesee n jne.), nt=nluuttava,
p=paikallinen, a=l)arvi (a-5 =vii-
den par\,i, 5a = \'iisi parvea),
nl00 = noin sata. l = tam-
mikl-lus5a (jne. ).

F.slint]-minenr La jinimen jäl-
jessä olevista laPaam iskertoja
kuvaavista iLlvuista ensitrllnäi-
nen kcrtoo Valsi nais-Suolncs
sa hyvaksyttyjcn havajntoien
(ei ),ksilöiden) määrän vuoden
1989 loppuun menncssä, luktl
pari kertoo V a rs in a is-Su om e n
havaintojen i)suuden koko maas
sa tchdyistii havainnoista vuon
na 1990.

=va i h topu - kui n c n, pp
=peruspukuinen, tp = talvipu
kuinen, v=vaalea \'ärimuoto,
t=tumma värifluoto, vm=\'äl-
ilnrlotoinen, ä=ääntelel'å (ei
näh ly, nähtv ä;intelevä=l ),
i\=Laulava (ci \'ältt:imättä näh
tv), r-rengastcttu tai Pyydy5

!:

Punapäänarsku Utössä.
Rödhuvad dykand vid Utö.
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PUNAPÄÄNARSKU
Nettd ruf,ntl \7 ,2:2)
10.5. Korppoo, Utö k (Äri Rivasto,

l,asi Laaksonen), 31.7.- oin 15.9. Salo,
Halikonlahti n (Tom Lindroos, Harry
Lehto,vm.).

ISOIIAARAHAUKK^
r\,{i/1,l/s rrih,lls (5,1: 1)

1.5. Turku, lrerno W (Tsmo Lahto-
nenl.

I(oko maasta yhteensä 21 havain-
toa, näistä 6 Varsinais Suomesta.
Vuoden ainoa isohaarahaukka kaar'
tcli hetken PansionLien päällä iuhlis
tacn yksinäisen retkeiliiän vapunpäi
vää.

II{NI.IIKORPPIKOTKA
Gyls fi vus (1,O,1)
25.6.1986 Korppoo, tjttj 2kv (Järi

Pcltomåki, Jouko Högnander, lsnlo
\,Villströln).

Tästä Poh jois-Eruoopan kiertueel
la ollecsta linnusta on aikaisemPi
ilmoitus Jurmosta 22.-2:J.6. \'uoden
1986 ka tsau kscssa.

N IL]TfSIJoHATJ I((A
Citc s pyldrtus (26,2:22)
12.5. Tu.kr, Friskalaniahti ad k

(liami Lindroos, Nlarko Suoni, Tolrl
Wistbacka), 26.5. Mietoinel], Myl1ä
lahti n (Pekka 

^lho).No naalin niukka csijlltvtttinen Var-
sinais-Suorressa, vaikka koko maas-
sa lähcs enn:itysnrnsas.

19.8.197:l Eura, Honkilahti +2kv
k (Heikki NIinn, Vesa Lukkala),
1.1.5- 1 989 larainen, Kojktllla Onttala
+2kv k (Kaj Ovc Petlersson)-

ARoI(C]TKA
Aquila nipLtletlsis l0,l:1)
20.-26.7. Turku, Topinoian kaato

paikka 2k\' oarmo Laine vm.).
Srcmen 12. arokolka kokosi lin

tuihmiset Topinojalle läheltä ja kau
kaa. liiviisti alueclla viihtynlt lintu
tarjosi erinomaiset mahdollisur. et
nuoren arokotkan tunlomerkkien
opiskcluan. Varsinais-Suomen 336.
laji.

rUNA]ALKAHAUKKA
l-n1[a vespettit]us ll,6.3l)
11.-12.5. Perniö, N:ise rI (Jukka K.

Nurmi), 19.5. I'iikkiö, Tuorla +2kv k
{Tom Lindroos, Henry Lclrto, Tapani
Nlissonen), 2--3.6. Perniö, Saaren-
järvi 2k! k (Markus Ahola, Jani F.lo-

vaara, Jukka K. Nurmi), 12.1J. Na vo,
llögsar 1kv (ltrsllrus Väki, Mikael
Nordström), 21.'22.9. Perniö, Tork-
liila +lkv n (Jukka K. Nunni ),rn.),
29.9. Rymällylä, I(urinen l kv (lassi,
Hannu ja Antero Eloranta)-

F.nnait)'sesiintvnlinen \rarsi.ai!
Suomessa ja loiseksi runsain esiint\
nrincn Suonlessa. Vuosina 1982 89
on maakunnassa havaittu \ uosittain
0 2 )'ksilöä.

PTKKTJI TTII]'II
Potznita Pa^,fi l5,I:9t
2-1.-27-5. SLromusjiini,,\nerioiär

vi k-A Uukka Sillanpäii, \Iarjo Siliao-
paa ynr.).

Kovin harvinailreD litji Varsillais-
Suorncssa, koko maassa ha\'aittlr jo
100 vksiloa.

AVOSFI-II
Rec t l,ii o\tk1 tlr,os(tto (26,2112)
1.5. KeIniaj, Si(ilax 2 (lukka K.

Nurmi), 19.'22.5. Korppoo, Jurmo
(Sa]npo I-aukka[en, l(al]c Larssol,
Jani (lcdcr).

Kemion lintuien nähtiin padttele
van lahdella. Todcnnäkiiisesti samai
linnut nähtiin m_yohernmin illalla Hali
konlahdella, mlLtta havainnosta ei
ole tehtv ilmoitusta R(: lle- .Jurmossa
avosetti on låhcs jokavuotinen vie
railija.

ALISKAN\JIKLA
Ttf !ites tubtulicoIli\ lO,l:IJ
IL I2.5. Korppoo, Jurmo (l)ekka

Alho, Kalle Rilinio, NIikko Yljlalo vm.J.
Suolnefl kuudes aiaskanvikla ja en-

simm:rilren kcväthavainto maa\tam-
me oli TLYin alueen 3,'1.1. laji.

Perniön punajalkahaukkanaa.a5.
Aftonfalkhonan i Bierno.

L{\IPIVlKLO
TrinSi stLllnalilis 116,2:21)
7.8.6. Salo, Halikonlahti 2 llanne

Riihinäki ym.), 13.5.191t9 Västan-
Ijärci, Caltarbl'\'iken (-lanno Laine,
Nlarkku Harnaaen, Pckka Loivaran-
til).

iSOVESIP]iASKY
Phttlul ap s litlicntiu\ 15,7:7)
2.10. Kemiö, Siölax 1kv (Iukka K.

NurrniJ.
Nopeiln1nat ehtivät bongata lin-

uun, joka l:ihti nluutollc iltahämåris-
sä. Ldelllnen havainto on Pyhäran-
nasta heinäkuulta 1989.

VALKOSIIPITIIRA
ChliLlafii.ts leu.jft?t tts 13,I:7)
11.6. laimio, Paimionlahti ip (Nfat

ti LelnpiäinenJ.
Tl'ypilliscn nopca vierailLr tvypilli

seen aikaan. Edclliset havainnot:
lurku 197.1, Salo 1978, Miek)inen
t9ufl.

ISOKIRVINEN
Ai I lltts 1 tortte sr rl d t7d idt ll,.l:12)
2:1.9. ULrsikaup!rnki, litkäluoto S

(Tom Lindroos, Raoli Lumio, Hcikki
Nurmi), 27.9. Korppoo, Utö (Hannu
Klemola), 9.I0. NaLrvo, Seili (Hannu
l rirran).

Kaikkiin havairrtoihjn sisåltn mon-
goliankirviscn l,\t1l lltts 3u1!t'tNskii)
mahdollisuus.

,*
,,,

!
-
9
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NI JI\'fMI(1liv]NEN
,\ thtts inttP{t,is l-12,O:1)
27.,1.I989 ULrsikaupunki, Vekara

(Harri lräivarinta, Rai o Virtanen).

SfIIITIUNAVASTARAKKl
Mattlcilla L itrealtt (7,1 :6)
22.5. Salo, Halikonlahti k (Matti

lcmpiäinen, l'ekka Vainikka).
tdellisct kal$i havaintoa ovat totl'

kokuulta 19E7 Utöstä ia Halikonlah-
d elta.

VUOIU\TÄSTÄRÄKI(I
Molncilltl citrctrd \5,2,6)
7.7. UrJsikauprtnkl, Vekara +1kv k

S (Nlikko Ylitalo, l(alle Rainio], 15.-
lrr l0 Pvhiiranta. Rihtnieni lFlannu
Virtanc;, l\'lirkku Santamaa, Veli
lulutti vm.l.

I Llcllrset ha\ arnrlLrt L,\ at \.un\i1t i

1970, 1983, 198,1 ja 1987, jolloin
Laji nähtiin Turussa iajurmossa.

I UNAPILILEP]N K.\I\EN
Lanilt\ st tttot 12,T:l)
7.-E.7. Korppoo, Jurr]lo +1kl' k

(Vesa Multala, [nn Vilbasle, Eedi
Iclov), ll.-1:1.7. KorPPoo, Jur o
+l kv k 0yri Heino).

ITavainnot koskevat samaa lintua.
ldelliset havainnot ovat lsokarista
I5.5.19 69 ja Jurmosta 15.-
23.1O.1979. Suomen 14. havainto.

MUSTAPÄÄTASKIJ
Saxicold tottlutttd l2O,2tS)
1.5. 16.4. Dragsliiird, Lovö n (Mik'

ko Yljialo,l(a]]c Ilainio, Pckka loola),
2 L.4. västanfjärd, ilaltarby k (|ekka
Salrrri, I lannLr Salmi, William Velmala

!'m.).

PÅRI'AfIAINFN
Pnltunts binrnti.us 1.6,2:75)
17.-1u.10. Korppoo, Utd 5k 3n

(Ha11nu Klemola), 18.1l . alkacn. Salo,
Halikonlalrti 3-4 ( lk ln) oanne Riihi-
maki ]'m.).

I,oistettu RK:n lajilueltelosta
1.1.1991 alkacn, iosta lähtien ha
vainnot s ii rt,vv ä t AltK:n
tarkastettaviksi.

Hylätyt havainnot

KIIJUI(OTKA
)4uild.lt1lt\n
l l r{ lg72 I Lr,r Horlkrl.rlrti l k\ .

TUNTUR]H,{UKKA
FL1l.o tstiLohts
16.12. Korppoo, .lurmo.

ISOKIIIU Sf1'/.0rdrirlr Jk!rd
2.6. Pyh:lranta, OtaiäNi 2 juv S.

22

ARK:n h1-väksymät

JÄAKUlKKA

5.5- Uusika0fonki, Vekara 2 jp m
(Raimo Hcinonen, NIatti Lcmpi:iinen,
l(ai o \rirtanen), 17.5. l)rhäranta,
Rihtniemi jp N (I'ekkl Alho, lapani
\reistola), 15.12. ](orppoo, Jurmo tp
(Milia Asikainen).

Poikkeukscllisen 1 unsas esiintvni
ncn l LY:n aLucella. JiiAkuikat InLlut-
tavat keviällä ilmeisesti kaukana ul
komerellä, sillä kevatmuuttohavaitl
toja Lrn väh;tn verrattuaa esim. l)orin
ia Merenkurkun alueisiin. Sourin osa
E0luvu iääl<tLikkahavainnoisla on
tchty Jurrnossa.

PIKKU UIKKU
7 titI4rbulltl\ tticoLIis
Ioukokuu 1990. Korppoo jp, sa-

malla paikalla nåhty 1-2 vuodesta
I986 (llkka Lanpolahti), :1.9.-'+.10.
Salo, Halikonlahtilp 0anne ltiihinläki
ym.), 2'1.11. lurku, l.änsilaituri tp
(l'ekka 

^lho, 
Tom Lildbon, Jukka

Sillanpää), 11.I2.1988 Turku, Ruis
salo tp (Pckka Alho, Heidi l'eltomaa

), .). Havainto on iulkaistu aientmin
virheellisesti I L2.I9B9 Ukulis!a 1/
1991, 1 l.10.1989 liLrku, Friskalan
lahti ad 0ocl Karvonen).

I\'I USTAHA] K{ILA
(:i(onia itiytj
6.5.I989 l urklr Friskalanlahti \{

(Rami Lilldroos, Markku RahkoDell,
NIikko Suhoncn).

\4ustahaikara ei ole läheskåän jo
kavllotinen harhailiia TLY:r1 alttcella.
Edcllinen havainto on Kiskosta vuo-
ctclta 1986.

I(A f LOH.'\IKARA
(:it ottin .idnlitt
I3.5.1989 Kerniij, Högmo Uarno

Laine, Pekka Loivaranta, Markku Har
manen), 5. 7.6.1989 Painrio, Kerko
la ( l apani Nunrm inen).

l(atiohaikara on poistcttu larkas
tettavie lajicn joukosta vuodcsta
1990 alkaen.

HARM]\ÅSORSA
A ds sltelcrd
19.5.1989 Korppoo, Jurmo ad k

(Sanrpo Laukka[en).
Laji on poistettu tarkastettavicn

lajielr lucttc]osla vuodesta 1990 a1-

kaen-

KYHI,|i'I{\,\I IKA
So tn dtet iu s lcctdbi I i s

23..3. Pyheranta, Rihtnicmi +2kv k
){ (Markku Sanlamaa, Tapani Sallta-
maa), 25.3. Pvharanta, Rihtniemi
+2kv k N (Tapani Santanaa, Hannll
Virtanen ym.), 31.3. Kustavi, Susi-
llrLrto 3kv k SW (TaPani Numrnincn,
Heikki Assinen, Reijo Vjkman), 31.3.
Pyhäranta, Rihtniemi +2kv k S (Marli-
ku Såntamaa, lon Lindbom, TaPani
Santamaa ym-), 11.-12.'1. Ryrnätty-
lå, Heinäinen 3kV k (Arvi Uotila, Lassi
Elorarrta), 29..1. Pyhäranta, Rihtnie
mi +2kv k N (Nja.kku Santanaa,
i\nna Innola, Tapani Santamaa Yln.),
:3.5. Pyhäranta, Rihtrliemi +2kv k N
(Markku Sanlamaa, laPani Sanla
maa, Pekka Vainikka), 12..5. Korppoo,
Jurmo +2kv k {Pekka Alho, Hcidi
Alho), 5.6. Dragsfjärd, Morgonlandet
+:lkv k (Sa po Laukkanen), 9.6.
Pyhärantil, Rihtnieni 2 +2kv k S

havainnot



Varsinais-5uo
men toinen la
pinuunilintu lau
loiVarissuolla.
Nordsångare.

Mustahaikara
vauhdissa.
Svart stork.

0ukka Sillanpaä, Markku Santamaa,
'l apani Santarnaa).

Ennätyksellisen runsas esiint,vlrli-
nen niin TLY:n alueella kuin Loko
maassakin. Valtaosa havainnoista kcs-
kittyy baahkanluu ton yhtevteen Riht'
niemessä. Huomionarvoirlen havain-
to on kahdcn kyhmyhaahkakoiraan
muLlltaminen etelään kesäkuisessa
haahkaparvessa. TäDä voi viitata sii-
hen, cttä osa k),hm_vhaahkakoiraisla
ei poistrl ltärnercltä kcvätmuLlton yh
tcydessä \'aan liitq,y haahkoien sulki
mjspaNiin. ARK ci tarkasta vuoden
1992 alusta havalntoja +2kv kyhnrt
haahkakoiraista.

27-5.1987 Dragsfjärd, Morgonlan-
det +2kv k (Kai-Ove l']ettersson),
18.5.1989 Korppoo, Jurmo 2k\' k, n
(Sampo Laukkanen), 20.5.1989
I{orppoo, Jurmo 2kv k (eri kLrin
111.5. 19 89) (Sampo Laukkanen).

HAARAHAIIKKA MilrtLs liStnns
16.,i. Pyhäranta, Rohdainen SE

(Hannu Virtancn), 16.,1- Pyhäranta,
Rilitnicmi N (Pekka Alho, I om l.ind
bom, lyrki Nornlaja), 20..l. lurku,
Ruissalo N (Jarmo Laine, Juhani \rir-
tancn), 20.5. Pilkkiö, Kuotiia (Äri
Kuusela, Katarina Nakolinna), 2.9.
Paimio, Paimionlahti (Ari Kuuselit, Ka-
tarina Nakolinna).

Normaaliarunsaampi esiintymincn.
tyh:irarnrall havainnot saattavat kos-
kea samaa ,vksilöä.

NIITTY'\ROSUi]HAL]KKA
Circus l)'sdt aus/ntna, outus
15.5.1989 Korppoo. J1n'mo n'puk.

rHannu Klemola, Pekka Alho, Jari
Helstola), 28-5.1989 lvlarttila, Prun-

kila 2kv SW (,\sko Rokala, J\'ri Helno ).

KOTK^-l-AJI Arluild .ldnsn/panM-
t i t1 ct /11 ip Lll e t i s i s,4 I c L itr n

2,1.,{.1986 Ku5tavi, Laupunen \\\
(Asko Suoranta).

MUUTTOI IAUKKI trtl(a prft'.{rit ts

3.4. Salo, Halikonlahti -2k\' llan-
ne Riihimaki), 8.-1. \{ictoincn, \1ic-
t{)istenlahti -2k\' (Hannr.r Kormano,
.Jouko Lunden. RaLrli l-unio), I5.,1.
Perniö, Tciio +2k\' (lanne Riihimäki),
12.5. (usta|i, l-aLrpuncn NE (Asko
Suoranta), 1-1.5. Mietoinen, Mietois
tenlahti +2k\' (Hannu Klemola, Nlika
Sjöblom), 1E.8. Turkr.r, Avik ad (Mik-
ko Tarnmincn ym.).

Elokuinen lintu on poikkeukselli-
sell aikainen s)rysmuutta ja. \uorista
linnuista ei yhtaän havaintoa.

30.'1.1989 Turku Rauvolanlahti
+2kv NE (Mikko Suhonen).

KEI].,\KURM]TSA
Eult otniis,narinell uJ
22. 2'+.5. (orypoo, Jurmo ad (l)ek'

ka Toola vnl-).
l'ail(ka ja ajankohta erittäin tiJ'-

pilliset.
20.5.1989 Korppoo, Jurmo ad

(Sarnpo Laukka en).

HElt{ÄKURPPA C,l/i djo r,.dld
7. 10.9. Turku, 

^vik 
(Sampo Kunt-

trL), 14.9. Pcrniö, Laukka 2 (lukka l(.
Nurn]i), 15.9. Korppoo, Jurmo (lvlik-
ko Ylitalo, Kalle Rairlio), 23.9. Salo,
Ilalilionlahti lJarno Komi, Pauliina
Liuliasl.

I F|E.\PYRSTOKIHTJ
Jterao, d/ irJ poindrinus
13.5.1989 Kustavi, Laupunen 2 ad

lAsko Suoraniar.
lidellisrironna nähtiin vksi muut

tara lusikkapvrstö, mutta muuten laji
on h\'\'in haNinainen läpimuuttaia
'1LY:n alueella-

ISOLOKKI 1-.r/'rs llypcrbortus
6.1. TLlrku, Ruissab 2 3kv (N{ikko

'lamminen), 24.1. Iurku, Ruissalo
2kv N (larmo Laine, Seppo Sällylä),
28.1. Nauvo, Rockelholil2kv W (Rai-
mo Heinonen, Matti Lempiäinen),
28.L alkaen Halikko, Kokkila 2kv
Uanne Riihimäki, l'etteri Sirva), 5.'
12.2. Itymättvla, Kirjalankylä 2 2kv
(Antcro Elolanta), 13.-25.2. Rymät
tylä, Kirjalankyla 2kv (Aritero Elo
ranta),9.-11.11. Turku, Avik Ikv
(Pekka 

^1ho, 
Jyrki Normaja), 28.12.

TurlrL, Tofrnoji 2k\ llaLmu KL,iri,
l,,m Lj nLlhom ), 24.12. TUr I Lr, A r ik 4
Ikv llyrki Normaia, Pckka Valto-
nen ).

Talviset isolokkihavainnot ovat Ii-
sä:intyneet huo1nattavasti viimc \nlo-
sina. Isolokkia määritettäcssä on pi-
dettä\'a mieles!ä risteymät, joista
on \iimc talvilta havaintoja rnyös
I LY:n alueelia.

I 1.11.l989 llhäranta, llihtnie i
1-2kv ( l om Lindbom, I Iannll Klemo-
]a, Jukka Sillanpää).

PIKKLJI(AJAVA Ri ssn tri ddctll a

17.11. Korppoo, Jurmo 1kv S

(Sanrpo I aukkanen, Kalle Larsson,
William Velnrala).

Havajntojor rnäärä \-ähenLyn) t B0
luvun alkupuolcen verratturla, viirlre



aikoinil on tehtv (l 3 harailltoa \ Lrr)-

Pll(l(UTllltA Sl t nn dI bilrans
2 1.5. (orpp(x),.lLrrnto (Salrrlx) Lauk-

kanen, I{a llc Lrrsson,Jarti Cederl, ?2.5.
l<orppoo, Jurlno .l (Snlnl)() Lrukka-
llcn, Kdllc l.ars5on, Jllni ilecler), -1.6.

5alo, Halikonlahti ad (Janl]e Riihirrrii-
ki, Markku ltjlari), S.6. t)ragsfiard,
Niorgor)landel (Sanipo l-aukkrncnl,
7. U.7. Ku?poo .Junrro { (2lin) + 2
Irsaa (Ve\il N{Llltala, !edi Lelov, Lnll

l'ikkuliirir on vakiitllltLttanla!\a
JrLrmorr pc!loripaikak\eeIr. Läiirl Pc-
sintii \ i]l nriJtettiitt jo lolscnJ \ rLonllr
r)1:r.rlL.Lrn l.rtl5llr,r,trr rtt t,, ll r

21r.r,.I,,fe Lurl,lr Lrrrrr,r 2.rrl
2 pull (Prklia N4ustakrllio, lorrko Flir

ka la, \rtijo \':ilrska).

litLL\Nl(llSl ,\ IniiT ,fur1!r

l -1.5. Itvmiitl\'la, Hejrriiin.ll (r\n-

t(,rr Llornnta), 17.5. IiorPpoo, .lLrrnlo
(Sarnfo I i]ulikitncn, .Jrrri L'..lcr), 5.6.
l)ragsfiard, N{orSonlandcl 2 (SaInpo
laukkanelr). 18.11. I(orploo, lLrrmo
(l'ckl(n Toola ), 21..5.191111

l )ragsliiird. llengt\kijr (Jirrgell |aln)
ilrcn, \'irIi Palnlgren KnLcvi l!e\rl:is)

slNi\ÅRHl ( )r1tt j,t \ ittu n t L \
ll6 lenru kk {l{auli l-umio).
Linto oli hetkrrr laikillliserlil saih

larlangojllä l)eltoatlklall rrLl I rl s5a.

falellincn lraralrrlo orl JLlrlllostr \ uo
rlclt, I981J.

! AL-KI)SLLl(\] IK KA
Dt,ttLltnt nPo\ lr ttt ota 5

2ll 10. I)\härnnta. lllht.i.rrti ll
(NlarkkLl Sarrlalnaa. \lililo Lchtola,
lapaui Sanhlllaa).

l9U0'luvu!ti Lajisti lehtiin vlto
sirl,rin (12 lla\iinloa.

SLlELllAS I '\S I tttJlt\ lnttluntlt\
1.1.I0. liLrsiliatll)rrnki \iclera (\let_

ti Lenlpiaiiren, Rr jrll() llelllonc., Ilai

ll{i( titrkastilir s) \!havillnllot sc_

l)cllastaasta.

llPl\-l.iL rNtl J\ lll
1)li\'llr5t rltt\ l)r) I (n Ii\
l.l aj. I!rku \'.lrr\5ur) ,\ (,\ri Kutl

\clai.
ARK:n loirninLit-a jitlla orl aiellrrrrirl

\'ailr vlsi hJvni.Lo: ltrrrrro 20.4r.I98(l

Sammanfattning

Raritetcr rr.r i [,gcntliga f inlatrd

I)en riLsomtattande ra ri tcts
konuuitten (ltK) godkärrc1c .t.1

observal ioner från lgcntliga
finland. Amerik.insk ltlåsand
stepPi)rn och praricliipare \''ar
nva alter för lanciskapet. lia)r
första !,:tn8cn på trii[Iades ocksai
k ri.k;r ll s amcrikanska ras

:ir l99O

bacl isloln (.1), praktejder (ll)
och bnrn glada (5).

t)en lokala raritetskom miten
(,\RK) s a lr rn a n t r ä cl cl e tre
;r'rs'r,,, lr brl .rr'l .,1- l-.""-
\El\Jti\r1lrl .il .rOr'_rll.
l't,rtttt tt,.r' t,'rLr. rrr'dlr,l. .r,
Lj'j(.\,r. or.' lJ R\,r, I- lrr-
Lr rJl..,l. .j.r.t h,' "Lr\Fr\.,1r ,-

lLrt \1,.\ '{r ,l"c\ ','fkJ.lJ-
de. I de Ilc5ta fall var orsakcn
t ill 1örkastningcn en bristfällig
. . l.r|ri J\ lJ!. n eller öt\ rl l

r.rrnr \Jb\rr\!il .,t \ ör't r '.rt .l- r.

I te\tcn listas filrst av llK
goclliiincla obscN ation(tr och till
sist eD ling rad a\',\RIi godkiinda
()b\L'avat io n cr.

carole'nsls. L.rrrrlskaptt:
artaLntal iir ltu .i.J6.

1l la nd de biitta observalio-
rcrna lian tnnu Ilailrrna5 cn sula,
spc. tsbergsgl'is under virlteln,
en glada, en vitvingad tärlla,
trli forsäkloI och cn lii(lhrL\.ad
törnskata. Nottras kaii
d.\sLL lorn en rikiig förekoltlst
av aftonlalk (6 filSlar), vilrl(ib-

Suomen kovin?
'l ässji raki: !lnclmassa olr vic

tett\r rlronia lintuharra\lLLksell
tiihtilletkiä, liun llalltinnollistat
punner ta rni!ta tcliaalisten jä
tösten vapauttant iscksi luon non
sLrilrctn liiertokLLlkuurr on nlaus-
tilnut iliiiän liLLirl kir5iLkana lor
Ius\a ln oni(]n rnillioi5icn litrlu-
laiien havaitseulincrl.

Lejeja huussista on rtiilttY tai

kLrultLr peräti 1l 1, lrukana nlln.
riirliin kova laii kuitl trcltilåis-
svöj:i. Ja uskokaa tai iilkää,
tcr r,apiilisli) pLluttLlll Iis til lta.

l)inDit on lr\eirltrtilett tlapatttL
sl)ontrallisti istualtaan, tI]utta
ha\'.rilrto on kclPr.lLttcttu rlluliaall
rn),ös silloin, I'ur c(1es jokin osa
ruullriista on ollul yhteydcs5a
huu!sin rakentcitiin.
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IJ Lalela 52 Kustavi-Turku
Asko Suoral1ia,Iarmo Saarnio, Mika Hemmilä

2) Lajeja s0 I)erniö Salo Komiö Turku
Rasmus Nfiiki, Mikacl Nordström, Kalle Larsson, \LV Salonen

TLY:n talvirallin
1991 tulokset:

Kcmiö'Turku

Tomi Kaijantrr, Mikko Oivukka

16) Lajeja 29 Jur]no
William Velrnala, llauli Lumio, T.Paavilainen

:l) Laieja 48

'l) Lalela .12 l urku-Parainen

13) Lajeja 37 Parainen
]vlarcus lluncker, Bertil Bloil(lvitt, Kaj'Ovc Petlersson

15) Lajeja .t6 Kaärina Tltrku

2.56 km

290 km

260 km

32 km

250 km

I ll( ) kn1

Hari Salmela, Kinlmo Kuusisto, Ari Kutlscla, K. Nakolinna

4) Lajeja'17 Rr-rissalLr

Jarmo Laine, l{au o l-ainc

5a) Lajeja,16 Yläne'Turku Naantali
Esa Laine, Jukka Salonen, Jouni Sihvonen

5b) Lajcja 46 Salo t'cnliö-Siilkisalo-Turktl
Seppo Sällylä, Ilkka Laiho, Ari Vieno en

7l l.aieia 4-3 Turkn-I'arail1en-Kaarina-1.\aantali 190 knl
Sampo KLlnltu, Raili l-indroos, Mikko Stllloncn

8) Laicja 42 Parainen TurkLr 158 k

200 km

J,vrlii Normaja, Iukka J.Nurmi, Iuha lekka Penttilä

Nlikko Heinonen, 
^nto 

Lipsanen

10) Lajcja,ll llarainen Turku 182 km
Matti Eloranta, Alrnika Forsten, Markku Laulen, lapani \umlnlnen

l0) Lajeja'll Parainen-'Luku 130 km
Mlkko Ylitalo, Pckka Ioola, l)aniel Brännskär

12) Lajeja:19 Kustavi
Seppo (allio, Timo Vuodsalo, Janne Suomela

13) Lajcja 37 Naantali-Turku 150 km
Pekka Salmi, Jari Virtanen, Jukka Virtanen, .Juhani 5ah]ri

25(l km

100 kn

70 km

20 krn

Talviralli
199T
Yhdistyksemme kuudes

talviralli käytiin 7.1 2. taas
kerran vähemmän talvisis-
sa olosu hteissa. Lunta ei

ollut ja maisemat muistut-
tivat enemmän myöhäis-
syksyä.

Såätila näkyi linnustossa.
Alrteellenmc oli jäänvt kosolti
erilaisia vii\.ytteli jöil:i uhmaa
maan mahdollista talvea, iola
ei sitteo koskaan tullut. Kisan
yh reisla iimäärä oli pcräti 8.1,

irlile vtiit:ie leudon talven 1987
lukenian kynrlenellä. .JoulGuc
ennät,vs 54 laiia sanlalta vuo
delta iäi ktlitenkin edelleen voi
maan- Mukavaa oli se, että la-
jeja p-vstyi keräärnään ki\'asti
hvvinl<in sttpPealta alueelta,
Jnm. Ruissalossa havaitliill ki
sap.ii\'änä,vli 50 lajia.

PolukoiLa oli muliana cnllä-
tysrräärä, uutLluterla Jurmossa
retkeilL)'i joukkue, joka ci liui
tenkaan kisapäivä11ä llavainnut
saarella cdellispäivänä tavat-
tuia uklrlia ia tunturihaukkaa.

Tulokset
l(ilpailun luloksct on koottu

oheiseen taulLLkkoon, m isse ker-
rotaan rnvös retkeill'alue ja kul-
ictut kilomctrit.

'lasaista siis oli kJrjessä. l'al
virallin viehät)"s piileekin sii
nä, etta pali missattua taval
listakin lajia voi pudottaa sijoi-
tusta monta pykälää, ioten
tar kliur.l ttil, tarkl(uutta...

Havaitut lajit
Lajiluettelossa nulllcro ilmai-

scc Jen, kuinka lroni Porukka
lajin niiki. Jolierit on varustet-
tu laiin havainneen joukkueell
numcrolla.

ULlsia kisalajeja olivat: har-
rnaahaikara, kaakkuri, Iieiuka-
na, niittykiryinen, peukaloincn,
pickana, pulmunen, riskilä,
timali, iuulihaukka, uuttuk)ryh-



ky ia västäråkki. Ne nostavat tal-
virallissa kautta aiko jen havaittu-
ien lajien yhteismäärää roimasti
periti 105 lajiin.

Aiempina vuosina on havaittu
seuraavat lajit, joita ei nyt ta-
vattu: pikku-uikku, valkopos-
kihanhi, Iouhisorsa, punasotka,
allihaahka, ampuhaukka, peLto-
pyy, iänkäkurppa, huuhkaja,
hiiripöllij, lehtopöllö, valkosel-
kätikka, pohjantikka, tunturi
kiuru, rautiainen, pähkinänak-
keli, nokkavarpunen, tund-
raurpiainen, taviokuurna, rnus-
tavaris ja pähkinäh;,kki.

Seuraava kisa pidetään
6.72.92. Taas tarvitaan todel-
linen EURO-talvi, jotta lajisto
kasvaisi.

Lapinharakka oli yksi rallin ratkaisula
ieista.

B-kisa
B-sarja perustettiin aikanaan

yksittäisiä harrastajia varten.
Tavoitteena oli saada ko. ralli-
päivän lajisto mahdollisimman
tarkkaan selvitettyä.

'l änä vuonna saimme vain
yhden vastauksen, mutta var
sin mielenkiintoisen. Havain-
noitsiiana oli Kalie Rainio ja
alueena Houtskär. Rainio näki
päivän aikana yhteensä -11 la-
jia, j0ista kiinnosta\ immat
pää1tä olivat laulu joutsen,
tukkasotka, merikotka, uuttu-
kyyhky, pyrstötiainen, isokä-
pyiintu, lapinharakka ja pulmu-
nen. lsokäppäri olisi ollut peråti
ra ll i la ji.

Talvirallissa 1991 havaitut lajit

.Alli 11/16
I.asaani 9 / 16
Haahka 1116 (16)
Harakka 15/16 lei 16r
Harmaahaikara 121 1 6
Harmaalokki |6lL6
Harmaapäätik[a 10/16
Heinäsorsa 15/16 (ei 16)
Hernppo I /16 12)
Hjppiäinen 16/ l6
Hömötiainen l5/16 (ej 16)
Isokoskelo I6/ I6
Isolokkj 2116
Järripeippo 5/16
Kaakkuri 3/16

Salon våståräkistä tuli rallin historian
10s. laii.

Kalalokki
Kanadanhanhi
Kanahaukka
Keltasirkku
Kes_vkyyhky
Kiuru
KoDpi
Koskikara
Kotka
KottaraineIr
Kuusitiainen
Kyhmyjoutsen
Käpytikka
Lapasotka
Lapinharakka
l.aulujoutsen
l.iejukana
Melikotka
Merilokki
Merimetso
\,lustalinto
Mustarastas
Naakka
Nau.ulokki
Niittlkin'inen
Nokikana
Närhi

15/r6
3/16

10/ 16
l5/r6 (ei 16)
15/16 (ei 16)

I/16 (sa)
13/16

6/15
1/ 16 (sb )

1Z I ).6
141 16
141 16
13/16

1/16 (r)
1/16
7116
1l16 t7)
1116

r 5/ I6 (ei 16)
2l16 I16,4)
8/16

rs/16
15/ 16 (ei 16)
i0/16

r /16 (16)
.5/16

11116

Irajusirkku
Palokärki
Icippo
Peukaloinen
l)ickana
PjlJiukapl'1intu
(Loxia sp
Pikkuvarpunen
Pikkutikka
Pilkkasiipi
Pulmunen
Punatulkku
l)uukiipjjä
Pyrstötiaincn
I'y,v
Riskilå
Räkätti
Silkkiuikku
Sinitiainen
Talitiai]rcn
Tavi
Tccri
l'eikk;i
Tikli
'Ehi
'limali
I ukkakoskelo
'l-ukkasotka
'ILlrkinbryhky
Tuulihaukka
Töyhtotiainer
Uivelo
UuttukD'hky
Vari!
Varpunen
Varplrshaukka
Varpuspö11ö
Vihcrpcippo
Vihervarpunell
Vuorihemppo
Våstäräkki
Sepelk,vyhky
Urpiainen

7116
9116

10/1ar
2116
l/r6 (5b)
1/16 (5a)

5/16)
3116
3116
2116
2/16 116,2)

16116
I5/ 15 (ei 16)

3116
6 /16
1/16 ( 1)

16/L6
3116

1s/16 (ei 16)
16116

1lt6 12)
6116

t 6 /1.6
5116

13/16
6116
t/16 (16)
8/16
6116
1/16 (1s)

t2l 16
1/16 (13)
2116

16/r6
t6l16

7 /16
1/16 (.sa)

16/ l6
1|16

1116 (.2)
r/r6 (sb)
l/16 (s)
9l t6



Turun
lintutieteellinen
yhdistys r.y.
25 vuotta

juha Varrela luovuttamirssa Bonga
riliiton lahiaa, Jurmon uutta radio-
nauhuria puheeniohtajd Julrana Pi

halle yhdistykscn 25 luhlassa
23.11 .91 .

Tunnetaanko nuoret lokit?
'::Ä

Tun nirtusl(ilpallLi 1/91 ci lltt-
ioa vastilusta kt'lvml kseetl.
l(jlpailllLlll t Llii kahdelt kttllkttu
(lcn ailialla vairr ]iu!tti vastaLlS-
ta. Olilio li jlPailu laP5rlli\c'1i
helppo ja jiii siksi vaillt Iasta
lllisia vai oli|Jtlo littval sittctl-
1(i1r vaikeitir Lunllistai? lällijln-
mijistä \'iliirtoelllor trl kee s(',
ftLl vastauk\ista l)Lrolct oLi \'ää-
ri:i

I illtri '\ o1r h.lnnaalolilii 2. Pe-
f.rspr.r\'Lrssl. l(uVilslir lläliY\'aiI
5ctlfilava I tu n l{)llICrliL:

lirltLr o11 llDPäperiiinerr, ta-
nakkakaulaincn ja sLLiiteelli5cn
l],b \.t iallia iuen,

- 2. lrrttsl,rttttn ,llrlrLt',lt i.r
|l.ril ,'\.11 I. rLtllJJ L.lin \.r.1 c
arn rrat kuirt l. l)erLlspuvurl,

1. siipjsulli.tsa(1ossa sarata
vien LLloimllien käsisLllliietl \ ii-
ril)'s on vi('l;i ju\i l)\l)Pirlcrr.

l.ähL1c: Hario, Nllrtlir lt:inlc
ren lokliilin nLrt. Lintutict() O!
19ii6 \uo5ilcllailn.



Toimintakertomus 799I
Yleistä

ILrr(lrr LintLrticlc.lliscn Yh(lisl\'l(
5cn 2ar. loilllillta\uo\i \ujLIi enn:ilvk
\rlliscr aktiivi\cn tointirr natt lncrkeis
si. \irodcn t:lrlieilnpiii tapauksia oli-
vrl lluoriso jaoskxl toinrianan kava-
ni\tlrnjncn, renglrstuskr.lrs\ill :tlka-
rnine ja Yhdi\l]'kscrr l5 \ LrotisiLrh-
lat scl:i jLrhlidr \htc\iir!s:i piLlrltv
l1riiiirit) ss]'rllposio, jokl krr;isi .oin
.J20 lintuharrastrjla ) nrPari Slrarilrc:l.
Yhdist\ s sai tLll ru\tuk\rksi ,1l1ri\i-
\r\tr j11 c\itllerkiLlisasta toimirlnirs-
tirar1 l inltlLirtcrlli5ir'r I lr.hsl\ slrn
l-iiton llr\ (tnt:inliill vuodcll Linhirh
d ist\ 5-a rvo r l.

r
{

llntu ll on Lalalokki 1. pcrus-
purLlssa. l\rntomerkkeillii Ila
k\'\'it liuva! ta llrll:-- 

linlu orl slro ja hoikkanillikaj-
ne n,

5iiven isot -Y1:ipeitinhöyhc
llet oval kuviottotran hilrrllaat
(h:rrnaalokin o\,at vaihtclcva\lj
iuovikliaat),

- nokka jo elokuusta liihtien
lrunertavat)'vinen lisojcn lok
li.icn nokka rnusta pitk:ille tal-
\ een).

Hallinto ia v htc ydct

Jiscnmaärli vuoclen l.l!l I lopLrssa
Doin 5.lai. \'h(lisl\s lrli SLlr)rlcn loi
!ek!i \uririn palkalli\] h.lisl\ \. \ hdi\-
tvkscn hallito\ l()lioonLLli krhclek\ill1
kertuir. \lrrkittrive osit hrlliLLrksrn
jii\rnista in moista l(Jirrilrerlkiliii\l:i
tuli lluorisojao\ton ri\ ei!Li. Hllliluk
\rn iascnct ia nlurrt toir ll(nkilalt
Iiitt.c\si L

\ lldi\t\ k\cr\:1 loir11iri[ \e!r,]r\aL
tollnikunnnt.

l. \hlarrrilccltikomilcil {{) il\rntJr
2. ,\tlUk\ itr('ttikoLlrsio (5 ii!rntir
J. llir\ lrintotoinrikrIlla 110 iil!rntrr

C

I intrr (l orr rnerilokki 1. pe-
r!LspLrvLr5ta. Ku\ asta näkD citii

- sij\'e n ) 1,l)citinhar\ h er ten
rcunrk\et vlalcilrnmat ( luo n-
rossa licnDanviirisetl kuin har
maalokin ja viirit\'s on ht'r,itr
konlrastil(as,

rlokkl on jvlie\'är']pi ia pi-
silllpier hartiahai)hcnteD l(iir'-

ien Låhellii on vaalt-a pu.rlikaa-
Ien ntuotoilrcn kLlvio,

rillrlat turll rIa kllvioilrti orr
lrarvoin harmaaloliilla näin \!i-
rnakasta, merilokilla laas vlci
scsti.

l. .lLrlkainrtoinrilunta il iäsen)
5. IrctolintLltoinril(Lnta

(2(lll0 jirs.:Ita)
6. Iirtkinrustoimil(rnLa

(10 ja\rntal
7. I Irhcilutoinliliurrtil r25 iiisu)tii)
L Vrr\inai\-SLr.nncn LinnLrt kirlarl

loinril0skLlnlr (6 ji5rntäl
9. Uliulin t{)imituskLr.ta (6 iiiscnt:il
Nirikki k)irnilrlir Vh(lisl\'l(sen prlit

Lei\\a oli pilkir Lorrta |itl)rethlois
tri;tii. \'lrtr\.dct LirrlLrtictcrllistcn Yh-
(li!tvstcn 1iil{rn Llnssa olr vilk.lsll.
\ lrcli\tr li\ella oli vii\i rLiLr!1:1j,1r LiL-
lon r'du\la ii5 tos\ir

Iiilikki vastaajat olivat tLrrltr
neet rnerilokin. I{aksi vastaajaa
r)Li sckoittanLlt kalaloliin ia har-
nraalokin, rrlit:i rnahdollisuutla
rdcsiluttoi Vanrlastikin kalalok
kikuvan voimalikaarrrpi suuren
nus. I(olrnanncssa \ ii:irässai vas-
taukscssa o11 lisäksi lrannaa'
lokki sckLiitcLlu selkälokkiin.

Llikeilr Vastan nciclcn kesken
ar'\'ottiin kaksj IalkiDtoa: \\ illi
am Velrnala sai sadakuvrkirjan
Vcikko Siipivcikko ja sulrren la-
jiin ar\oitus ja \/ille Vcikko Sa

lon.ir kirian Satiikur rnan linnusto.

*=-*=-

I



Per Ahlström van
gitsi 300 kuulijan
melenkiinnon mää
rityssym posiossa
23.11.9'l.

Julkaisu-
ia tiedotustoiminta

Yhdistykser lirtutieteellioclr LIku-
li lehti ilnrestyi neljä kertaa yhtejssi-
vumäärän ollcssa 1'l'+. Jästnistön
tllkopuolella lcliti lcvisi lintulelitipe-
ketir kautta, jossa UkLIlill.r oh 175
tilaaia. l-uku oli linlulehtipakctin s11u-

rin. Ukulin iltrcstyrrisestä huolchti-
vat Ilmarlr-ulli, Vciio Vänskä ja Kaa-
rina Virtanen. Jäsentiedote illllcstyi
I kcrtaa. ficdotteessa lrtm. julkais-
tiill kokouskutsut, kerrottiin ajan_
kohteisista asioista ja tiedotcttiin
Jurmostii. Ticdotevastaavana oli NIilc
ko Suhoncn. Uusia jäseniå \'arten
tehliin 2(J-sivuinen LIudcn jäsenen
in[o lehtincn.

l.chdistöticdotteita tchtiin kaksi.
10.-J- lurun Sanonissa olj puffi l3io
logiscssa muscossa pidetlsta tilai-
suudesta, iossa TLY kertoi lintLrhar-
restukscsta. \,f arraskuussa lehclistöllc
ia paikallisraclioillc anneLtiin tiedote
,vhdistyksen 25 vuolisjuhlista. Lch-
l iartikkeleita, joissa,vhclist),s mainit-
tiin, laacliltiio yhteens:r noilr ] 0. Ra-

dio-oh ieLnia on tullu t viikottain (Sal

l)4än lintuolijelmat). Lisåksi pLrhcen-
johtajaa haastatcltiin 14.:t. paikallis-
radlossa aiheesta linnut ja lintuhar-
rastus sekä mal raskutlssa kahdessa
paikal lisradiossa yhdistykscrl 25-vuo-
tisiuhlierr johdosta.

Koulutus
\/lloden aikana j:irjcstcttiin kah

deksan ohielnrallista ylejskokousta:

21.2. 
^. 

Iorsterl i \{arokko ja
hallilus:diakuvia (41)

19. -l. J.\iarrela: I(anadan llnnuista
(34)

2'1.,1. l\reistola: Valkosclkätilika
126)

2.5. KoDinläki: Tuulihauklia (:10)

I 7.9.,\.Ranlamäki:SiiPinävtekilpili-
lrr (25)

.10. 1 0. T.Vcistola: Mikft)tietokollccl
ia lintlrharrastus saki Il.l-aine: Vih
jetietokilpailu ('10)

2-t.I L l.Piha: ILY:| historiikki (60)

17.12. J.l.aine: Varsinais Suonrcrl
määritt:ijii e5iari (.10)

32

Hanastejatulkir)toja pidcttiin 2 kcr'
taa (2.1..1. iir :10.I0.).23.11 . LYL:n 5vvs
liittokokouksen yhtcydcssä pidettiin
M ää r i t,vss_vrnposio, j on ka,vhcl is tvs j är
jcsti yhclessä LYl.:n ja Bongariliit{)n
kanssa. Osallistujia ooln 320.

Lisaksi Yhdistvs järjcsti IJiologi-
sessa museossa 10.3. tilais udcn,
jossa )tdisl-vksen edustajat kertoi-
vat kiinnostuneille lirrnrlista, lintu-
harrastllksesta, rcngastulisesta ia
pön toista. I,ailella kavi noin 120 kiln-
nosllrnLrlta. Ruissalon k)'b)'l:issii jär
iestcttiin vanhaan taPaan sotavete
raaneille lintu ia luontoalheisia dia
esityksiä kolne kertaa, laikalla ioka
kcrta :]l0-.10 ihmistä.

Kurssi- ia retkeily-
toiminta

6.1. Hanko (.+6 )

5.,+. lurulr vnuäristö {20, nuori
so jaostol

11.5. Hanko (301

1 . -,1.6. Kökar (6, uuorisojaostLrn
leiri)

6.-16.6. Lappi ja lltå-Suo1ni (25)
:10.E.-1.9. Jurnlon siiv()usleiri i7)
I 9. I 0.llanko 1l5)

Pinnaralle ja jär jcstettiin kolmc ko
taa.'louko' ja hcinakultssa nuoriso
iaoston pinnarallit polkupvörin ja

7. 12. pcrjnteinen talvipinnaralli.
RcllgastusliL[ssi aloitettiin ]oka

kL[]ssa. Nlukaan tuli 25 -yhdisl,vksen
jiiscnt,i, päåosin nuoria. Kurssin kesto

on 2-::l vLr{)tta ja ta\oitteena on saada
rengastuslupa kur ssilailille.

Nuorisotaosto

Nuorisojaosto pcrostettiill vuoden
alLrssa. Se kokoontui joka viikko, )'h-
teensä noin 35 kcrtaa vuodeo aika-
na. Lähes jokaisessa kokoukstssa oli
iäriestettyä oh jclmaa lesim. csitel-
rrlä, diaesit) ksiä). OsaaDottajia oli
I0-25 lluorta/kcrta. Nuorisoiaosto
toilni nlLrutcnkin aktiiviscsti: sc tekl
600 lin ul1pönt1öä Yliopiston tilauk-
sesta. l()ntiöiä kåytelään tutkimuk'
sessa, jossa sel\,itctään Hariavallan
tehtaiden I'lnpäristövaikLrtuksia. Ja-
osto teki m_vös (nnia retkiä ja kaksi
pinnarallia (ks. kohta retket). Jaosto
kä\'i vuoden aikarla l:ipi vanhoja
UkLrleita, joista poimittiin ncrkittä'
viä nruutto ja taivehtimishayaintoja.
Nuorisojaosto järjestj mvös ilmai!cn
kahvitukscn 23.1 L määrityssympo
sion osallistuiille.

I-intuasematoiminta

Jufinon Lntuascnla toini eatiseen
tapa a n.

S,vks),11:i kävnrlistettiin neuvotte
lut asemin saanliseksi Utösccn. Asia
saatiinkin sovittua ja toininta kä\'ll-
nistvnee vuonna 1992. Lisäksi Sctt'
tukaavalliion kanssa neuvotcltiin
sisamaa-arcmasta Y1äneen suunnal
le.



'I'utkimustoim i nta

Yhdistykscn laala lintuhavaintoar
kislo saatiin {ähes kokoflaan siirrel
t,vä ljebkonccllc.'Iietokonelta hy
\'äksikåyttäeu tchtiin kes:ikatsaLrs
Ukr1liin. N),i arkisto on hclpo5li t(1tki-

ioi.len h)'ödvnnettavissä. Yhdistyk-
sen omat suo- ia jän'ilintututkiniuk-
set latkuivat cnliseen tåpaan. Tiivis
vhteistyö l urun Yliopiston kanssa
jrtkui, y-hdist,vs esiln. toimitti tutki-
joille lintuhavaiDtoniatcriaalia. Yhteis-
i,vöta tchtiin myös Tu.un Ympäris-
talnsuo jelutoiniston kanssa. l ehdvn
sopimuksen lnukaiscsti Yhdist,vs toi-
mitti ympäristönsuojclutoimistoon
Turun alueen lintuhavaintoia.

Ympärlstijrninistcriö11 apuraho jen
tulvin vhdistys suoritti seuraaval tLrt-
kimukset:

l. Sclkälokkir pesimäkanta Saaris-
tomerellä. (csto 2kk, 1 tutklia.

2. Pilkkasjipii taantumisen sv) t.
I(esto 2 vuoita, .1 trltkijaa.

3. \fietoistcnlahti: niittl-jen kun-
nostamincn.2 vuotta, I tutkiia.

Yhdistys osallistui orrlalta osaltaan
Lintulieleellisctn Yhdislystcn Liitorl
ia Helsingirr Yliopiston Däintietee.
]lrtrseon organisoimiin lutkirnuksi jn.
Yhdist)'ksen jAscnet toimil'at aktjivi-
scsti ylläpitänlalla useita kotkarr haas-

koja seka pöntijttärnijlla rnctsia.

Linnustosuoielu

Toirnikuntjensa (pelolintu, tutki
nrus- ia havainlr)tmk) ja tutkimus-
tcnsa )tdistfs on edistänvt linrtus-

tonslLojelua. Yhdistvs on myijs toi
miltanul lintuhavaintola linnuston
suoielulli\iin tarkoituksiin (Naantalin
LoolalaDiärvi). Suurccrr ylci Jöön Sclr
po S:illvlän Iintuaiheiset radio-ohiel
maI o\'a1 tehnect erittiiin positiivi
sen l.aikuiLlkseD.

Muu toininta

Pcrintcincn ialkapallo'ottelu lrin-
gaa vastaan pelaltiin. ILY h:ivisi 4
0. Jalkapallohar joltuksia piclettiin ke
\:aastå syks)yn viikottain. N1)'iis len
topalloporukka l.okoontui aktii!ises
ti.

Yhdistvs osallisiui Hangon \iedan
ja Bukteain tien sekå l)orin KLlminais
ten vkstvisticn kunnossapitoon.

Yhdistys iatkol harrastaiavaihtoa
ccstiläistcn kanssa. Syks_vllä yhdis
tyksen vieraana oll viikon ajirn 2
ccstilåistä lintuharrastajaa, jotka vje
railivat .lurnlossa ja Säpissa.

Varainhankinta

.Jäsenrnaksu varsinaisclta jäsenel
rä oli a)0 mk ja pcrhejescneltå 10 mk.
Yhdistykscn taloLLs rakentoi i:isen
ll1iksutuloien, kaopungin avLrstus
te ja pönttöm\ryntituk)jen varaan.
PiiDttöjä lrrv\.liin 1020 kappaletta,
joista 623 nuorisojaoston tekenia. .

Hyvaksytty YhLlistyk\en sääl]tö-
määräiscssa kokoLLksessa l u rLl ssa

26.3. t992
hltinnPihn lldiid-l.iisdH(ikkiLii
luheeniohtaja sihtccri

Katarina Piha an
nostelee kahviaiuh
lavieraille. Pullat
ovat nuorisoiaos
ton leipomia.

l-iite 1.
TLY:n hal I itus
ia toimihenkilöt
I'lallitus (sulrtissa kokous'
aktiif isrlus)

.luhana l)iha, puhccnjohtaja (8/
8), Maija Liisa Heikkila, sihtccri (8/
E), Kaiarina l'iha, rahastonhoitaia
{8/B),,\nnika Forsten, varapLlhccn-
johtaja (6/8), Sampo Kunttu (E/8),

.Janne Lanpolahti (3/8), F,rno Kärk
kiiinen (5/8), Rami Linclroos (t3/E),
'limo Nikkancn (8/8), Rau o Laine,
hallitLrksen iascn 21.2. asti (3/E),
l)etri [-ainc, hallit ksen jäsen 22.2.
alkaen (4/fl).

Toilniheirkiliit

Ticdotcvdstarva \,likko Suhonen
Nuorisoiaoston puhccn jdrta ja
Sarlpo Kunttu
Nuorisoiaoston sihiecri
Kaari a Virtanen
Jurrron asemanbojtaja Veiio Vänskä
Jur orr vara-ascmanholtaia
William \jclmala
L;kulin toimituskunta Veiio Vänskä,
llmari Pulli, Kaadna Virtanen, SaDrpo
Kunttu ja Janrrc I ampolahti
'Iilintarkastajat JLrha Vuorinen ia
SinikkaVu()] incn
I Ia!aintoarkistonhoitalat Sam po
KuIttu jr Juhana Piha
Lchtiarkiltonhoiia ja Sampo Kunltu
Järvilintuarkistonhoitaia
Asko suoranta
Suoarliistonhoita ja Antti Karlin

lbinrikutrtien puheeniohtajat

Havaintotolmikunnan pj.
.Juhana |iha
Antikviteettikollegion pj.
.luha Vuorincn
Julkaisutoimikunnan p j.
Juhana ['iha
Tutkimustoimikunnanpj.
llsa Lehikoinen
Urheilutoimikunnan pj.
'l imo Vesterinen
Al(Lcraritccttikornitean pi.

'lbm Lindroos



Ukuli 7991 22. vuosikerran sisältö

Julkaisiia ""ilXl"lli;iiHriå',1',lra, 
veiio: Kormcn t'|rrk'rni\en

ftrulr Lintuticteellinen Yhdisq's r.t''. g"iH.it;t. Håikki, Onnistunut sien iretkr

rssN 07ri2-8195
Tiedon Antaia v oteen 1'177

Päätoimitta ja
\''eijo \ränskä

Toimitussihteeri
Ihnarihrlli

Artikkelit
Gustafsson, Lsko: Uhanalaisista linnuisla saa tiet()ia

vain keråälnällä

Heikkilä, I Icihki: I(okemusta kantapään kautta
Kivivlrori, l)smo: Kun isoisa Tafilaan lolki
Kunttu, Sampo & Lindroos llami: ILY:II Norjan retki

r. 12.6.r990
K)'länpä:i, Juha: Viileän ajan vesilinnut l)akistanissa
l.aine, Rauno: Yhteismuutontarkkäilupäivä 29.9.1990
Laine, Rauno: Matkalla pohjoiseen
Lampolahti, Janne: lurun biologinen mllseo - lintutiedcttä

ia tajdctta
Lampolahti, Janne: LintututkimLl\la TLlrun ]-'lioPjsbssa
l\lullala, \'c!a: i'lräytöksinen talvinåvtcl ä

Pekkala, Scpllo: I)eiolintujcn pcsinIlästä \''arsinais'Suonlessa
1990 2:.1 10

i,ekkala, Seppo: Sä:ik\irJi pcsinta Varsinais'Suomes\a 1990 'l:[J 9
llautalror, Ilannu & Suoranta, 

^sko: 
Otajärvcn ve\i ja

rantalin1lusto vnornla 1 99i)
Saari, Icnnart: Selkälokin kannankehitykscstä livm:lttlien

n:.J/sivut

:t:4 6

3:I6 17

4: l8 19
J:lu l9

2.12- 19
1.24-27
3126-27
1t10-17

.ltzo 21

1122'3:l

1112-21)
2:20'-l7

1:20-23

I r,t

2: ll
1:3

1:11
1:28 29

.1.2 5

.1:33-35
:l:6 7, ,1:28

l:21)

l:35
4:29 -32

1 :3-1
l:21

3:li 16

r\aslalla 1979 1990 4:tr 7

Valkalna, Jari: Kangaskilrututkimus 1990-91 - \':ilireportti I:'1 10
Veistola, Sinlo & Veisk)la, Tapanii Urltisia lint(lmaailmalta 2:11

Linturapor.tit
Lalne, f.sa & Kunttu, Sa lpo: Lintukeväl 1989 Varsirrais-

Suomtssa
NLnn incn,'Iapani:Varsinais-Suonlen lintuhalvinaisuudct

!uodelta 1989
l,iha, Juhana: Kesäkatsaus 1989 ia I990
Velmala, lViiliaDi:.lurmon pitkå ke\':il 1991

\''chrala, Williami Junnon juhlava syks), 1991

Pääkirjoitukset
H) \'önen, I lanntl: N{aail tan raia
l'ihil, .Juhana: I LY:ll nuoret toimivat
l)ulli, Ilrnari: Nlennvt lr)aailnla
\jän5kå, \rcijo: Sirä,

Muut
Alanko, Nlarkku & 

^hola, 
Jorlllr: Vastinc kirjoitukseen

"Suomj rakerltaa" UkrLli 4/90
forstcn, Annika: r\nnikan palsta
liinola. Olavi: Pönttöasiaa
Koi\Lrla, l\laltir OIU seikkailec, osi l
KoivLrla, Matti: Olli scikkailee, osa 2
(oivlrla, Mattii Olli seikkailcc, osa:l
LerrmctyineD, Risto (loim.): Ilistorian siipien havinaa
S:illylä, Seppo: TLrnnistuskiLpailu II
Tunnistusklsa 1/91
ftntllr Linlutirtccllinen Yhdisty!: Osoitturuistio 1991
Turun l.intutietecllincn Yhdistys: Toimintakcrtomus 1990
Ukuli 199(l 21. vLrosikerran sisiiLtö

ULrsia kasvoia hallittLkse\5a
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Turun Lintutieteeilinen Yhdistys r.y.

Osoitemuistio 1992
Hallitus

Puhe€niohtaja luhana Piha
Norjanl(atu 25, 20l40 Turku
Varapuheenjohtaja
Annika aorsten
Aurakatu 20 A 5, 20100 Turku
Sihteeri Maija-Liisa Heikkllä
PLrutarhakatu 23 A 4, 20]40 Turku
Rahastonhoitaja Kata.ina Piha

Kiinamyllynkatu 5 A 31, 20500 Turku
LYL aluevastaava Sarnpo Kunttu
Rauhankat! I 3 A, 20100 Turku

Jäsen Erno Kärkkäinen
Lapintie 2 C 69,20740Turku
läsen Tirno Nikl(anen
Talolankatu l0 E 5, 20460 Turku

läsen Rami Lindroos
It. Pitkäkatu 3/ B 58,20700 Turku
jäsen Petri Laine
Nummitie 4, 21540 Preitllä
jäsen Mikko Suhonen
It.Pitkäkatu 10 C 45, 20520 Turku

Arkistot

Lintuhavalntoarkis[o Sampo Kunttu
Lehtiarkisto Rami Lindroos

Järvilintuarkislo Asko Suoranta
Koukkarinkatu 4 C 33, 20610 Turku
srroarkisto Antti Karlin

Nuorisojaosto

Puheenjohtaja Sampo KuntlLl
Slhteeri Kaarina Virtanen
Välskärinkatu 39 A 5, 20720 Turl(Ll

Kalevantie 15 A 22, 23500 Uusikaupunk

921-423 944

921-318 404

921,308 426

921 313 694

921 304 424

921-422 774

921 444 050

921-334 281

921-808 838

921 318 626

Jurmon Iintuasema

Asemanhoitala veiio \';nskä
21650 Lil ancei
Vara'asemanholLaia
Wil iarn \/e n,a a

Törninlie I B 5. 21530 Pa :rio

läsentiedote

Tiedotevastaava Mikko 5uhonen ks. hallitus

Toimikun nat

Al!erariteettikomitea
Hannu Frirn an
Perälänkatu 19, 20520 Tutku

Antikviteettikollegio
luha Vuorinen
Katunpää 2 C 1 1, 20610 Turku
Havaintotoimikunta Sampo Kunttu l(s. hallitus

Julkairutoimikunta Juhana Piha ks. ha litus
PeLolin luloimikunta
Seppo Pekkala
Vaskitorvenkatu 1l as 3, 20840 Turku
Tutkimustoimikunta
Esa Lehikoinen 921-706 064
Mäntytie l4 E, 23100 Mynämäkl
Urhellutoim l(unta Tomi Kaijanen
Varsinais-SLromen Linnut -kirjan
toimituskunta Juhana Piha

Ukuli

Påätoirnlttaja Veijo Vänskä ks. lurmo
Katsaustoimlltaja Sampo Kunltu ks. hallitus

926 54 258

921-805 186

921-326 275

921-531 213

ks. hallilus
ks. hallitus
921,446 619

922-24 040

921-333 505

ks. hallitLrs

ks. hallitus
921 421 s12

Tolmiltaja Kaarina Virtanen ks.
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