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"voidaan lanoa, että on kaksi tärk€ätä
seikkaa, iotNa puoltavat påäkohteen ole
mista suurena kuvassa. Toincn on voima-
kas tapahtumå tai muuten don1]noiva t€kl
jii. Niinpä poikasiaan ruokkiva lintuemo
on katsoian miel€nkiinnon sikri volmak-
kaasti vangitseva tapahtumä, ella melko
ahdas rajaus on paikallaan. li)isaalta, mi
kilLl linnun ympäristö on piirtynyt leyotto'
mana jå påljon häjritscviä osia sisältavainä,
orl stylä rajaiå ympäristÖ suLrrcksi osaksi

Väliä raiauJ on paikallaan etenkin sil
loin, krm lrnnun lausta ja vmpärisiij on
kaunis ia mielenkiinioine. ja se yhdelså
lillnu kanssa muodoslaa ehjän kokonaj-
suLrdcn. Jos vn+äristö kedoo havainnolli
serti esiinerkiksi lirnun tlypilli\en elinym
pärisiön låadun, on t:iysi syl ottaa ynpä-
ristö nrukaan kuvaan.

Lentukuvi\sa on jätcttcvä tarpccksi Ll-

laa, iotra lintu.opeasti l€nläessäan ei tör
rnää kuvan reu.olhin lä linnLrllå on iilaa
Iiikuttrå siipiään kuva-alalla.

Yksi pemssäannOist.I on, oli sitl€n kyse
istlr!'asta, lcDii!istä, iuokseva\ta tai uivas
ta linnurtå, että linnun katsrer tainreno
suunnan puolelle jätetään cnclllnlan tilna
kunr ni\kan tai pvrstön fuolelle. Näin lin
nulla on tilaa, rninnc kalsoa lai men'rä. Jo\
uivan linnun jälkeen jää kaunis vesjvana,
voidåan se otiaa rnuhaarl ia katkaista kuva
Ithempää linnur piiåtä kunr pvrstöä. Sa-

mantapäinen ra jaurvoi monisså iuoksevaa
taj icntävää lintra csittaviss;i kuvistå erin
omaiscsti ko(xtaä vauhtia. Istuvan linnun
katseellc on kuiienkin lähcs poikkcuksctta
jätcttävä runsaa5ti tilaä. Li tLra ei mvÖs
liaan raisi iuuri lioskaan sijoittaa pieneksi
pistccksi keskelle kuvaa."

Luonnonvalokuvauksen opas (toin.
I'ekka Nisula iå Arno Rautavaara),
l.uonto Liitto ry 197.1.

Pornoa ?

Yhdistyksen jäsenkvseh ssä \'uonna 1984 toivoi erås vasiaaia pilan-
päiten Ukuliin "seksiä ja 1äki|altaa". Hänen toiveensa on sittemmin
toteutunut arvaarnattomalla tavalla, ei niinkään Ukulissa vaan kautta
kotimaisen lintulehdistön. Tarkoitan nyt lchtien viimc aikaista kuva-
journalismia.

lavaksi on tlrllut raiata lintukuvat niin tiukasti, että lintu irtoaa
ympäristöstään irralliseksi esineeksi. Pahimmissa tapauksissa cdcs
kaikki linnun höl'henpuvun osat eivät mahdu kuvaan. Valokuvasta
katoaa näin siihcn kur.!lu|a cstcettinen sommittelu sekä infolDaatio
lionun oleskelulmpäristöstä ja kä)'ttåytymisestä. Valokuva ei eniiä ole
valokuva vaan tekniikka tallentaa lintuhavainto.

Näin tiukat lähikuvat sopivat vain RK-katsauksiio ja mäåritysartik-
keleihin, ioissa on oleellista nähdä hijyhenpuvun yksityiskohdat.
Käsikuvien luontcvaa käyttöaluetta ovat lisäksi rengastuksesta kerto-
vat artikkclit. Kun nämä "lähikuvat" tarjotaan usein pieninä posti-
mcrkkcinå ja huonosti taitcttuina, on tuloksena lintulehden rnasenta-
van nuhruinen ilIne.

Nluutaman lnestarillisen lintukuvaaian vanavcdcssä alkoi paIikym-
mentä \'uotta sittcn luontokuvausboomi, joka yhä jatkuu. l.intukuvi-
en markkinarako täyttyi piar) ja luontokuvaajat siirtyi\'ät muihin
aiheisiin, mutta lintullarrastajat jatkoivat lintukuvausta. TLY:ssäkin
toimi 1'uosia kameratoimikunta. Hyvistå kuvista ei siis ole pulaa, vaan
kvseessä on pikemrninkin lintulehtien toimittajien huolimaton työs-
kentely.

Herkkänahkaisinlmat luonnonsuojelijat herDrostuivat aikanaan
kauniisiin kaupallisiin lähikuviin ja alkoivat nilnittää kuvatyyppiä
luontopornoksi. N{itähän mieltä he olisivat tämän päivän lintulehdis
tä? Vähintäänkin on puhuttava väkivallasta yalokuvaa kohtaan.

Väärinkäsityksien vältlåmiseksi haluan korostaa, ettcn tåällä pu-
heenvuorolla pyri halventamaan kenenkään toimittajakollegan työtä.
Päinvästoin iokainen yhdistysten etcen talkootyötä tekevä henkilö
ansaitsee näinä aikoina hatuuroston. Tarkoitukseni oli tuoda esille
monien lukiioiden noteeraama seikka, joka kaipaa erit),ishuomiota ja
siten kannustaa lehdentekijöitä h}'.viin suorituksiin.

Lähikuvan raiaus Lintumiehen tyyliin.



Seppo Pekkala

Myyräkannat olivat 1991 edelleen heikkoja. Petolin-
tujen ravintotilanne ei ollut muutoinkaan erityisen hyvä.
Se näkyl tuulihaukan, viiru-, sarvi- ja suopöllön heikkona
pesintänä. Kanahaukka pesi kohtuullisesti. Samoin hiiri-
haukka, huuhkaja ja lehtopöllö ilmeisesti monipuolisen
ravinnon käytön avulla. Myös varpushaukalla ja sääksel-
lä oli kohtalaisen hyvä vuosi. Ruskosuohau kka ka n nat
ovat ehkä lievästi elpymässä. Nuolihaukalla oli hyvä
pesintävuosi ja ampuhaukka yllätti neljällä reviirillään.
Merikotkan ennätysvuodet jatkuivat. Myös varpuspöllö
säilytti asemansa, mutta poikastuotto jäi pieneksi. Ke-
vättä kohden heikentyneestä myyrätilanteesta huoli-
matta helmipöllöt kitkuttivat muutamia poikasia len-
toon -

Aineisto

Mollet kasvot nLla5tot kiertiiö
oitrcistot kcriii)
lippu6, l1ppud tulee pefi p(räii.
mut Niclii psrcnpi aitleisto
.tit tq r n ie I e s s ii h i e ttä ii.

Vuoden 1991 petolintujen pc
sintäaineisto on kcrätty pctolin-
tuaktivisteilta rengastusLoimiston
petolinturcngasta jien yhteenve-
tolomakkeella sekä haastatteluin.
Katsarrksen aineiston ovat koon
neet seuraavat TLY:n alueella toi-
mivat harrastaiat: E. Aaltonen, S.

Äaltonen, J. Alhainen (R), P. An-
delmin (R), S. Aspelund (R), J. ja P.
l,erikäincn, H. ia L. Lloranta, J.
Grönlund (R), ii. Gustafsson (lL),

J. Hakala, M. Halttrrnen, H. Heik-
kilä ja Ossi F.skola, R. Heinonen,

I

R. Hyvöncn (R), K. Häkkilä, !,.
Joutsamo, J. Karhumäki(R), A.
Karlin, R.Karlsson (R), K. Ketola,
S. Kunttu, J. Kylånl)äi, A. Laes
vuori, F,. Laine, J. Laine, T. ja H.
Laine (ll), J. Lehtoncn, R. Lind-
roos, R. Lumio (R), A. Manninen
ja M. Potinkara, R. Michelsson, V.
Multala (R), A. Nikkilä, R. Nor-
dling, S. Nordqvist (R) ja P. San-
dell (R), T. Numminen (R), T. Nur-
mi, S. Pekkala (R), M. Piiroincn, A.
Rantamäki (R), 1). llinne, L. Saari,
M. J. Saarineo, V-V. Salonen, V.
Sarola, P. Siitonen (R), S. Sirpiö,
M. Soikkeli, M. Suhonen, l. l'am
lr]i, M. 'lamminen, J. littoncn
(R), M. Vainio, J. Wessman, A.
Vienonen, H. Virtanen (R), J. Vir-
tanen, K. Virtanen, M. Virtanen,
T. Vähärn:iki (R) ja V. Vänskä sekä
Saaristomeren merikotkatyöryh
mä (R).

Havain Loie n keruuseen osallis-
tuneiden hcnkilöiden määrä on
suur.i, vaikka valtaosan aineistos-
ta onkin kerännyt suppeahko ryh-
må. Kirjain R nimen perässä tar
koittaa suuntautunista petoiin-
tuien rengastalniseen. Helsingin
Yliopistoo eläinlnuseo on anta-
nut käyttaiön P. Saurolan vetä-
]niin säåksitutkimuksen alueellis-
ta aineistoa.

Iretolintukatsauksessa on esi
tetty aioittain petolintujen pari-
nääräarvioita. Petolintutoimi-
kunta on alustavasti päättänyt
tarkcmlran pa(imääråarvion tc-
kemisestä usean suppean aluear
vion perustcclla. Vuonna 1991
kooltu aincisto oli kuitenkin vie-
lä sen verran vähäistä, että aNion
tekeminen jää myöhempään kat-
saukseen laa jemman aineiston
poh jalta.



Petolinnuille sopivia pesimä-
paikkoja tarkastettiin seuraavas-
ti: isoja risupesiä ']93, varislintu-
jen ja oravan pesiä 89, tekopesi:l
isoille haukoille 61, tekopesiä pik-
kuhaukoille 60, viirupö11ön pönt-
tijjä 149, lebtopöllön pönttöjä
,173, helmipöllön pönttöiä 415,
varpuspöllön pönLlöjå 71, j5oia

luonnonkoloja 141, tikankoloja
1.59 ja nuita pctolinnuillc sopi
via pesäalustoja 8. Juhaui Virta-
nen avustaiineen larkasti pienille
pöLlöillc sopiyia ja suppeahkoille
alucille sijoitettu ja nuttuk]ryhkyn
pönttöiä muutamia satoja.

Sää ia ravinto
Syksyllä 1990 lokakuun lärn-

lrijtiia oli tavanomajncn, mauas
kuu oli astccn vcrran tavanomais
ta kylmcmpi, joulukuu noin 2,5

astetta tavanomaista låmpimäm-
pi. Eusilumi satoi r)arraskuun lo
puila, mutta se ei pysynyt maassa
kauankaan. Myös vuoden 1991
puolella talvi jatkui lauhana. Lun-
ta saatiin lisäå tall1nikuur.r puoli-
välissä, mutta koko talven aian
lunta oli rannikolla hl.vill niu-
kasti, esimerkiksj hiihtämään oli
si pystynyt 5iedettävästi noin
i0 15 päivänä. Sisämaassa (ili
paikoin, varsinkin met5issä, pil-
kriaikainen lunipeite.

Lauhan talvcn takia mcri p,vsyi
avoirrcoa pääosan talvca. I-au
haa talvea ia iämnintå huhtikun
ta seurasi kolea toukokuu. Keså-
kuu oli noin kolme astetta tavan-
olnaista kylmempi ja sademäärä
kaksinkcrtainen tavaooDraiseen
venattuna. Loppukeså oli Lavan
onraista lärnpimål]ryää ja heinä
krlu hl.vin \'ähäsateinen.

Ruskosuohaukan vanhat reviirit oli-
vat tehotarkastuksen kohteena, mut-
ta Uudenkaupungin seudun tiedot
puuttuvat edelleen. Nämä poikaset
ovat Elijårveltä.

Petolintuharrastajien havain-
tojen mukaan syystalvella myy-
riii oli kohtuullisesti. Talven säät
p\'säyttivåt kui lenkin nryyräkan-
tojcn kasvun alkuunsa. Myyriä
oli pctolintujen pesintäå cdcltå
\'änä aikana hyvin niukasti saa-
risto- ja rannikkoalueella. Sisä-
maassa, nrn. Loiuraan seudulla ia
\l\'närnäen pohjoisosissa, mly-
ria oli hieman runsaamlnin, ml-
hin licnee !aikuttanut lnlr. ran-
nikkoaluetta runsaampi maan
pintaa ja siten m\'ös myyriii suo-
jaava lunlipeite. foisaalta senkirl
jäätyminen ja samanaikaiset pak-
kaset lienc\-ät e5tänect nllJ'räkan
tojen elp,vnistä. Jouni l ittonen
arvioi keväån 1991 ml)'räkannat
Salon etelä- ja länsiprlolella niu-
koiksi, mutta siellåkin oli aluccl
lisia eroja, koska Perniön alueella
helnipölliin pesintä onlristrli
kohtuullisen h),\'in. Tittosen ar-
vion mukaaD paikkakuntakohtai
set crol mfy-räkannoissa \''arsi
nais-Su)men alueellakin olivat
suurehkoja.

Havupuidcn käpyjen näärä
kesällä 1990 oli edeliistä vtlotta
heikompi, mikä lienee vaikutta
nut heikentävästi oravakantoihin
talven 1990-91 aikana. Se näkl,i
myös tava ornaista (unsaampa
na kuollciden oravicn löytymise
nä pöntöislä. Mclsäkanalir.rtuien
määrä käåntyi kesillä 1990 las-
krrun parin edeltävän paremman
vLLoden iälkeen. Jäniksjcn mää
rä:i pidettii n nolmaalina, paikoin
tuntui olevan jopa kantojen voi-
nristumista. Saaristoaluccn jän js

kannat olivat heikot.
Kotkillc oli haa5karuokintaa

sisämaassa ainakin viidellii pai-
kalla. Saaristossa kotkia ruolit-
tiin kahdeksalla haaskalla, ioilla
kuollutta sikaelåintä palautettiin
luonnon kietokulkuun I2 tonnin
ven an.

t



Haukko jen pesintä

l iJLrLliojen re|ijlien, prsinlö-
jr |, pcsinl ijjen cl)iionri\lllDr lstln
Jckii nraasl(4\)ikrteidell 1]liiiiriit on
c\itell) tluhrloisi -L |esirtlai.in
r) lrt\ ncidfn haukkojcn pr5inrii-
tuio5 ()n cSitctt\, IaLrlLLko!5a 2.

\tchiliiishaulian tarliaslcttLr-
i(n rc\iirlcn, irsuLLu lrt rcviilicn
ja l)c\irlt(jtln iriiair,i oli silnlrll.
ta\ollil liLliu r(illlisrnii !uon nl.
\lLlill pe5iririiailiaisia Pr 

j liill i!lrai-
\rlDtojil Siittiin tietrxrlr \lin lioi-
n1c. \lel'l ilil i\h. {ikka kirr fa nii|t
iilisi ainirkin o\alln I l-\:n alLlclta
ol(,\'err lreikkenc]]rai5s;r, rllihin
\'r)isi iljatelll olc\lD aioikiD osit
taiseul s\ \ da !arltuncialcd 1lrcl
tierl rniariltict()incn ha kkalm i

l1(lr,

leuto tel!i t)li jiill.(,n liana-
haukalle eclullirrerr, r aililia erLel
li\r !l a \ Lrorlcstir ('ll kii h illrr.ir lrei'
i,eIt) ]r\ t ra!i ntotilannr vlilLrtti
kjf ltäin\ ils'Laisccn suLrnlean. \'a r
hiliskc\ iiiJtcn hrvainlo jcn mLl
l,aau krnalllukal oli\ ilt lloilta'
rr,15sa llcsinliiiin\ii l1r\ irI \1irh-
dollisil rc|iircji Llrlii\tlttiiD \a-
nran lcrtal l.uin edell is('nii lLl()n
na, rf u tt,r p( si11tiijii t(x1('ttiin noln
\'iirlenri,\ \'.lrerrriilr eli \ lltee
rii 70 l)eri tiiai.

l:l)ii()n i5tLLrrl i5t('rr rniliilii ll\
sli l.rIlah,lulQn pirlcrrmiin l jan
tihstoihin \ elrirlllr\sJ rr]clko al
haiscllir l.solla ci Ilhtlclislssa
l)rsilurässii (l2rl ). Osls\a epion-
r1i\tulnisen 5\'\'nii ('piiiltl i n olleell
ihmistcn srx)rjttilnliln ])esicjr r|i)s
tijn. I oirrlrdlla tr])ettii ke\iillii
ilnrcj\esti ) L5i lLiikliin ili:in)t La
nalraukkl. Siis jälliti on, ]lrutta
lrarrkkojen s) ltt) tch(lis orl osoit
tanratlil. Kai\ tti)\ ()irll;1lrlt olr l)rtc)
|ilriiilrerl \ iirlll !uosirlLlitn ascn
n(' tai ri) L\ i5tn nriirkkinakilpri
lun llrorla rrnran cdun til\1)itlrLu
rii\tiinrallii \'htcislii luort tr ott \Lll-
|;irist(lii]]]rlre. .lolir tlpaLrksessir
5\11 tvleht;laa onristaiat an!aitsc
\ tt !äiili|rin lralrtksuru[ur lrrn
ki\cn l)ierLLutensil takit.

KanalLrukarr liesLillriiiiriiillell
Ioiliaslul.rr Poikaspc 5äa kohti 12,5 )

()li 10r),tl picncnl)i kLrin vuonna
l()!)() jr |craili 12 (l'i, picncmpi

(l

i''

i

Hannu Aunio tarkastamassa kanahaukan pesää kesällä 1988. Tämäkin metsä
on sittcmmin vcdetly vessanpytystä alas.



kuin h'.vånä pesintävuonna 1 989.
Keskimåäråinen poikasluku poi-
kaspesåä kohti oll samalla tasolla
kuin Helsingin yliopiston kerää-
mässä kanahaukan pesintää ku-
vaavassa lnoden 199 1 koko maan
aineistossa. Poikasluku kuvasta-
nee h).vin ravinnon saatavuutta.
Poikaslu\ussa aloitettua pesintää
kohti ei ollut yhtä suurta eroa
pienehkön epäonnistumisosuu-
den takia. Poikasia kasvoi rengas-
tusikäisiksi vähintään 108.

Taulukko l. Haukkojen
pesinnät Varsinais-
Suomes5a vuonna
't99 t.
Tabell 1. Rovfåglarnas
häckning i Egentliga
Finland år'1991.

Taulukko2. Haukkojen
pe5intåtu los Varsin a is-
Suomessa vuonna
1991.
Tabell 2. Rovfåglarnas
häckning5re5ultat i

Egentliga Finland år
1991.

Varpushaukan pesintöiä to-
dettiin viime\,.uosien tavanomai-
nen määrä (23) ja asuttula reviire-
jä 12 sekä muita pesimäaikaisia
paikallishavaintoja kahdeksan.
Keskimääräinen poikasluku oli ta-
vanomaisella tasolla, mutta sel-
västi edellistä \,'uotta parempi ia
myös vuoden valtakunnallista
keskitasoa parempi. Poikasia vart-
tui vähintään 63.

Kevään ensimmäiset hiirihau-
kat saapuivat Nauvoon noin 20.
maaliskuuta. Sieltä ei ollut kui-

tenkaan toukokuun lopulla vielä
tiedossa yhtään pesää, vaikka
huhtikuulla todettiin tavanomai-
set noin 20 reviiriä,a maastotöitä
oli tehty runsaasti. Pesiä alkoi Iöy-
tyä kesäkuussa ia kokonaisuute-
na hiirihaukan pesintä TLY:n alu-
eella oli heikohkoksi tulkittu ra-
vintotilanne huomioon ottaen
hyvä. Pesintöiä todettiin 29 eli
lähes sama määrä kuin kahtena
edellisenä vuonna. Asuttuja re-
viireitä oli lisäksi 28 ia muita pe-
simäaikaisia paikallishavaintoja
kuusi. Kesä oli ilmeisesti suotuisa

/.,.'r/ A-,/ /
A:.:Y,är*%"#s"
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Pernis apivorus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Circus cyaneus
Circus aeruginosus
Circus pygarcus
Falco subbuteo
Falco columbarius
falco tinnunculus
Pandion haliaetus
Haliåetu\ albicilla

19
't 46

68
63

2
23

2
21

4
9

85

3
66
22
26

4
1

4
3

38
9

8
I
I

i
1

;
2

3
1

:

;
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13
32
12
28

2
'10

1

8
1

6
7
6
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Pernis apivorus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Circus aeruginosus
Falco subbuteo
Falco co umbarius
Pandion haliaetus
Haliaetus albi€illa

14
1-6
1-3

2,7(7t
2,8(e)
2,1 (8)

l
1-4
2-6
l-3
1-2
1-2

'I 3
1-2

1,0(1)
2,s(42)
4,2(1s)
1,9(21)
1,s(2)
1 ,s(2)
2,s(2)

2,1(32)
1 ,6(7)

1,0(1)
2,1(4e)
3,9(16)
1 ,8(24\

1 ,s(2)
1,5(2)
2,s(2)

1,7(38)
1,2(9)
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mlyriä korvaaville hiirihaukan ra-
vintolajeille ja näin myös hauk-
kojen pesinnöille, vaikka keski
määräincn pojkasluku olikin edel-
listå vuotta picnempi ja myös
vuoden keskimääräistä valtakun-
nallista tasoa pienempi.

Piekanan pesimäaikaisia ha-
vaintoia ei ole tullut tietoon.

Sinisuohaukan kaksi reviiriä
todettiin, toinen Loimaan suun-
nalla ja toinen Auran alueella,
nutta kunlrnassakaan ei ilmei
sesti pesitty. Lisäksi katsaukseen
saatiin yksi muu paikallinen pesi-
rnäaikaincn havainto.

Ruskosuohaukkaa )rritcttiin
edelleen petolintutoimikunnan
toimesta seurata suunnitellusti
niin, cttä ainakin kaikki tiedossa
olevat uahdolliset pesimäpaikat
tarkistettaisiin. Katsauksen laali
jalla ei olc ticdossa onko näir.r
tapahtunrrt, koska LaitiLan ja Uu-
denkaupungin alueen paikoista
ei vieläkään tieto kulje tai sittclt
petolintutoimikunta on jår jcstä-
nyt työiakoaan huonosti.

N,lahdollisia ruskosuohaukkan
pesjnäpaikkoja tarkastettiin ai-
nakin 2.1, joista ncljältä löytyi
peså. Ylisi pesistii tuhoutui veden
pinnan nouseinisen takia. Kah
den pcsän poikasmäärä todettiin,
toisessa oli kaksi ia toiscssa ylisi
poikanen. Peslntöien lisäksj 10
reviiriä luokiteltiin asutuiksi, vaik-
ka pesintää ei todettukaan. I-isäk
si pesimaiaikaisia ruskosuohaukan
paikallistyyppisia hava jnto ja saa-
tiin kolme. Ruskosuohaukan pe
sinnän kokonaistilanne näytti
hieman paremrnalta kuln vu(rr-
na 1990, mutta edelleen or.rgel-
rrana on puutteellinen tieto hau
kan olcskclusta ia pesinnästä use-
alla h)-väksi luokiteltavalla pai-
kalla.

Ruskosuohaukoihin'fl,Y:n alu-
eella erikoistuvalle petolintuhar
rastajalle näyttäisi olevan muka-
va5ti tilaa ia jlmeiscsti tukeakin
löytyisi. Asiasta kiinnostuneet
ottakoot yhteyttä katsaukscn laa
tijaan tai yhdistykser johtoon.
Rcngastustoirristossakin on
yleensä löytynyt ymmairtämystä
lajikohtaisen Ienga stus luva n
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myöntämiseile, jos kyseisen lajin
kartoittamiscksi tehtävä työ on
osoittautunut vankaksi.

Niittysuohaukka yritti pesin-
tää, joka epäonnistui. Lisäksi to-
dettiin pesimäaikaisia havaintoia
toiselta alueelta.

I(csä oli ilmeisesti otollinen
mvös nuolihaukalle tahi sitten
harrastaiien aktivisuus nuolihauk-
kaa kohtaan on kasvussa. Pesin-
töjä todettiin yhdeksän ia lisäksi
kahdeksan asuttua reviiriä, joilta
pesintä ei valmistunut. Iesimäai-
kai\ia havintoja oli lisäksi 15 alu-
eelta.'lallani Vähåmäen arvion
mukaan haukkoja olipaljon alu
eella, mutta pesint(jj;i oli paljon
vähcmmän. Liedossa todettiirl
nuoli har.rkalla perinteinen naapu-
ri eli sepclklryhky. Ne pesi\'ät ai-
lekkaill saman männvn latlassa.

An)puhaukka yllatti ncljå11ä
re\-iirillään ia kahdelia muulla
pesimäaikaisella paikallishava jn-
no]la. Pesintöjä todettiin saaris-
tossa kaksi, l(orppoossa ja Rlnlät
tylässä, sekä yksi N,larttilassa. Poi
kasia va rttui vähint:iän scitsemän.

'luulihaukan paluuta l LY:n
alueelle on yritctty tukea pöntd
tyksellä, nrrtta ainakaan heikko
myyråvuosi ei ollut tuulihaukan
uutta tulemista vahvistamassa.
Yhdeltä yhdck5astä lrahdolliscs-
ta reviiristii lijytyi tuulihaukka-
poikue ja kuusi muuta luokitel
tiin asutuiksi, vaikka pcsintää ei
todeltukaan. Muita pesimäaikai-
sia paikallishavintoja oli viisj.

Kalasäåsket ovat pesineet
19130 luvun lopulla h],1'in TLYrn
alueella ja salna suunta tuntui
jatkuvan vuonna 1991. lleviirejä
tarka5tettiin sallla mäårä kuin
edellisenii vuonna eli 85. Pesintö
iä löydettiin::tB eli vhtä paljon
kujn vuonna 1989, mutta yksi
cncmmän kuio 1990. l,esintöjä
epäonnisLui h).vi]le kalasäåsken
pesintåvuosille varsin tavanornai
nen määrä eli kuusi pesintää (1a)
t)tt.

Vuonna 1971 alkanccn vaita-
kunnalliscn kalasåäskien scuran-
nan aikana suurin yuosittainctr

munapesien mäårii TLY:n alueel-
la on ollut 44 ja suurin poikaspe-
sien määrä 37, pienin munapesi-
en määrä on ollut 27 ja poikaspe-
sien 20. Pesintölen lisäksi koris-
tcltuja pesiä todettiin seitsemån
ja viidellä reviirillå lintu oli pai-
kalla, vaikka pesää ei ollutkaan
kunno!tcttu. I'esintöjen keski-
määräinen poikasluku oli 2,1,
mikä oli alhaisempi kuin edeltä
vinä vuo\ina. Poikasten määrä
munapesää kohti oli 1,7, mikäoli
seh'ästi huonompi kuin neljänä
edeliisenä vuonna, mutta selvästi
_Vli I 9So-luvun keskimääräisen
tason. Poikasia varttui vähintåän
62, todcn,näköisesti 66 (kahdcn
pesän tarkkaa poikasmääräå ci
selvittetty). F.dellisten vuosicn
poikasmii;irä on ollut yli 70.

Nluutamie n edellisten vuosien
aikaisesta sääksien pesintähuipun
lnadalturni\esta huolimatta
Varsinais-Suomen siiiiksct tuntu-
vat voivan melko hyvin petohar-
rastaiien, merenkuikuviranomais-
ten ja vcsialueiden haltijoiden
tuclla.

Merikotkien kannan clpymi-
nen jatkui vuonna 1991. Pcsiä
löydettiin taaDtuman jälkeinen
e nnätysmaiärii eli yhcleksän, jois-
sa kahdessa nu()rehkojen kotkien
pesintä cpäonnistui munavai
heessa. Lisäksi kuusi muuta re\.ii
riä luokiteltiin asLLtuiksi. Kaikki-
aan 15 asutusta rcviiristä kolme
oli uusia, mikä mcrkitsi parimää-
rän lisääntymistä nel jänneksellä.
Pesinnät tuottivat n)'ös viime
vuosikymmenten poikasennätyk-
scn eli 11 poikasta. Poikasluku
asuttua pesäå kohti oli 1,2 ja van-
hojen lintujen asumaa reviiriä
kohti 0,92. Koko maassa poikas-
Iuku asuttua rcviiriä kohti oli 0,83
ja Ahvenanmaan saaristossa 1,2.

Pohjois-amerikkalaiscn valko-
päämerikotkan l€nnan on todct-
tu säilyvän, jos poikasluku asut-
tua reviiriä kohli on 0,6. Suora
vcrtailu Suomen olosuhtcisiin ei
antane täysin varnraa kuvaa,
mutLa Saaristoneleu alueen poi
kasluvut merkinnevät edellytyk
siä kannan elpymiselle, kun tääl-
lä ainakin toistaiseksi toteutetaan
talviruokintaa, mistä vertailtava
valkopäätnerikotkakanta ei ole



Ampuhaukka yllät'
timonella pesinnäl
lä. Nämä poikaset
varttuivat Martti

saanut nauttia. I(unhan vielä pe-
sinräpaikkoia pystyttäisiin säilyt-
tåmään ja ioitinenkin pesimärau-
ha takaainaan, niin merikotkan
pr.lastarnisponnisteluicn voisi to
deta tä]tä erin onnistuneen.

Pöllöien pesintä

Ensimmäiset helmipö11öt aloit-
tivat soiclinhuutelun tammikuun
puolivälissä, mutta yleinen vai-
kutelma oli, cttå pöllöjen soidin-
huutclun alkamisajankohta oli
melko myöhäinen. l'ölIöt huute-
livat myös laiskasti, hl.vänkin tun-
tuisena iltana oli poikkeukselli
sen hiliaista. Sen enteiltiin mer-
kitsevän heikohkoa pesintävuot-
ta. Jo ensimmäiset pönttöjen tar-
kjstukset nyös osoittivat, että pö1-
lövuodesta ei tulisi kovin hl.vää.
Harvahkoista pesistä monessa olj
linturavir)non jätteitä, m i kä osoit-
ti m)ryrien vähl1'ttä.

Pesintöjä rasittivat myös nää-
tien aiheuttamat tuhot. Aiemmin
näädät ovat olleet pääasiassa sisä-
maassa, nyt näätä todettiin myijs
rannikolla Naantali5sa, tosin tois-
taiseksi vain uuttukyyhkyn pön-
tössä. Piillöt välttivät näädän py-
symä11ä poissa pesimäpuuhista.
Loimaalla Tapani Våhåmäki koki,
että enää ci pöntön siifokaan es-
tanyt näådän aiheuttamaa tuhoa.

Petoli ntutojm i kunta jatkoi
1989 käynnlstettyå pöllitjen ).h
teiskuuntelua l{uissalossa. Lisäk5i
iäriestettiin yhdessä nuodso jaos-
ton kanssa iaoston jäsenille vh-
teiskuuntelu, joka onnistui mel-
ko h).vin ia josta palautc oli niin
h).vää, että menetteLyn iatkamis
ta påätettiin harkita.

Pöllöjen pesinnät, pesintöjen
epäonnisturniset, maastopoikuect
ja muutoin asutuiksi todetut re-
viirit on esitetty taulukossa.l.
'l aulukossa 4 on kuvattu pö]Iöjen
pesimistuloksia. Kolopö]ö jen pe-
sintäaktiivisuutta on kuvattu pe-
sintäosuudella, joka kertoo pesin-
tiiien lnäärän suhteen tarkastet-
tuien ilmeisten reviirien määrään.

Huuhka jan mahdollisia rcvii
rej:1 tarkastettiin 197 ja niiltä löy
t_vi '18 pesintää. Huuhkajan pe-
sintäosuus oli 24 70, mikä oli suu-
rinpiiftein sallla kuin edellisenä
vuonna, mutta selvästi heikompi
kuin todella h)-vinä pcsintåvuo
sina. Salon seudulla pesintäosuus
oli muuta aluetta selvästi parem-
pi, samoin Alastaron ja Pöytyäo
suunnilla. Pesjnnöistä cpäon nis-
tui vain kaksi eli 5 (y'o, mikä on
aicmpiin vuosiin verrattuna hyvä
tulos. Poikasia vafttui vähintään
79 eii vähintään 0,6 poikasta asut-
tua reviiriä kohti ia 2,0 poikasta

aloitettua pesintää kohti. Keski-
määräirien pcrikasluku poikas-
pesää kohti oli samaa tasoa kuin
huuhkajan keskimäåräinen val
takunnallinen poikasluku.

Huuhka jan pesintäaktiivisuu-
dessa oli suurehkoja eroja alueen
osien kesken, mLLtta ilmeisesti leu
to talvi, paikalliset tyydyttävät
m)ryrä- ja rottakannat sekä moni-
puolinen ravinnon käyttö mah
dollistivat huuhkajille kokonai-
suutena kohtuullisen pesin[ätu
loksen. Ravinnoksi todettiln käy-
tetyn tavanomaisimpien lalien
ohella m1n. ketun ja supin poika-
sia sekä siileiä.

Hiiripöllön pesinnöistä tai
edes oleskelusta ei saatu havain-
toja. Se onkin ollut vain poik
keuksellisesti Varsinais-Suolnessa
pesivä laji ja edellyttänyt todella
hyviä lr1yyräkantoja.

Varpuspöllöt aloittivat soidin-
huutclunsa laaialti vasta maalis-
kuun lopulla, mutta lyhyehkön
ajan kuluessa niitä kuultiin ]nel-
ko runsaasti eri puolilla mn. Lie-
dossa, Ruskolla, Naantalissa, My-
nämäeliä, Nousiaisissa, Loirrlaal-
la.

Varpuspöllön mahdollisia re-
viireitä tarkastettiin 32, joilta löy-
tyi vhdeksän pesintää ja kaksi



maastopoikuetta. Muutoin asu-
tuiksi luokiteltiin 18 reviidä ja
muita paikallisia pesimäaikaisia
havaintoja oli kolmelta alueelta.
Varpuspöllön poikueen koko pys-
t'.ttiin määrittämään vain kolmes-
ta pesästä. Niiden perusteella poi-
kueiden koko oli poikkeukselli-
sen pieni.

Varpuspöllön yleistyminen ja
myönteiset kokemukset pöntö-
tyksestä muualla Suomessa tulle-
vat vaikuttamaan varpuspöllölle
sopivien pönttöien määrän mer-
kittävään lisääntymiseen I a ilmei-
sesti myös todettujen pesintöien
määrån lisääntymiseen Varsi-
nais-Suomessa. Jaakko Syr;äsen
selvitysten mukaan pienikokoi-
sen varpuspöllön pöntön lento-
aukon halkaisiian tulisi olla noin
45 mm ja etuseinän paksuuden
peräti 60-100 mm. Kesällå 1991

Taulukko3. Pöllöien
pesinnät Varsinais-
Suomessa vuonna
1991.
Tabell 3. Ugglornas
häckning i Egentli-
9a Finland år l99l.

Täulukko4. Pöllöien
pe5imittulos Varsi-
nais-Suomessa
vuonna 1991.
Tabell4. Ugglornas
häckningsresultat i
Egentliga Finland år
1991.

Heikki Heikkilä ia Tapani Vähä-
mäki löysivät varpuspöllön pe-
sinnän kuitenkln kolosta, ionka
lentoaukon halkaisija oli vain 35
mm, vaikka Heikki aukkoa miten
mittasi. Joten pieneksi varpuspöl-
lön höyhenpuku tarvittaessa ah-
detaan.

Lehtopöllön vuonna 1989
aloitettua yhteiskuuntelua jatket-
tiin Ruissalossa 7.2.-21.3. välise-
nä aikana kefian viikossa kello
20-21. Keskimäädn kerallaan pai-
kalla oli kahdeksan kuunteliiaa.
Kuunteluaika oli yhteensä 59 tun-
tia ja lisäksi 15 tuntia yksittäisten
henkilöiden täydentävää kuun-
telua. Yhteiskuuntelun säät eivät
keskimäärin olleet kovin suosiol-
lisia. Lisäksi todettiin, että aiem-
malla aloituksella saataisiin ilmei-
sesti kerralla enemmän tuloksia.

Kuunteluien perusteella Ruis-
salossa arvioitiin olevan 13-14
lehtopöllön reviiriä, kun edelli-
sen vuoden aNio oli 10-12 revii-
dä. Kuvassa 1on esitetty alvio
lehtopöllöreviirien sijainnista
!.uoden 1991 kuuntelujen perus-
teella. Pesintöjåkin ilmeisesti oli-
si, mutta pesien löytäminen Ruis-
salon kuhmuraisista ia s).väkoloi-
sista tammista on edttäin hanka-
laa. Pesiä löytyi sieltä vain kaksi.
Pesintölen tarkempi arviointi
edellyttäisi alkukesäistä poikasten
äänten kuuntelua, mutta siihen
ei ole toistaiseksi pystytty innos-
tamaan petolintuharrastajia, joil-
la jo muutoin on saamaan aikaan
runsaasti maastotöitä.

Severi Aaltonen seurasi Paimi-
ossa yhden useita vuosia samalla
melko valoisalla paikalla asuneen
lehtopöllöpalin ääntelykäyttäyty-

Laii

Bubo bubo
Surnia ulula
Claucidium passerinus
Strix aluco
Strix uralensis
Strax nebulosa
Asio otus
Asio flammeus
Aeqolius funereus
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nlistä lokakuusta 1990 maaliskuu
hun 1991 kaikkiaart 28 kertaa eli
noin viisi kertaa kuukaudessa.
I,iillöt huusivat 21 kertana (75

7o). Huutelun aloittam isaktiiri-
suudessa ei näyttänyt olevan mer
kittävää eroa kuukausicn \'äliLlä.
Sitävastoirr huutelun aktil\.isuu
dessa oll selvä cro syksyn ja tah i-
kuukausicn vålillä. N{arras joulu
kuussa huutoja oli usejn alle 10
iltaa kohti, mutta tammi- helmi-
kuussa selvästi enemmän. l)ö11ö-

ien parittelu nälttiin 16.2. Huute-
lu alkoi loka-maaliskuun \'äliscnä
aikana keskimäärin 38 minLLuttia
auringonlaskun jä1keen, kuiten-
kin niin, cttä kevåän puolella
huutelu alkoi nopeammin aurin
gonlaskun jälkeen. Helmikuu55a
huutclu alkoi 32 minuuttia ja
nraaliskuussa 23 m inuultia aurin-
gonlaskun jälkeen. Kirkkaalla ja
puolipilvisellä säällå huutelu al-
koi kcskimäärin ,16 minuuttia
auringon laskun iälkeen (1t) illan
keskiarvo) ia pilvisellä säällä kes
kimäärin .ii2 minuuttia auringor.I
laskun jälkeen (l1 jllan keskiar-
vo).

Lehtopöllön pesintöjä löytyi
'1LY:n alueelta kaikkiaan 21 ja lj
säksi 20 reviiriä luekiteltiin asu-
tuiksi, vaikka pesintiiå ei liiyiy-
n),t. Mtlita pesil-IIäaikaisia paikal-
lishavaintoja saatiin tictoon yh-

dcksän. Lehlopijllitn pesintao\uus
pönllöjen suhteen oli ,ll)l sekä
pönttöjen ja lsojen luonnonko-
lojen suhtccn 3(Xr. Nc o|at 5aInaa
tasoa kuin cdclLi5cnä \'uonna. lc
sinnöistä cpäonnistui kolme
(15'hl. I ehkl)öI]öt tuottivat vä-
hintään 51 poikasta. Keskinää-
räiset inuna- ja poikasluvut oljvat
viime vuosien keskimääräistä ta
5oa. Lehtopöllön poikasluku oli
kuitenkin selvästi pienempi kuin
lehtopö11ön keskimääräinen val
takunnallinen poikarluku (.1,:3).

Viirupöllöllä oli ollut heikoh-
ko pesintä vuonna 1990 ia vuo-
desta 1991 tuli samankaltainen.
Pesiä ]öydcttiin vain kuusi ia li
säksi kahdcksan rcviiriå tulkittiin
asutuiksi. Yksi lino Laineen to-
teama pesintä oli pöntössä, jonka
hiin oli vienyt maastoon hellni-
kuussa 1991. Naaras oli sjjrtynyt
edellisestä pesäpaikasta 5 km uu-
teen pesäpönttijön, v:rikka uuden
paikan ympäristössä ei ollut rly_v-
riai. Viirupöllön pesintäosrlus oli
4(/o kun se edellisenä vuonna oli
olhrt 3rb. Vijrupö11ö jen poikaslu-
ku iäi melko alhaiseksi. Poikasia
varttui vähintäin 11.

Våhäisestä pesintämäärästään
huolimatta viirupöllönaarat pää
sivät jälleen o5oittamaan hyök
kääv]'ytlään pesällåär1. Merkittä-

Lehtopöllöreviirien
siiainti Ruissalossa
yhteiskuuntelunpe-
rusteella.

o mahdollinen
reviiri

vimmän tempun teki viirupöllö-
naaras, joka |arojttairatta siep-
pasi Laineen Fsaan päästä lakin
Esan lähcst)-es5a yiirupöllön pe-
säpaikkaa. Lakkia ei olc scn kooln
nlin näht)' etsinnöistä huolimat-
ta. Lakin vientj esti kuitenkin pää-
nalran viennin, nlikä oli tapauk-
sen opettava osuus.

Lapinpöllöä tavoiteltiin yh-
deltä alucclta, mutta pesintää ei
fodetlrr ei kä reviriä asritlrksi

Sarvipöllöiltä tuli tietoon vain
kaksi pesintää ia nekjn alueen ete
lärcunalta Vänöstä ia Junrosta,
jossa paikallinen hyvä mD/räkan-
ta mahdollisti neljän sarvipö11ön
poikasen kasvun. Sarvipöllön pe-
sintöjen puuttuminen alueell
muista osi5ta kuvastaa h)-\'in pcl
tomyyrien vähäisyyttä. 

^inakinyksi saNipöllön ääntelyhavainto
oli keväällä rannikolta Mietoisis-
ta.

Suopöllön pesintöjä ei löydet-
ty, mutta vksi asuttu reviiri kyllä
ja Loinen paikallinen pesinäai-
kainen havainto.

Edellisenå vuonna helmipiil-
löiä ei kuultu, minkä takia en
simlnäiset helmipöllön ääntely-
havin not tammikuussa 1991 an-
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toivat pctoharrasta jillc Lrskoa, cttä huonoon ravintotilanteeseen kc
jos sittenkin myyiä olisi enem- väällä. Pcsinnöistä epäonuistui
mån kuin oli ounasteltu. Kevään neljä (19 (/o). Pesintäosuus oli 5 ol)

aikana helmipöIlöt olivatkin ää' helmipöllökoon pönttöjcn suh-
nessä siellä täållå mm. Ma5kussa tcen. IJelnipöllön pesintåosLrus
useampia,Ruskolla,Yläneellåuse- kaikkientarkastettulenhelmipöl
ampia, Liedossa, Nauvossa, Korp- lölle sopivien pönttöjen ja kolo,
poossa sekä useita Kijkalassa. Pe- jen suhteen oli 2.X). Myör helmi-
sintöjä ci löytvn]'t kuitcnkaao pöllön poikueiden koossa näkyi
kuin 21, joista valtaosa todcttiin ravintomassan eli myyrien niuk
Mynämäellå, Perniössä ja Loi- kuus. Varsinajs Suomessa helmi-
maan seuclulla. pö]Iön kcskimääräinen poikaslu-

l'esinnöissä oli suuri ajallinen ku oli selvästi vnltakunnallista
haionta. Viimeinen poikue ren- keskimääräistä poikaslukua (3,9)
ga\lelliin '1.-.. mikJ l,irkoilli p;enernpi.
rnunintaa kesiikuussa ia viittaa

Vuosi 1992

ttitti kitjoitattsessd kirttutissä o ollut jo
kalp0 torin.
Miten j utult m),ijhis|l,tnisestii päätoiftlitirtjan kdttssLt
saNin ?

S(ldtlko juttud sauroLwau ti.i kitjoittoi eniiä ldin
sianko ol Io peta haff ssttl j t1,

rivintics ntä vtlin ?

Joku toiflc ko sin sittan kuull.t:
jlttht tcc jLt liqn.
la lu la,
ct ai aisto on kooss? lrcti
kll \)/ksy hat|ldot ke\iifi t.livoin eteen wti.
ItiiiL ja vihoL kesin jälkeen Iiiynnti ta\uma
ku lu tkat, pöllöt totlctlu ofl lntpiiri uluctta utotua
Mut ttito t1e kokootl s(lltt, pijrdiillet liiiihl lditiL
jo jutun ltohjtn litk:lle tiittlt.

Siis iokqi ctl tiedul tru 1t aryokns otl
pone s( hati kiertohotr.
Sil tekniiktlla bttttgcrritkifi yt)itot sqo
k/likki tL1i0t patn]htLltl.

Etsi viikk lrchiIiiishLtLtkot,
tsi t netsä m i s kio n yiitnei s at kduLlhLlu kkllt tlu ket.
Tieto stu)lMukan vilLluksesta oNos\o on,
tu ul illLl ukdsta k0 tvdn n oto t t.

Eson lakitt, jos olli viuholtldv.tfi nätil
lokin ollo jo nyt viiupajllijjut paiiit.
Kaikki na rnuistiin l.tiht,
muistclnot ja nntistut at kirjekrcrcan taita.
Sillii kat\Ltus iltro o\ uttis voi Inrhodtt ioltta]
nnne I u.lrctn I i ifi i L I ai i Lovetei sstts fi osta i.
Jos vssttfitta kaflrxtt
juh! n l qdti 

i o l le ki n rie l ii tdlldo l I is u ude D L1u tlot.
Kiitok\et siitä,
eiköhii Iäntä luleviisutkl('sto tiitii.

Sammanfattning

Rovfåglarnas häckning i Egent-
liga Finland år 1991

Matedalet är sammanstållt av
rovfågelaktiva i ÅOl. Allt som allt
kontrollerades 1 9:l stora rovfågel-
bon, 89 ekorre- och kråkbon, 121
konstgiorda rovfågelbon, 1,19
holkar för slagugglan, 473 holkar
för kattugglan, ,115 holkar för pär-
lugglan, 71 holkar för sparvugg
lan, 1,11 stora naturhål och 79
gamla spillkråkhåi. f)essutom
kontrolleradcs flera hundra hol
kar fajr skogsduvan på två beg.an-
sade områden.

Sorkbeståenden var svaga i hela
landskapet utom några lokala
LrndantaS. Därför häckade sla-
gugglan, hornugglar och jordugg-
lan ytterst sparsamt. Likaså torn
falken som har en hel dcl nya
holkar att använda. |ärlugglan
åsladkol11 däremot några flyglär-
diga små kullar.

Duvltiiken häckacle normalt
men antaiet ungar var litet rnin-
dre. Några häckningar förstördes
av rcvfågelhatandc lnänniskor.
Ormvråkens, berguvens ()ch kat-
tugglans håckning lyckadcs gans-
ka bra. Kattugglans revir kartla-
cles igcn på Runsala och ihol-
mens ckskogar levcr nu 1::l 14par.

Sparvhaken och fiskgjuscn
häckade mycket bra son cie har
gjort under de senaste åren. Hav-
sörnen fortsätter ined rekordfina
år: 1.5 bcbodda rcvir, nio häck-
ningar och 11 fl),gfärdiga ungar.
Denbruna kärrhöken ö\'ertar sak-
ta sina gamla revir och sattes Du
under lupp men en del av uppgif
terna saknas annu. Sparvugglan,
lärkfalken och stenfalken över-
raskade med recordrlånga
upphittade bon. Angshitkcn gjor
de ett misslyckat häckningsför-
sök. Närnare uppgifter om häck-
ningen ges i tabell.

1,2



TLY vuoden 1991 lintuyhdistys
Juha Vuorinen

palasi Turkuun
Lintutieteellisten Yhdis-

tysten Liitto on valin nut
vuoden 1991 lintuyhdis-
tykseksi Turun Lintutieteel-
lisen Yhdistyksen. TLY sai
arvonimen jo toistamiseen
aktiivisesta toim in nasta,
tällä kertaa erityisesti nuo-
risotoiminnan ansiosta.

Rauno Laineen kirioittamassa
ednomaiscssa l LY:n histodikissa
(Ukuli 1/86) mainitaan yhdistyk-
sen toiminnan eittämätön huip-
puhetki koetun lokakuussa 1982
imatralla, jolloin Lintutieteellis-
ten Yhdistysten Liitto ry:n (l.YI.)
cdustaiiston kokouksessa julkis-
tettiin vuoden 1981 lintuyhdis-
tys. Valinta ja kunoia lankcsivat
silloin -ILY:n osalle. Arvonimi oli
tållaiin jaossa vasta toista kefaa ja
TLY oli cnsin1näinen suur),hdis-
tvs, joLlc sc myönnettijn. Tämän
jälkcen lIaSsllvlltcJl

Sääksiveistos

kalasåäslii-veistos io edesmen-
neen taiteilija \reikko Haaralan
suur]njtteleula ja lahjoittama - on
kienellyt vuodell kelrallaan eri
paikallisyhdistyksissä.

Puheelljohtaia Juhana Pihan
olles5a estyneenä, minullc tarjou
tui ennalta odottamaton tilaisuus
uusia Imatralla k)'rnmenen vuot-
ta sitten koettu hLrippuhetki maa-
liskuussa llaumalla, kun LYL:n
edustaj jston kokouksessa nin]et-
tiin vuoden 1991 lintuyhdislys.
Tilaisuudessa kirjoitettiin
LYL-hisloriaa, koska valinta kos
ki tällä kertaa yhdjstystä, joka oli
saanut mair itlln arvonimen jo
kerran aiemmin. Nyt siis jo toista-
miseen tämå kunnia lankesi TLY:n
osalle.

Valinta ei ollut lainkaan vai
kea asiaa esittelevän aNovaltai-
scn toimikunnan mielestä. LIe
pcrustelivat esitystään seuraavas
ti:

" l) Mainittu yhdislys on läh-
tcnyt aktiivisesti kehittämään
nuorisotoinlintaa sisällääD. Yh
distyksessä toimii oma nuoriso ja
osto, tämän lisiiksi on hallituk-
secD otcltu ennakkoluulottornal-
la tavalla mukaan hyvinkin nuo-
ria jäseniä. Tämä on vaikrrttanut
yhdistykscn toimi n laan pjristri

västi. Mainittu yhdistys voi nåin
ollen toimia myös hyvänä esiku-
vana muille maamne järiestöillc
ml()risotoiminnan kehittämlscn
suhteen.

2) Yhclistyksellä on tlmän li
såksi aktiivista pienD/hmä tojmin
taa, sekä myös elilai5ia kursseja.

3) l utkimustoininta on vil-
kasta. Yhdistyksellii on mitta! a

lintuhavaintoarkisk), joka on siir-
retty ATK:lle parcmnin h}ödrrr-
ncltäväk5i. \lainittu arkisto toi-
rrrii my(js viranolliaiStcn apuna

l-J



linnustosuoielukysymyksissä/ ioi-
hin yhdistys omalla panoksellaan
osallistuu.

4) Ulospäin suuntautuva aktii-
visuus onmyös huomattavaa. Yh-
distyksen toimesta kåytetäån iul-
kisia tiedotusvälineitä laa jalti hy-
våksi. Myös yleisötilaisuuksia on
pidetty innokkaasti. C)n mainit-
tava myös h).vin näk).vä toimin-
ta LYL:n puitteissa.

5) Yhdistykseliä on maankuu-
lu lintuasema. Sen lisäksi ollaan
suunnittelemassa omalle toimi-
alueelle jopa kahtakin uutta ase-
maa.

6) Retkitoiminta on vilkkainta
maamme yhdistyksistä. Retkiä
tehdään innokkaasti läheue ja
kauas.

7) On tietenkin mainittavaa
myös yhdistyksen julkaisemakor-
keatasoinen lintulehti, jossa per-
soonailisella tavalla heijastuu
oman kotokulman lintumieshuu-
mori.

Mainittu yhdistys oli myös
aktiivisesti mukana järjestämässä
viirne marraskuussa yhtä maam-
me suudnta lintuhaIIasta jatapah-
tumaa.

ldcllä mainitun nuorisoiaos-
ton panos oli tällöin hl.vin mer-
kittävä.Joten uskomme, että näi-
den perusteluiden jälkeen ei liene
yllätys, että esitämme vuoden
1991 lintuyhdistykseksi Turun
Lintutieteelljstä Yhdistystä1"

Niinpä siis sain jo toistamiseen
kunnian vastaanottaa tämän
mahtavan linnun. Nykytietojen
valossa TLY oli ensimmäinen ja
ainoa paikallisyhdistys, joka sai
kaksi kiinnitystä kiertopalkin-
foon. Veistoksessa oleva messin
kilaatta nimittäin täyttyi TLY:n
nimen kaiverruksen myötä. Ensi
vuodesta alkaen kiertopalkinto on
näiilä näkymin kiertonsa kiertä-
nyt ja sitä voi enää ihailla vain
"Veistolan putiikissa" Heinolan
vesitornissa.

massiv skulptur med fiskgjusemo-
tiv, stannar i Äbo för ett år.

Valet motiveras främst med
ÅOFs aktiva ungdomsverksamhet
men fågelobservationsarkivet, en
aktiv informationsverksamhet,
Jurmo lägeistalion och förcnin-
gens högklassiga tidskrift Ukuli
näms också i motiveringen.

Muuttolintujen saapuminen jurmoon
keväällä 1992
Fåglarnas ankomst till jurmo påvåren
1992

Ornitologföreninga"rnas lor-
bund har valt AOF till Arets l99l
C)rnitologiska Förening. Hedersti-
t"eln tilldelades for clftr gångcn.
AoI har fått titeln redan år 1981
och är den enda föreningen som
har blivit valt två gånger. Med
titeln föliandc vandringspris, cn
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26.2. Ala atv 23.4.
29.2. Ans ans 25.4.
29.2. Hae ost 25.4.
29.2. Col oen 25.4.
3.3. Van van 25.4.
4.3. Aytful 25.4.
5.3. Asifla 26.4.
5.3. Tad tad 26.4.
7.3. Col pal 26.4
7.3. Ana pen 27.4.
14.3. Fri coe 27.4.
14.3. Ant pra 27.4.
14.3. But but 27.4.
15.3. Tur vis 27.4.
15.3. Lar fus 27.4.
21 .3. Eri rub 27.4.
21.3. Tur ili 28.4.
21.3. phi 28.4.
21.3. Tro tro 28.4.
21.3. Sco rus 28.4.
21.3. Cha hia 28.4.
21.3. Ans fab 1.5.
22.3. Cat can 1.5.
22.3. Pod cti 1.5.
22.3. Ptu mod 1.5.
22.3. Ant spi 1.5.
27.3. Cal lap I .5.
2/.3. Ana qe 1.5.
27.3. Atd cin 2.5.
27.3. Cyg.ol 2.5.
28.3. Phy col 4.5.
28.3. Lul arb 4.5.
1.4. Mot alb 5.5.
2.4. Cru gru 5.5.
2.4. Plu apr 6.5.
2.4. Tritot 6.5.
2.4. Fal tin 7.5.
3.4. Mer alb 9.5.
3.4. Bra leu 9.5.
3.4. Ana cly 9.5.
3.4. Cal gal 9.5.
3.4. som spe 10.5.
3.4. Ant tri I1.5.
3.4. Ayt fer I1.5.
4.4. Ana acu 12.5.
4.4. Cal alp 12.5.
5.4. Num arq l3.5.
6.4. Car spi 15.5.
7 .4. Cor fru l5.5.
7 .4. Pod aur I5.5.
9.4. Cir cya 15.5.
11.4. Tri och 16.5.
1 3.4. Ste cus 16.5.
13.4. Oen oen 16.5.
14.4. Pan hal l8.5.
14.4. Cat cat 19.5.
17.4. Butlag l9.5.
17.4. Cit aet 20.5.
17.4. Pod gti 21 .5.
20.4. Fri mon 21.5.
23.4. Lym min 21.5.

Vuoden lintuyhdistykset 1980-199 1

1980 Pohiois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys r.y.
1981 Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.
1982 Helsingin Seudun Lintutietcellinen Yhdistys Tringa r.y.
1983 Tampereen Lintutieteellinen Yhdistys r.y.
1984 Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys r.y.
1985 Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys r.y.
1986 Keski-Suomen Lintutieteeliinen Yhdistys r.y.
1987 Kanta-Hämeen Lintumiehet r.y.
1988 Kemin Lintuhafastaiat Xenus r.y.
1989 Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys r.y.
1990 H).vinkään Lintutieteellinen Yhdistys r.y.
1991 Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.

Sammanfattning

Äbo Ornitologiska Förening är Årets 1991 Omitologiska Förening.

Fal per
Ans alb
ste hir
Pho och
Tri neb
Jyn tor
Rec avo
Ana str
Lim lap
Pho pho
Coc coc
Num pha
Phy sib
Del urb
Mot fla
Act hyp
Fic hyp
Ste aea
Phy lus
Lus lus
Lar min
Emb hor
Cuc can
sax rub
Are int
Tri gla

ery
syl atr

cur
Pas mon
syl com
Tur tor
Lan col
Lim lim
Phi pug
Hyd cas
Mus sta

Mot cit
Ana que
Fal sub
Pha lob
cha dub
Cal tem
Hir rus
Plu squ
Lus sve
Rip rip
Calfer
Syl bor
Phy des
Fic par
Cal uta
Syl nis
Car ery
Emb rus
Apu apu
Str tur
Acr 5ch
Bra ber
Loc nae
Acr sci



Jurmon
norm aalt
kevät

Aikaisena alkanut kevät-
muutto hyytyi h u htiku us-
sa normaa lia ikatau luu n.
Tässä h uhti-kesäkuun par-
haat palat.

Punariniojen muut
to jai toukokuun al
kuun. eivätkä linnut
kohdanneet ren
gastajaa lurmossa
rnolempien onnek
si?

l)a n ailiaisen ke\'ä.ir jälkeel]
nruLrtto kulki tiinä \'uonna nor-
nr aillis!a aikataulussa. Siitä l)iti
huolcn iol)a varsinaisia taLvikuLl
kausia k)il1lerIIpi l[rlrtikL]u hulli-
s.teineelr. ArktikaLa 5aLJtiir kattcl
la aina kcsakuLLn puolivailiin asti.
ToLlkokLlun alkLrl)u{)lclla rlii} tti
iopa siltii, etlii hi'iinttistviiiiit oLi-
sivat hienlalr ln \'öhåssä. l-opulla
liä\'i lutelr |iirne Leväänä: Kor-
lieapaine siivitti ma sat.lLLrmon
ja vcrkkojcn \'li. H drvin irisu LL ksia

nähtiin rnukavasli Dlutta "se to-
dclla ko!a" jiii nyt puuttunraan.

l.ollpulieväan rriehitvs oli jo
totllLlLlLrn tapaa n hyv:i; huhti-
kllussa 26, torLkoklrussa:10 ja kc-
5äl(iruslir 12 piijviiii. H),viid tuLosta
variosta,r tiillikin kertaa lirskcrltil
rtltticll ja a rnurrulrtodtarkkai
lun osittirinen lliminl),iiDti. Li
siiksi on nluistutellava, että laa-
valilieerr li sii la ji t liirjoitelaan la-
kasi! un tilrlierrnran sclvitykscn
lisaiksi nrvi)\ \'alrn iiksi i)itinetLln
l.jilistan l)criiiin.

Htrhtikuu

lal\'iscn huhtiliuLln av uslajikri
iopii erinomaisesti .l..1. uiiht)
|.rikiillirlen lunturiliiulu. Tiillöill
n.lh liin rn\()\ rruuttaVa piLku-
j, ju: ii n iuhldpukLlincn kvhrnv
i.r]rk.rloir,i! jl llar i PLLna5otkra,
'Lria.i,r\ it ILlrnros\il h\'\ ii havain
i,, \, n.\rll.i k.rLr-ilrenl,aalLa rner-
\ ir\ l.rlrlLrjoLrtjef rl)Lllltti it.iiin
,,. +. ii1 ioi'rrr Pikkrljr)Lrl\rn 9.1.

\.i.r rL'll( !ailplli 10.-1. kolmc
r:.r r.ikkaa jolstu \'ksi \ iillt\ i kYliis
.i1 k\ nrf eDen piri\ ää. Scn liihdcl-
irr slart'llc tuli uusia urbaancja
sii|ckkaita, !arPLlsia. 1i)incn niis
tä niihtiin vicLi 25..1. Silloiu lir1.
tvi r]r\ iis lieviiätl ensillrräilleD
mLlstalcppälint1l. Scuraava priivä
antoi l)elintciscn hulrtikuurr lo
pulr aVosetin tallå LertlJ [iuut-
tolcnnossa ja halrnaasorsapii-
rln

Nolka\ ilr'pLlrcrl luokaili 27..1.
hclkcn kirkon pihallii. Vcrrattain
aikrincn satakicli kahm) ili 28.-1.

l)L11rceen l]ulkilla ja rnultrlepllä-
lintuja nähtiir jo liaksi. \iiille
l)iiiville osui l)cil)lx)ien l)aiirnuut
to: 5000 muullajaa laskettiirl
27..1., r'aikkl lrai ainnointi oii rql
gastLrkscll vuoksi katkonai5ta.
\lLLLrtam al haunalahaikara ha\'ait-
tiirl \,jclii kuun lopussar.

'l oukokuu

ValrLrnpåi\,äii j uhlistivaL punasoI
ka ia harraahaikara. '\rjen aloilti
pikkLrvarpur]en. joka p)'svttcLi
kvlii!50 ncljä paiivaiai. I(e\'äiin toi-
rlen mLLulla!a avorelti l)alkitsi
tarkkailiial .i.5. Scuraaval privät
olivatyl)tå pikkr[arier sumaar l..n-\\rilliam Ve lnrala
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21 .5. Anl cer
21.5. Ste alb
23.5. Cal med
23.5. Cap ,"ur
24.5. lJip ict
26.5. Lim fal
28.5. Acr ris
29.5. Pet api
29.5. Upu epo
29.5. Cal can
1.6. Ori ori
1.6. Ste san
2.6. Loc f u

sin sepelrastas ja kaksi muultavaa
allihaahkaa, sitten kol0re 1nusta-
leppälintua, pawellincn allilraah
koja ja iärvellä ionkun päi\'än viih
tynyt mus tapyr\t(ikuirin aaras
sekä cdclleen sepelrastaspad, nok-
kavarpunen ja l/3 mrLstaleppä-
lintua.

8.5. muuttolcnn(issa nähtv
nokivaris lupaili sitten parempaä.
Seuraavana päivänä 1öyt)'ikin
Grundvikin ilmatilasta sitruuna
\'ästiiräkkinaaras, joka jäi länsi-
päåhän lepåilernään yön yli.

Hytjnteissyöiien määrät alkoi
vat vihdoin kasvaa niin laieissa
kuin yksilöissä. Ensinnäiset hui
put noteerattijn I 1.5.r Nlustapää
kerttu 30 ia hernekerttu 50 yksi-
löä. Seuraava päivä oli varattu
upealle kahlaaiamuutolle: 1340

l)unakuirin lisäksi saarcn obitli
1717 määrittämätiintä isoa kah-
laaiaal

Jokapäiväisten sepeirastaiden,
mustaleppälintuien ja allihaah
kojen lisäks i havailtiin 1.1.5.
nluuttava iäåkuikka-laji kun kuik-
kie n nuutlo vähitellen alkoi
vilrrhdittr]a. Pari seuraavaa päivää
antoivat uusia lnLlutta jia mm.
kuovisirrin, idänuuo ilin n un, pik
kusiepon ia kirjokertun. l)äj\'ät oli-
vat samalla phylloscopusLcn mas
sapäiviä runsaan :100 yksilön voi
lnirl.

Verkoista poirnittiin 15.5. se-
pclsicppokanditlaatiksi kiiypii
naarassieppo. Linnun mä:iritys
varmistLlu vasta lll(-kiisittelyssä
valkka se rengastustaulukossa
onkin merkitty sepelsiepoksi.
18.5. nähtijn pohiansir kkunaar as,

halmaasorsakoiras ia ke|iiån vii
mcire n muleli sekii seuraavan
påiviin turtulik),yhky.
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Hyvä nllruttopäivä oli jälleen
21.5., kun aanu antoi kuikkien
ensimmäisen huipun ,11 5 rnuut,
tajaa ia sepelhanhic'n 250 tun
lrustelijaa. Sinirinnoilla oli 50
),ksilön huippu ja lisäksi nähtiin
kolne lapinkiryistä ja kaksi pik-
kutjiraa. Länsipäåstä yhytettiin
2-J.5. heinåkurppa.

25.-5. laskettiin uusia huippu
lukemia: 50 pikkulepinkäistä, 600
phylloscopusta, 1 00 lehtokerttua
ja kyrnnlenen kultarintaa. Hui-
puksi on rloteerattava myais ncliä
pikl(lsieppoa, lnikä oli laiin suu
rin yksilömäärä. Toukokuun lo
pun päivittäiseen saldoon lukeu-
tuivat kaksi pikkutiiraa, I '1 idält-
uunilintua, luhtakerttu\ia ja pik-
kusieppoja.

Mustapyrstökuiri matkasi 27.5.
koirti Utiin havainnoit5i joita, iot-
ka totesivat linnun saapum j5en

runsaan l-5 nlinr[]tin perå stä. Sru
raava päivä antoi krriLlialintu jen
toisen huipuir, 523 1'ksiliiä. 29..5.
1(iytvi nliinnikön reunasta harja-
lintu ia nuutoDtarkkailukin oli

-J

Kevään kolme sepelhanhiannosta
summasivat ennätysmäiset 6689 yk
silöä.

antoisaa: Kuikkia 410, scpclhan
iria 580, tundrakurnitsoja 61:l ja
keskikokoisia kahlaajia 200 yksi
löä.

Toukokuun viimcincn oli iäl
lecn arktikaryn n istyslä. Sepclhan
hien toincn huippu 1730 yksilii:i
ohitli saarcn mukanaan 203 mäii
rittämätiintä hanhea. l)iiivä jat-
kLLi muka!alla kahlaajamuutolla I

Isosirrejä 31, suosirreiä 73, tund-
rakurmitsoja :l:1, kcskikokoisja
kahlaajia 81.J ja pelkiksi kahlaa-
jiksi määritettyjå 350 yksilöä.

Kesäkuun alku

Hcti cnsinlnliisenii paivänä
nähtiin mukavasti lintuja. Kaksi
riLrttatiiraa nuutti, kLrhankeittä
ja ja lurturikyvhkv vier.ailivat
r.niinnikössä ia vcrkoj5La poinit
tiin sepels iepponaaras. li)inen
päivä ankri viitasirkkalinnun ja
yllätysnokikanan. Kolmas päivä
kcrtasi io vanhaa: Länsireitillä
kaksi riuttati i raa, männlkössä tur-
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Harialintu näyttäytyi pitkästä aikaa jurmossa.



turi ja lehdoissa kolme kirjokert-
tua. 4.6. summattiin 1171 isoko-
koista kahlaajaa muutolla ja pik
kutiirojcn määrä kasvoi kolmcen.

Aamumuutontarkkailu antoi
5.6. taas todellisen nanupalan.
2 kv amerikanjä:ikuikka lcnsihar
jun )'li ja laskeutui mereen Itäriu-
tan pohjoispuolellc, mjssä se le-
päi]i .15 minuuttia. I ämän iä]-
keen saatiin kuulla vielä viitasirk-
kalinnun veistciyä. Viimeinen,
mutta voimakkain sePelhanhicn
muuttohuippu kruunasi h1'vän
päivanj 1903 poiisijaa lensi Jur-
mon näköpiirissä kohti Jäämerta.
Kcvään sumlnaksi tuli ennätys-
rIälsct 66u9 sepclhanhea.

Rengastus

Rengastukseen haettiin huhli-
kuussa tuntumaa punarintoi.'n ja
hippiäisten avulla seitsenlänä
päivänä. Yhtenåinen 26 päi\'än
jakso s,vntYi ajalle 11.5. 7.6. Ke-
vään rengastuspiiivjen surnma 33
on hyvää keskitasoa.

RengastukscsIa vastasivat van
hat konl<aritr Osmo Kivivuori
I4.4., 12.-I7.5. ja 5.-7.6., Jukka
Grönlund 12. 1,4.4. ia :.t1.5.7.6.,
Annika Forsten ja Taparli Nunl-
minen 26. -28.4., I'ekka Alho
\7. 21.5. sekri lloif Karlsori
23 -:i0.5. Kiitos taas tästä kev:iä!-
tiil

Rengastajavaihto !,estin lintu
ascmien kans5a jatkui tänäkin
keväänä. Laon lintuaseman hoi-
taja l'eetcr Raja ja l-leiti (ararna
osallistuivat aseman työskente-
l,vyn 15.-20..5.

Rengastukset on lioottLL pcrin-
tciseen pcntaditauiukkoon. Kaik-
ki lajit esiintyvät s 

jini normaalis-
sa muuttorytmissä, Jnutta määrät
iiiävät tavallista picnernlniksi.
Suurinta vajar-ls on läulurastaan,
punarin nan, lePPäljnnun, Pensas
keftun ja pajulinnun sarakkeitsa.
Erityisesti on pantava merkille,
ett:i pikkulepinkäinen on lähes
täysin kateissa, vaikka laji ei nal
ta pitäå nokkaansa erossa verkos
sa roikkr.rvisla li nuista.

Pikkusicppo ja idänLrunilintu
puolest:ran ovat normaalia lun-
saammin edustctturla. LoPuksi on
ikäänkuin vlhieenä todettava, ettii
kahlaaiia voi plö'tåä kevää11äkin.

lurmon lintua5eman rengastukset keväallä 1992
Ringmärkningen på Jurmo fågelstation under våren 1992
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Alkukevään kiimainen ilta Sorgenissa.

2

Lintukevät 1990 Varsinais-S
Kädessäsi on jälleen ma-

n uaalisen tietojen käsittelyn
riemuvoitto - uusi ja entis-
tä parempi kevätkatsaus.

Sampo Kunttu
& Rami Lindroos

Kevätkatsaus on tällä kertaa
normaalia pidempi. Näin on yri-
tetty saada lajiteksteihin lisää mie-
lenkiintoa. Mielestämme tässä on
monin paikoin onnistuttukin, sil-
lä havaintomateriaalia on ollut
käytössä ennätyksellisen paljon.
Yhteensä 52 harrastalaa palautti
havaintonsa, suurkiitos heille.
Lisäksi TLY:n havaintovihoista on
saatu pall'on aNokkaita havain-
toja. Mukana ovat ljdskalanlah-
den, Halikonlahden, Paimion
Hevonpään, Mietoistenlahden,
Paimionlahden, Rihtniemen ia
Ruissalon havaintovihot. Havain-

toia saatiin myös Yliopiston pin-
nalistalta. Jurmon kaavakkeet oli-
vat käytösä aialta 1.1.-16.6.

Katsauksessa on huomioilu
vanhat muuttoennätykset ja kaik-
ki parannukset on mainittu. Uu-
sia ennätyksiä syntyikin huomat-
tava määrä. Varsinkin vesilinnut
rukkasivat tilastoia ennätykselli-
sen palion. Arkistotason yölaula-
jista ia -huutajista on mainittu
vain ensihavainto. Muut havain-
not käsitellään erikseen omassa
katsauksessa.

Samalla vetoamme kaikkiin
TLY:n alueen lintuharrastajiin,

18



Käytetyt lyhenteet
Kunnat: Katso csim. nluuttokaa-

|ake tai "l.intukcvat 19iJ.)" (tIkuli 1/

Havainnot: Katso esirn. "l.intukc
\ iit 19E9" (UlLrli l/l t91).

Havaiilnoitsi jat: r\altoncn Scvcri
(S.\). \lho lckke lPAr, r\urela Asko
(1.\ ). Blonrq\ ist Ilcrtil l BB), llrännkärr
llanirl rDtjt floranta IIannrL (Hl.),
LlikaineD J\-rki rJLr, (; stefsson li\ko
(lC), Hakal,r Jouko llllal, Ilaltlunen
Nlatti (NIHar Ilcilikila Ilcikki {FIII),
Ilcinonen RJinlo IRIIr llclin lvlariin
(NIHe), Helstola Jari rJII0 I.anen,a
Olli lOK), (anontn lo.l llKr Lunttu
Sampo (SK), (uuscla \ri r \k) Kuu\is
to Kimmo (l(I<), Karkkiinen hrno I LK),
l.aine.lalnro lJl.), Iaine llaLlno rRLdr.

Kevään 199O säästä.
Kcvat oli ennätYksiell kcrät n\o\

l:inrpötilo jen suhteen. Monirr paikoin
rnuilssarrrnc lnilattiin kaikliro ailo-
jed kor keimmat lämpö1ilat, varsinkin
hclnri- ja fiaali5kuussa. lluhtikuu oli
jo lempötllojen puolcrta lalrcs nor-
nraali. Kev:r:in alku oli dlt'ös varsin
satcincn, täh:rn ljittviv:it rn)cls voi-
Illakkaal mvr\k),tuLrlet hrl ikllLrn
lopLrlle. Usim. helmikuLrssa sai{ri no.-
nraaliin vcrratlLlna nelinkertaincn
m:liirii. Mialisliuun allio oli hclnri
kuuhurl \'crrattuna vrrsin kyl]nä.
l(uL1D puoli\'åliss:i ilma laul)tui hucr

Vesilinnut
KAAKKURI L,.n,ir .rl('/1,rt,r
Paransi elnliitystaän kahdella päi

vällä.25.:J. P)h RihtDjemj 1ln (llV,
N{.li I-Santarnaa },ln). Scuraava myiis-
kin Rihdiss:l .JL:1. lm llNl. |arhaat
nluutot IJus \teki]rassa 5.5. 18N ja
20.5. 4,IN (RH). Viimcisct liihLlissil
9.6..1In (.1N, Ir^1. Nluuttaiat kuukau
sittain: 11U2, IV/l-1, \''l129 ja \1U8.

(tJIKKA (;rr|i,/ r?/'.ti.d & \l)
!nsirnmärnerl kuikka nahtiin 25-3.

l)\'h Rihtnicnessä lm (l.&
Ni.Santamaa, H\' )'rnJ. Kuikka tel(i
Lluc]tlr kc\'ätmLru ttoennät),'kscn pcr:i-
ti I6:lla Lråivall:i. .Jurntossa nähtiill
pltkin loppLltalvea ) ksittäisi:i (;eviol-
tr. Näma kuulLrvat illnciscsti talvehLi
ioihin. llsirr. 1:1.:1. Junno (iavia sp
lp-S\\. läämuuttoa calusta|at 2.1.5.

Dra Vänö 7(l5rn Gavia sp:ia (N1Y),

Kor-Dra 190m 2.li Cirviil sp:ta (lllc)ja
30.5. Jlrrmo 25nr kuilkaa sek:i ij72
57a Ga\,ia sl:lä. Viimcisct muuttajat
I0.6. Kus llcikil:i l+/N kuikkaa ia 2N
Cirvja sp:tå (ÄS) sekii 16.6. ILrrrro lnr
kuikka ja :1 Crvii sp:t:i N.

Lanipolahti Jarlrlc & .laanr ll&IL),
T.aukkanen Salrrpo (Sl-), LjndholIrl
Ilcnrik (LIL), Liidroos llaml (RLi),
Nlultala Vesa (VMlJ, l\luorincn Vcsir
(\rMr), Nikkar)en Tinro ( l N), Nor]nl
jaJ)'rki llN), Peltoncn Veijo (\iP).Iret
tlrsson Kaj-l)\ c ((Ol), l'iiroincn Nlatti
(NJP), P) nno cn Jvrki (JP), Päivijrlllta
IIarri (lIIr), I{ajnio Kalle (KR), Saari
I cnnart (l.S), Saari Ieiio(TS),Såloncn
\''illc-\rcjLko (VVSl, Suhonrn \fjkko
1\4S), SrLorantå.\\ko (AS), SAälsjar\,i
Illri (lS), Tanrrillen \likko (MT). Tit
to.cn lounj [lT), Ioo]a Pckka (llo),
Tuornola lelka (l)lLr), Vclmala \!il
lim {\,V\i), Virlanen Harrnu (HV), Vlr
tancn Rairno (ltH), Viilrska Veiio (V\'),
\'lita lo Nlikko (NIYl.

nratta\-nsti. Maaliskuussa alkoivat
nr\ (i\ ia.rt lalrtca []telä Suorncsta, niil-
1i pailoilta firi!sa sltä oli ollut. LIlko'
sitiri5t()\sa .i o!hrt jååtä koko talvrna.
I lLrhtikuLrn il kLr oli \?i:lltriain vailitclt-
\ a. Iinrl)atilit oli\at kuitarrkirr päri
asktta nornaalii korkcampia. I ILrhti'
toLrL()kr.run ! aillterssa \ rllitsi larrrmin
ilmarirtaLls jil t{)Llkokuult alLr5sa nli-
tattiin l-tcli-\uolne5sir Paikoirl jopa
+25 astetta. IoukokuLlsia !Lrorolteli-
vat kvlmit ja lanlpimllt jiksot, kuun
lopussn ja kesiikLrun alussa lantpotilal
scnsijaan p) s\-tteli\ :it korkcina.

SI L(KI U IKK t-r lldi( cf-s ./ i\r,rrrli
22.2. R_ym Heinäinen-,\iristo {Hlil

lienee talvehtija. Ensimniiiine rt muut
tiva licrlcc 25.-]. lIrLs I']itkäluoto 2t)
1\lT, PA). joka sanralla paransi enrla
t) stä scitscmalla päi\'ällä. Scuraavat
31.3. Tur Raurola 1p (NlS) ja TLrr Fris-
kala lp (SK, W\r). Nlainiitavia kerä:in-
tvnria eitn\jrthr Viinreisat nl Lrttoha-
rlainnot ovat 12.5. Kus I'Leiliilii:lln
(^S) ja Ku! l-auprneD 2m (AS).

Il,\RK,\l.iNl LI /'orli( ./)s .!ri!.Lqr/rd
F.nsinrräinen io :JL:rl. Jurnlo lp,

joka paransi rn utioerrniil)'stä viiclel-
lai piii\alla. fdelLinell enn:rtVs oli
5. 1.I 9lJ:1. l)arhaai kr.iiänt!m:1t Jur
mosta 1.+..1.. 19..1., 2l..1. ia 2:1.'+. iokai-
scna llii\':inä l a)p. \iiirreinen mu rrtta-
!a tavattiin 20.5. ULrs Llesluoto lp
(NfT).

N{LIS f IKt JRKKU-LllKKL; /'. irrrifrl\
Mukurukill tcki uudcn cnnätvk-

sen: 4j.4. Nau Pcrllns 2+I (JHc). EdclLi-
nrn cnniitvs oli kcväältii l9{t9, jolloin
laji fuLi nijnikaan enn:jt)kscn, l:'].,1.

t9

.* ,i.+r. \

{

)uomessa
m-vi)s "vanhoihin partoi hin ":

' |..ll!JUN\c\rJ ei nr;rlJ,.n ..l r 'lir-
,(I.Lii'ttor'tJ io. ki) .ell,r, '..- otl

j vähän havaintoja. Siis, palautta-
kaa havaintonne, niin katsauk
sista tulcc entistäkin kiirlnosta
vampia. .Ja viclii toivomus: Jos
haluaLte säästäii katsaukscnlaati-
ioilta rutkasti ail<aa ja n1ielenter
veyt- tri, niin kä,vttiikåå lrutitk)-
lomakkeital

Ty(jnjako on olltlt scuraaval
Sarnpo Kunttu laaLi alkuhiiPinät
ia Laikki ei-arkjstolajit. ltauri Lind
roos puolestaan teki arkistoLaji
oluuden.



Seuraavat ilmoitetut ovet 7.4. Jurmo
2p ja 12.1. Kus Laupunen 1p (AS).
SuLrriD kcrtymä 25.'1. Uus Vekara 5kn
p (RH). Viimeinen 26.5. Sal Halikon-
lalrtilp(ll).

MERI\,1 f.TSO P/r.?/.ia,'o. a m \ c dt bo

Jurmossa lähr's päivittäln, max.
31.3. 5.lp. I'yh Rihtniernessä normaa
lia muuttoa, joka keskttvi maaliskuun
loppuull huhtikuun alkuun. I'aras
muuttopäivä 25.3., jolloiu 94m llN,
I,A, M.Santamaa,vm). Rihdin muutta-
iien summa n. .16{) exx-

K,{UI,TJSHAIKA]14
Bt)ttlutu\ slelltris
Di yhtään muuttohavairltoa. Ai-

noa kcväthavis Lai Otajärvellä 28.4.
alkae| 1Ä (AS, vN{r, lS). Ei mcne
hvvin kaulushalkaralla.

H^Rl,{AAHATKARA A rdei ( itlerea
F.nsilnlnäincn arclea nahtiin 3().3.

Pai I)ailnionlahti 1E (A.Forslen,
T.Numminen) ia seuraavat :l-!1. Par
cranvik 2W (KK) ja 5.4. I'rn 'l eijo l!,
(lKN). Suurimmat rnäärät 29.,1. ]']äi

Pailnionlahti ,1W+lN 0N, E.l-aine) ia
salnana Päivän:i Prn Tciio 5

0.Riihjmäki). Ardealla oli oikea ennä-
tvskevåt: :13 havaintoa koskien 55 vk-
s;löä. Kevään:i 89vastaavatluvutöLi-
vat 15/18- Havainnot kuukausittain:
llt/ r, lv/.l.lja V/10.

K^ l-l OH^IKARA L-i.onia cico id
Siirtyi arkistolajiksi vuodcn '90

alussa. l(aikki havainnoti 9.5. l\n
Mclkkilä 1p (Leikkonen, jlmoitti JKN),
10.5. I'ai Paimionlahti 1 laskcuiui jää
den p (T.NuInminen, A.folstcn, JN),
12.5. I'ai Paimlonlahti 1P (EG,
O.Kivivuori, S.Kotiranta), 18.5. Suo
Lahnaiärvi lN (MH), 7.6. Kcm Sjölax
2p UägersköLd, jlroitti JKN) ja l'rD
Nfctsäk,vlä 1p (Kakko, ilmoitti JKN).

KYHNIYIOUTSl'lN Ci:{,rlri o/o/
Nluuttoliikehdintää tamlnikrnllta

alkaen. Surrin kcrtymä 2.5.'1. \fic
Myn:ilalrti I58p (VVS). Yksi sisämaa-
havis: l:].5. Suo Ancrio 3ad p (J[).

PIKKUIOU'I SIN C. .o/rrrritr!rs
Siirtyi arkislolajiksi vuoden 90

alussa. Pikkujoutscnkin teki uudcn
saapulDisennätykscn peräti 16 paival-
lä. ldelLinen enritys oli vuodelia
1951 . Kaikki havåinnot:20..1. Sal Ha-
likonlahti 1 laskeutui pcllolle (P.Sirva),

1.-22.4.\4ieMvnalahli 1p,22.4.]ähti
N 0vIT, S.Kallio, T.Elovaara vm), 10.4.
Sal Halikonlahti I iuv N1- 1S.Sällylä) ja
I5..1. llr.ls Lautvcsi I (RH).

zo

LAUI.UJOUTSEN C.r8 ri ry.{,?r/r
Lauluioutse parantcli saapumi-

scnnätystäån peräti 34 paivä11ä. 3.2.
Pyh Rihtniemi 3N ja 6.2. Pai Vista
2NE (SA) olivat erlsimmäiset. Pää-
muutto hrlhtikuussa, jolloin Suo 

^nc'riolla päivittäin loistasataa yksilöä.
Parhaat 9.,1. 137ad 26juv p ja 1,1.4.
I3sad 28iuv p 0E). Piikkiönlahdelle
jAi yksi lintu ilm. kcsäksi:29..5. ja 7.6.
1p (lvfY). Rihdistä myös rnyöhäinen
havis, 23.5. 3 (A.llnlola).

METSÄHANHI Arre/ tt dlij
Nletsiihanhi oli täysin kateissa! Fln-

simrnäinen I6-3.I)rn Laukka I p 0KN).
Seuraavat heti 17.3. Par Granvik 5m
(AK) sekå Mie Mieioistcnlahti 4 NNW
(E.Lchikoinen). 18.3. jo neljä5sä pai-
kässa. Sullrimmat nluutot h)'vin vaa-
tinattomia: 15.,1. Pyh Rihtniemi l7ln
(M.& T.Santamaa, A.lnnola yIn) ja

23.,1. Mic Mietoistenlahti 4p 16m
('l.Elovaara). Viimeinerl 1 1.5. Kem
Sjölax 1p oKN).

TUNDRAI tANHI Arset alhillons
Siirrcttiin arkistola jiksi vuodcn -90

alusta. Paransi muuttoennät)'stäån
päiväl1ä. Kaikki haviksct: 31..1. Sal
Halikonlahti 2m (l.Murto), 3-4. |ai
I'aimionlahti 1 2kv p (KK,lN, PTo),
1.5. Kcm Siölax I 2k\: p (R.Lumio,
H.Nurmi) ja 3.5. I'ii Harvaluoto Htlh-
marj 3m (lUP).

TUNDRA-/KiLJUHANHI
A t6 e t n I h i fu 0 t t s/c tlil h 1 oP n s

13.5. Tur Iluissalo Marjanicmi 1 acl

SE (SK, TN)

\fERIHANHI,4'lre/ a,rJtr
Nf crihanhi paranteli ennätystään

periti 2.1paiväl]ä. Muuton avasi I 7.2.
lal Granvik 2m (JSa yrnl. Mutlt hel-
mikuiset: 2,1.2. Jurmo 1 kicrt. sckä
28.2. Kor Utö 2 (PA). Suurjn kcrääntv-
mä 3..1. Kem Siölax 68P 0KN, KK).
Viimcisct muuttajat 12.5. Pyh ]{ihl
rirmi,l S/N (T.& M. Santarnaa,
J.Sillanpäå ,vm ).

KANADANHANHI
lt (lntd aunddcrlsis
Havaintoia älr-ttiimän pal jon,

m\'ös ulkosaa stosta. Suurirl kcrtvmä
19.3. Prn Saareniärvi f l4p UKN).

VALKOPOSKIHANHI
lJrantt l lco?sis
Paransi saapumisennätl-ståän 1'l

päi\'ällä. Kaikki Ruissalon ulkopuoli-
set havainnot; 15.3. Kor Utö 3p
(A.ltivasto), 1'+.4. NaLr Bengtsker l4
WNhI 0llc), lurmo .1N+22N, 17..1.

Jurmo l2p 2m, 18.-I9..1. Jurmo 16p,
2()..1. lurmo l7p, 21.'+. ja 7.5. Prn
Saareniärvi 6p(lKN),28.'+. 7.6.Jurmo

1- 3p, 13.5. Pvh Rihlniemi 1P
(VMf,HV), 15.5. Pyh Rihtniemi 2p
IPA),22.5. Jurmo lE, 23.5. ja 27.5.
Kem Sjijlax -5p (lKN, l'.Loivaranta),
24.5. Sa1 Halikonlahti 5 0.Riihimäki),
27.5. Jurno 1ln, 19.6. Jurmo 8L. Yh-
teensä 66 exx. Ruissalon linnut saa
puivat 23.3., jolloin 4p (JHe,
T.llovaara). Ruissalon paras määrä
8.4., jolloin 5p (RLi, M.Virtanen).

SIj l)l:l HANHI Br?lr?id rcrrTial.r
Teki uuden kevätmr.ruttoenniityk-

sen kahdella päivällä. Edellinen en-
nåtys oli vuodelta -78. Kaikki liavain-
not: 29 4 lrai Paimionlahii az8Nlv
(RLi, MS), 16.5.Jurmo 10m,21..5. Dra
Morgo landct 80m (MY),Jurrno 70m,
Pii Toivonlinna 50rn (MP),2L 27.5.
Jurmo 1p,23.5. l)ra Väno 3000m (lvfY),

Jurflo 220m, Sal Halikonlahti a500
!,N!,, 24.5. Dra Vänij 3.300E-N!l (NIY),
Dra Orö 450 (llle), Jurmo 3,10m, Sal
Halikonlahti 30m (J. Riihimäki,
M.Ahti), 27.5. Jurmo 1m, 2.6. Jurmo
158, 5.6. .Ju iro 8p, I'ai Paimionlahti
25m lJ.Kar\'onen), 7.6. Na u Nötönscl-
kä 2NL lKOlr), Pai Paitrionlahti 19NE
(tv{Y), sal Halikonlahti 19F.
( LMurLkkonen) mahdoilisesti samat
linnut kuin laimjossa, 17.6.Jurm o 7p
lähti\'ät L,2.1.5. Kor lJlö I (T.Lincri).
Yhteensä n.8000m.

IUSTISORSA Trl/0rr.r ld./o7 rr

Saapui.Iurmoon io 22.2. lk SW
parantaen saapumisennätystä 21 päi-
\'ålLä. !dellincn enniitys oli vuodelta
-75..lurrnossa paikallisia koko kcvään,
max- 21.5. 20p. Kor UtössA myös
muutarnia ]'ksilöitä. Pyh Rihtnielnes-
\ä ensinlnråinen 18.3 - (N{.&
T.Santamaa, HV ym) ja sen jålkcen
muutalnia lintuja Pitkin ke\'ättä: III/
12, lV/17 ja V/18. \,lie Myirälairdclla
7.4.-72.5.1 2 li tua. Kaikki nuut ha-
vainnot: 26.2. Nau Klobbskärsfjärdcn
1k1n NE (VV), 2:1.::]. Pai Paimlonlahti
i ( l.Nurmi, P.Laaksonen), 12.':1.-20.5.
Uus Vckara parhaimmillaalr 3 (1{H,

PTL', 12..1. Uus Santrkari I (RH), l'1.'1.
alkaen Uus Licsluoto parhaimmillaan
2kn (RH,MT yn]), 16.!1. Kus merivar
tioasena 1lKI(), 16. ja 17-,1. Dra Orö
:lkln tJHe), 19.:1. Uus Kalasatama I
(KK, AK) ja 7.5. 2 0<K), 30.,1. l'ai Pai
Inionlahti 1(PA) ia 13.5. LIus Lsilro
1k (KK).

HAÄPÅNA Ar.rs tetel.4r.
Ensimmeinen jo 10.3. Tur Rauvola

1k (PA) parannelleeD erlnätvstä 9 päj
\.ällä. Vanha oli 19.3.1989. Seuraava
viikkoa myöhcmmin 17.3. Kaa Kou
sisto 2p (l'To). Suurinnnat kcraänty
mät huhtikurur loppupuolella: 18.,1.

\4ie Mlrnälahti 120 lMY) sckä 21.4.
samas:ja paikassan. I 50 (RK, J.Saarnio).



H}\RNIAASoRST\ 1,r15 -5 lr'4.r,r
Strcpc'sorsakin paransi cnnåtrs'

tään kuudella p:ji\älla. Alkaa olla jo
I'leincn laji, mutta kuitcnkin kalkki
havai.not: 23.3. l.-1. TLrr Rau\'ola 1k

{lA, SK, fl.Kletrola l,ml, 2;..1. lur
Rauvola 2k (H.Klcmola), 29.,1.- srk
s))[ Tur lriskala ]li (RLi Sk rm),
:1L3. Vas Caltarb\'\'iken Lk p

0.I(aNonen, H.)Jurmi), :3.-1.-1 6.;. |ai
l,ailrionlahti 1kparhaimmillaan kui
tenkin 2k I n (T.NumIrlincn .\. For\ten,
lvlY ynr), 10.4. tur hiskala 1k1n UN,
J.(irjoncn, LLindbom ), 13.-{. alkaen
Kor Litö 1k1n (JI', P.P|n onen,
Ir.LIän[ilrcn vm), 15.-1. alliacn Sal

Halikonlahti 1kl n (Nl.Larlrlnin Sarila

vm), l7--18.4. Julrno 1kln, I6.+. Tur
Friskala 2k (NLSilmi), 19..1. Ih Lauk
ka 1k 0(Nl, 20. 21.-1. Rl'm Aasla 1klrl
(LS), 22.,1. 6.5. Mic Nfyn:ilahti 1k (lL
] m ), 2-1. ia 2.1.'1.2k (l.l-lo\'aara,
L-Lehikoinen), 23.4. alkaen .Jurmo
2k2n p, 2'1.-1. Ttlr I Iali\ten koski 1kl n

UK), 25..1. alkaen tar \'latthollnslla-
dar I k I n o&JL), 27.,1. alkien Sal Ha-
likonlahli 2k2r (J.l Ieinonen, LNlurto,
S.Sall,vlä )'m), 2iJ.4. l']yh Rihtniemj
1k 1n N (NI.&T.Santamaa,J.(omi ) rrl),
29.-1. lklrl S ill\'', M.N l.Santrnlaa
)m), 1.5. ja 5.6. Ketll Sjö14\ lkln P

1lN\, \l.Harmrnen, l.Loi\araata),
5: |\h Rihtniellli 2kln (N{.&
T.santamaa),26.5. Rvrn r\asla I k (VS),
2, .5. Tur RaLr\ ola I k (PÄ) ja L6. J1'r
n1o 3k2n p. Yhtrcns:i havaittiin 25/ I2
cx\.

'lr\Vl,l/turi o(tl.r
Tavi yllälli] Se ei tehn) t uutta kc

v:itmuutioennätyst:rl 16.3. Pai I'ai
mionlahti .l 1N1.Lempi:iincn ). 17.:1. ic)
viidessä paikassa useiia kvm cniå tk
\ilöitå Sllrrrimrnal mä:irÄt vaätirnet-
tomia: -J.,1. Kern Sjöla\ 130p UKN) ia
Sau 'l apilanlahti I70p (KK).

SINISC)llSA .l/rd! pldarrrrrr( lro5
''Pläidc" on laji, josta ei voi todeta

muuti kuin suuriirmån kertvmin:
27.3. Sal I Ialikonlahtin..150 (S.Sä11) lä).

JOUI IISOltsA lrd! dirir
Ensinlrräincn havis 5.i3. fu no 2p

pa.nIltcli ennätlstä l.l p:iivalLa. Scu-
raavakir olisiviel:i lehnyt uude en
nätvkscn: I 7.,1- l)ai l)aimiorlahti 3k2n
(WV, \1.I crrpiäincn, llBi. 1ämiln jäl
kecn jo "joka paikassa". i)arhaat lltiiai
riit 3.'1. Pai |airnionlahti.l I {A.Iorsten,
'l .Numrnincn, R\') ja 1E.-1. N{ie Vynii
lahti 30 ilHc).

I IEINÄTAVL4rtrr,7/r?rqrlad,/,1
Heinätavi on (ainakin vielä) kat

saustcn laatiioillc sikäli kiitollinen laji,
ettå sc ei talvehdi. 31.3. Uus t-okalahli

^hmasresi 
lkln (Rll) pisti muutto-

taulukon uusiksi. Vanha ennätys oli
7.,1.I989. Scuraava havis 5.,1. Sal Hali-
konlahti lkln (l.l.a1ho). Paras määrii
15.:1. Pai Paimionlahri n.l0 (O. Aria
maa, J.Toukola).

LÄP^SORS^ .,lrd-r .l rsdtd
Kaksi "clvparia" ehti maaliskuun

puolelle: 22.3. Lei Otajiirvi lk (TS) ja
29.3. Tur lriskalanlahti 1k (SK, RLi,

Jrv). ()tajärve linlLr parantcli muui-
t,ienn:itvst:r periiti 1l päi\'å11r. Lapa-
!L[salta on vaikea todeta påämuut
toa, \illä kerä:lnt) nlät ovaI varsin pie'
niir. l)arhaa t .Ju rmosl,t: 21.4., 29.1. ia
l0.i.l{)p.

|1.:\ \SO I KA .1r lln''/ liTir.r
fnsinrnliinen losi rikJisin: 2.1.2.

ll\m \as la I k LH.\ lik\ läi titto L.5aari)
oli \.lrnriitl nrLrLrttanLrt lintu. Luou
nolliscstitd rä oli uu\i ellnät\1. Edr'l
linrn oli 1.1..1.1989 lur Ruilsalo \'.\'.
1\\ LH. Kl€nola aiemnli julkaisema
ton harairlto. Seuraa\'at vasta 17,3,,
jr)lloin io 6 paika55a _vht. D.25 \ ksilöä.
Irarhaät måaråt :rtl.3. flus Lokalahti
,\hmasvesi 2.501 (RH) scka 1.1..+. Kii
Omenajårvi 18aD 0!,). Jurnrosta ci
yhtAän havaintoa.

-ll.rKKASO 
I KA Allrr.r Iirltll1,r

Vluutonal n ajoittanlincn on Yai-
keaa talvehtivien vuoksi. Dsim. 10.2.
Naa Satema 4k p (JN) la I 7.2. NarL'Kor
lossi 50p {AKi. Joka tapauksessa lLLk-
kav)tka saapoi enned vanhaa cnnä
tlst:i, 2:1.2.1989. I)arhaatmäärät25..1.
tjus Pitkå[loto 520 (|A) ja 18.4. NIie
M\nälahti .520 (i\I I ).

LAPASOTKA Ayrlw,/rd,i/,r
l.li tchnvt uutta saapurnisennät)'s

rä (hävisi päivållåll Eusimmäisct 29.3.
Sal Halikonlahti 1k (PTo) ja 3.,1. Kcm
Siölax:'ik1n {lKNl sekä Pai Paimion-
lahti 5k3n ( l.Nunnnlncn, A.lorsten).
Suurin kertvIn:l lE.-+. l\lie Nlvnalahti
.l6k28n (\,1Y).

I I,'KKA- X ILJNASOTKA
Aythyd litli.tulLl \ lititN'liLkka- ia punasotkan ri\teynliä

ha\.aittiin 22.3.,2.:1.3. ia 25.:1. Sal Ha
llkonlahti lk p ll.RiihjInåki, S.Säll),1ä,
S.Kallio), 2.6. ja 5.6. '1ur friskalanlalr
ti lk p (S.Kallio, l.KiLjorcn).

I L\,^llKr\ t.)rr dtu i.r , ro l/iJ.t i/r /i
IIaahkakin teki uudcn saapu i-

sarnatykscn..l.2. Lius Liesluoto 1k 1r1

(Rl a, JI ). Jur11ron ensimmiiirlen 1 1.2.

ARK hylkäsi kattohaikaran tästä keväästä alkaen. Havaintoja kertyi seitsemästä
linnusta,
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Ip. Tärnan jälkeen paiviltain. ldelli-
tren muuttocnnätvs oli I5.2.1989.
Päämuutto maalis-h11htikuun taittees-
sa.25.,:i. l,yh Rihtniemi 3026m (lN,
PA, T.Santamaa ym), l.'+. ]']yh Riht
niemi 3:i0a)m (HV), Kor Utij \'ähin'
iään 10000 (|A) ia 7.'1. Kor Utij v:ihin-
täen -t000p llHe). Sisänåahaväinto:
I'1.'1. Lai Otajärvi 2k2n p (|4,
H KlenrolaJ.

ALLIHAAHKA Poi.l s/i.td ifdlle/t
Siirtyi kokonaan arkistolaiiksi \no-

den '90 alLrsta. Kaikki lravainnot: 3.3.
Kor tlto 1jp k (PA), 30..i. Kor Utö lk
(PA), Pyh ltihtnienii 1k2n {K.llaapala,
K.Savolainen), 20.5. Uus Vckara I k3n
N (RFI) ja 22.5. lunno ljp k.

Al.l,l (:Ititryttlu 111en tIis
\furuton alkua n-rahdoton nräärit-

iää. NIm.9.2. Uus Licsluoto 1k (RLa,

JL) ja 21.2. Kor tltö 201n (P^). Suurim-
rnat lnäärät 1.,1. Kor Uto 5000 (lA) ia
I9.'1. Jurmo lE89p 211m. Viimeiset
30.5. Jurmo 2p.

Nf USIALINTLJ Mrld/?lftd Irlyd
:i1.:i. Pyh Rihtniemi 3+t (lN, VVS,

HV) avasi niuuton. Scuraavat hcti 1.:1.

Jurrno l0m. Havaintoja mukavasti,
parhaat määrät: 12..1. Uus Vckara 310
(RH),21.,1. Uus Vekara.i 10 (RH), 30..1.
Tur lris kala :i00 kiert. NAidstolsuun-
rralta (SK, RLi, lL ym), 30.,1. Pii Toi-
vonlinna "rnuutamia satoja" NNW
(MP) ja 3.5. Pyh Rihtnicmi:165 (M.&
T.Santanaa, P.Vainikka ym). Viimei'
sct 29.5. Jurmo 6 .

I,ILKKASIIPI M!'/rrl,iffi? Rrr-.d
N{rLulorr alkua on tä1täkin laiilta

vaikea todeta. 26.2. Nau Klobbsk.irs-
fjärden lkln p (V\r), b.,1. Jurmo 6p ia
17.3. Pii Toivonlinna 2 klert. (Ml)).
Fldellinen nruuttoennåtvs oll
1 5.:1. I989. Parhaat nluutot huhtikuun
lopulla 29.,1.1]ou I Iyppeis 165rn (KR),

Uus l-iesluoto 548m (M I), -J0.'1. Kus
Pk'iklla 13061n +211 Mclanitta spitä
(ASl ja Jurmo l(14p.+6m. Viineiset
29.5. Pyh Rihtniemi 7nl (K.Haapala).

1 LLKKi\ B u c e p h o Lt c I ot tgul tt
MuUttoliikehdlntää jo tammikuLls

sa: 3 L3. R,vm Heinäinen Airisto lHE),
9.2. flus Lieslooto 15, osa m (RLa,JL)

ia 17.2. I'yh Rihtnienri 1k (JN,
T.Lirrdbom, .I.Sillanpäe,vnt. Jurnos-
sa tavattiin pilkin tah,ea joitakin tclk'
kiä. Suurimnlat kertymät Mietoisten-
lahdclla, jossa 8.,1. n.300p (VVS),9.'1.
290 (S.Kallio) ja r8.4.'1:30 0He). Vii'
Irrciset lr1Lrultiliilt Jurrnossa 21.5.
lop:lm.
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UIVILO Mc/ j dr dllrrrlrr NIIR]KO l KA Hrrlirrrfra- dlDl.,/ld
Havaintoja varsin.mukavasti. lln- Tulklnnasta riippuen n. 120 )'ksi

simmäinen 1.3. Dra Orö ik (MY) oli 1öäl Suurin määrä 10.3. Ilai l,aimion
sanalla aikaisin kautta aikojen. Van- lahti 2Nl+ 1Nh;!V+ 2ad kiert.+ lp
ha ennätvs oli 4.3.1989. Seuraavat (MY, Ki{). \Juita mukavia: Sisåmaa
11.J. ULrs |itkäluoto 1n (1)A), 17.3. Lai otaiärvi 7.,1. 1 (tielo'l S) 

'a 

1,1-.1. 1

I,rn Teijo 2k,1n 0KN) ja lur liauvola i1n1n. p UN, l)A, H.Klemola). 10.3-1ur
1n (JN, VVS). l']arhaat määräl Hal Virl- N{ikaelinkirkko I (RLa, HH), 8..1. Tur
rilanlahdella, jossa 5.4.24p (l.Laiho), Topinoja lad S (PTo). Sisänaa \ralr
7.,1. 12k1'hr+3p (11, I.Riihirnäki, Tortinrnäki LN (HH, RLa).
LLähteenoja) ia 10.4. 32p (S.Sällvlä).
'I oukokuulta vielä palion havainto ja.
Viimeinen 27.5. Sal Halikonlahtl ln
(AK). Jurmosta ei havaink)ja.

TUKKAKOSKFII-O Ä,tc rgus 1:tk1tot
[]lkosaariston talvehtivien vuoksl

iruuton alkua vaikea ajoittaa. 23.2.
Pyh llihtniemi ]n S (K.Haapalal ja

2,1.2. Ilyh Rihtniemi 1k4n (I'A)..lur'
mossa läpi lah.en, ylelstyi maaliskuus-
sa. Jurmossa havaittiin myös suulim-
nlat keräänlym:it, max. 21.,1. 120p.
Paras Jurmon ulkopuolinen 7.5. |vh
Rihtnicrni 78 (Vlvjr). lvluottoa aina
torlkokurLn loppLLun arti, viilneiset
29.5. Pvh Rihtniemi 10m (K.Haapala).

ISOKOSKlLO McryuJ,r.,4gd,rsrr
Muuttoliikchdintää helmikuulta

alkaen. Suurimmat mäårät: 1.4. Hal
Vlurilanlahti n.1000 (l.Murto) ia 6.4.
Mie Mynälahtj 800 (S.Kallio).

Petolinnut
MF.t IILÄtst IAUKKA i'antis dlirotll5
"Pernis" saapui aikataulun rnu-

kaan,.l{)-:1. Kaa keskusta 1\!V (KR) ia
Kus I-aupunen 1Nl (r\5). N:iiclen jAL-

kcrn hcti 1.5. fai laimionlahti lm {Fl.

[.aine). |ä:imuutto toukokulln lopus-
sa, rnutta nritään nrainittavia muut-
toja ci havaittuja. Muutto jatkui kesä-
kuullc asti, \'iimcincn l0-6- Jurrro I S.

Katso taulukko 1.

Taulukko L Muuttavien petoien pentadisummat keväällä 1990.

RUSI(OSUOHAUKKA
Citctts actu!:itiosus
Ellsimmäiset "ruskikset" nähtiin

'1.,+. Par Craivik 1k In (KK) scka Laj
Otajärvi lk (lS). OtajArvellä tämån
jälkeen lähes päivittäin. Päämuutto
ajoittui hulitikuun puoleenväliin,
mm. 15.4. uscassa eri paikassa yht. 9
vksilöå. Viimei\-.128..5. K(rr Utii 1k N
iSK, T.\''cstcrincn) ja 29.5. Tur Åvik In
kicrt. (NfS). Katso taulokko 1.

SINISUOHAUKKA Ctt clts c f"etieus
Sinisuo saapui vasta 3.'1. Pii Pijk

kiönlahti Ip (PT). Pitkän ajan saapu-
miskeskialvo o1r 2.4. Tåmän jälkeen

),leisq'i hyvir rop€asti. Päämuuttoa
edustaa 15..1. Dra Lövö 7k.1n m (NfY,
KR, IJTo). Havaintoja tasaisesti aina
toukokuun loppuun asti. Viimcincn
8.6..humo Inp lll. Katso taulukko 1.

K^N,\HAUKKA 7l..i1it r Jerlili.t
"Gentin" llluutosta on h\'\'in vai-

kea saada mitään kuvaa. Muutto alkoi
nraaliskuussa ja jatkui huhtikulln Iop-
puun. Paras päivä 15-,1., jolloin Dra
Lövö -5 (MY, KR, PTo). Katso tauluk-
kol

V^RPUSH^UKKA;1.cipitd isLt\
Ensirnmäisct muuttavat "nisarit"

havaittiin maaliskuun alussa, 2.-1. Kor
Utö 1nI (PA). Yksittäisia lintu ja muut-
ti tämän iälkeen lehcs päivittiiin. suLr-

17
22.3.
26 1.

13
o2.3.
06.3.

lakso
Alku
Loppu

12
25.2.
0t.3.

14 15 16
07.3. 12.3. 17.3.
11 .3 1(,1 21 1

l8 19
27.3. 01 .4.
31 .3. 05.4.

l
4

Per api
Cir aer
Cir cya
Circus sp
Acc gen
Acc nis
But but
But a9
BLrteo sP

Pan ha
Fal tin
Fal col
Fal sub
P Fal

Fal sp

-2
3 17

20 12
1

33
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- 2 t0 t8 t0
2 1 4 1 27 r0

l1
-1943

-t
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n muutto 15.4. Dra Lövö 18m (MY,
KR, PTo). Viimeiset 13.5. kahdella ta-
holla: Uus Pyhämaa kalasatama 2m
(KK) sekå Mie Mynälahti 1 NE (WS).
Katso taulukko 1.

HIIRIHAUKKA Bafeo rrteo
Kevään ensimmäiset 1.3. Kor Utö

1m (PA) ja Jurmo 1N tekivät uuden
ennatyksen. Vanha oli 4.3.1984. Tä-
män jälkeen 3.3. Jurmo 1. Mantereen
ensimmäinen 10.3. Tur Friskalanlah-
ti 1 (S.Neuvoncn). Suurin muuttovaa
timaton 12.4. Par Vånö 10m (MY).
Viimeinen muutta;a 16.-5. Tur Friska-
la 1E (lL). Kaiso taulukko 1.

PIEKANA Brteo ld.goprs
Kolme havista maaliskutllta: 18.3.

Irai Paimionlahti 1p (MY, KR), 22.3.
Tur Friskalanlahti 1m (M.Rahkonen)
ja 29.3. Sal Halikonlahti 1m
(M.Nordström, N.Satola, R.Mäki). Par-
haat muqlot 15.4. Dra Lövö 58m+
62m Buteo sp:tä (MY, KR, PT)sekä Par
cranvik 162m (AK). Viimeiset 13.5.
Mie Mynälahti 1E (wS) ja 3.6. Nau
Vansor 1N (MY). Katso taulukko 1.

M AAKOTK A A quil a c hry s ieto s
Kaikki maaliskuulta alkaen: 4.3.

Prn Saarenjärvi ljuv (JKN,
J.Markkanen), 10.3. Prn Saarenjärvi
1ad 0.Pohiola), 11.3. Par Granvik 1m
1m/p (KK, AK), 18.3. Par Granvik 1

iuv kiert. S (RLi, MS), 27.3.-'15.4. Ptn
Tei jo 1 juv 0KN,J.Riihimäki), 1.4.-15.4.
Prn Tciio lsubad oKN, J.Riihimåki),
1.4. Nau Pernäs2ad 3juv (A.l,ehtinen),
14.4. Kod Otaiärvi lsubad p (TS) ja
28.4. Pai Paimionlahti 1 iuv W (DB).

KALASÄÄSKI P,rrdior rdlidet J

7.4. Uus Lautvesi 1 (RH). 8.4. ha-
vaittiin jo 3 yksilöä. Suurimmat mää-
rät 13.,1. Kod Otajärvi 10-12 äänt.,

Ulkosaaristossa nähdyt hiirihaukat tekivät uuden ennätyksen, 1.3.

joista 8 nähty (TS) ia 15.4. Dra Lo\,ö
3p5m (MY, RR, PTo). Viimeinen 22.5.
NauAspö 1m (I'To). Katso taulukko 1.

TIIIIT.THAIIKKA Fdl.o tintiutlcltl s

"Tinnu" ehti TLY:n alueelle 18.3.,
Uus lThämaa Kånkarovxod 1kN(RH).
Scuraava 23.3. Tur Rauvola lk p (P,A,

VPl. Paras muutto 15.'1. Dra Kasnäs-
Lövö ,lm (MY, KR, PTo). Muuttoha
vaintoja piikälle toukokuuhun, vii-
mciset 26.5. Kor Utö 1k p (SK, \ryv) ja
5.6. Jurmo 1m. Katso taulukko 1.

AMPUHAUKKA F4l.o columbdius
Talvehtivien lintuien takia muu

ton alkua on vaikea ajoittaa. Maalis-
kri lta k iienkin ilmoitettiin kolme
havaintoa: 18.3. Prn Teijo 1p (SA),
28.3. Kaa 1m (MY) ja 29.3. Prn Teijo

I m 0KN). Paamuutto keskittyi huhti
kuun puolecnväliin. Yli kahden lin-
nun muuttoja ei havaittu. viimeiset
6.5. Mie Mynälahti 1n N (MT) ja 12.5.
Sal Halikonlahti 1 (S.Kallio). Katso
taulukko 1-

NUOLIHAUKK{ Pdl.o srbr lro
Vain kaksi havaintoa huhtikuulta:

19.4. Jurmo 1p sekä 21.4. Uus Puhjo
1p (HV). Päamuutto siioittui touko-
kuun alkupuoliskolle. Muutto jatkui
tasaisesti aina kesäkuun alkupäiviin
asti, viimeinen 8.6. Jurmo 1p. Katso
taulukko 1.

ISO FALCO F. pel"gilushusticolus
14.4. Mie Mynälahti l kiert.

tod.näk. Fal per 0Ha).

20 2l
06.4. 11.4.
10.4. 15.4.

22 23 24
16.4. 21.4. 26.4.
20.4. 25.4. 30.4.

26 27 28
06.5. 11.5. 16.5.
10.5. 15.5. 20.5.

30 31
26.s. 31.s.
30.5. 04.6.

25
01.5.
05.5.

32
5.6.
9.6.

29
21 .5.
25s

33
10.6.
14.6.

3l

1-
6
2
3

1136
2',1 71
261

,2
74

11 9

58
331
12

5
6
5
1

2
1

1

8

2

2
14

7

21

9
8
3
1

4
9
3

2
30
30

200
24

8
11

8
1

1

5
22
15
38

4
18

7
3
1

1

2 14
26 33
6-
66

18 53
11 41
72 374
15 8l
439

10 11

43

5tttt
64411 1

2t11
2a4423
lrll
I
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Kana- ia kurkilinnut
RIEKKO ldj.rpra ldSotr.t
Ei yhtään havaintoa tä1täkåån ke-

väältäl Iluolesiuttavaa.

METSO Tafrdo !/ro.qdl/us
Kaikki havainnot: 23.3. Lic Tlmari-

nen 1kp(vMr), 1.,1. ParÅlön S"'i,rb".-
get 2k p (VMl), 3.4. Kem Sjölax I (KK),
7.,1. Kii Koskenojansuo l-3 soidinta
(E. tarponen, H.Hilke) ja 24.'1. Lai
KrouvinnuDml 1n (AS).

PEUIOPYY Pedh Petulix
Kaikki havainnot maalistou -

kokuulta: 11.3. Sal Ilalikonlahti 11
(S.Neuvonen, S.Kallio), 17.3. Nlie ur
heilukenttä 6lJ, 15.,1- Hal Vässilä 2p
0T) ja I3.5. Mie Saarenkartanon l:l'
hellä 2 (VVS).

LUHIAKANA Äd/1rlJ dqaad.rs
EnsimmäisetilIr1estyjvät 20.4. Rym

Aasla 2A (LS).

LUHT^l IUll'l l l'orzdtld Potzancl
Lnsilnmainen huitti ääntcli 12.:1.

'lur Hirvcnsalo Orinieni (H.Klemola)-

RUISRÄÄrrÄ rlrcr crer
Ilnsimmäinen 16.5. Tur Yo kylä

1^ lJ',l).

LIEJUKANA Gd1lir /d .k .)Prls

Ensimmäiset 7.4. Kaa Kuusisto
l+1i\ (DB, KK) ja 7.4. alkaen sal Hali
konlahti 1 U.Riihinläki ym). Saapui
kaksi päivää ennåtvsaiassa.

NOKIKANA Frlli.d dtrd
2.t.-24.2. Sal Haiikonlahti 1p 0T,

lVV) lienee jo muultaja. Seuraava 1 1.3.
Uus Kemira I (IrA). Suurimmat kc-
raåntymät edcllisvuoden tapaan
Uus filkäluodossa: 31.3. 450
(VVS, RFI, JN) sekä 7.4. perati
1050 (RH, PA). Yksi kova ul
kosaaristohavis: l.:1.:l. Pyh
Rihtniemi 1p (l'4, lN,
FI.Klemola ym). Jormos
ta ci havaintoja.

I
I

d{I
t
t

L

t!
KURKI G4rr- 3.rrJ

Ensimmäiset kur-
jet chtivät TLY:n al(Leel-

le 20.3., iolloin havaittiilr
|ii keskustassa ISW (PT) ja

l)ra Stenmo 1p (KOl'). Seuraa-
vat 25.3. Tur Friskalanlahti 2N

0'P.lenttilä, N4.Sjöblon1). Kevään
yhlei!sumlna lr. 3260 yksilöä on 1 l-Y:n
aluccn parhaita. Parhaatmuutot: 12-:1.

Kaa Sauhuvuori 245 (AK) ja 15.1.
Dra t-ö\'ii g8illlr (MY, KR, l'lo). Vii-
meiset muutiajat I3.5. NIic Nlynälah-
ti 3N (VVS) ja 23.5. Jurmo 1S. Katso
taukLkko 2.

Kahlaalat

]VlL,R]HARAKKA
H neln n to ! u s o st rdle [us
"Hacma" saapui TLY:n alueelle

24.3., joiloin Ilh Rihtniemi lS. Muut
maaliskuiset havainnot: 28.3. Tur
Ruissalo, Kolkka I m (RLi, MS),30.3.
Jurmo 1p ja 31.3. Pyh Rihtnicni 1N
0N, VVS, HV). Päämuutto huhti- tou-
kokuun vaihteessa. 26.,1. Jurmo
23p42m ia 3.5. Pyh Rihtniemi 93+36
(M.& l.Santalnaa, H.Yli'KauhaluoIna
ym). Muutto iatkui aina toukokuun
loppuun asti, viimeincn 31.5- Jurmo
5m.

PII(KUTYLLI Crdrddlitlr- duriuj
Pikkutylli saapui jo 3.'1. Jurmoon

]p tehden samalla uuden e nätyk-
sen. Vanha ennåtys oli vuodelta 1984,
silloi laii nähtiin 5.4. SetLraavat 16.4.
Dra Örö 1 0He) ja 19.4. Kaa Kuusis-
tonlahri 1p (Ec). Minkaänlai5ia ke-
räåntymiä ei haväittu. Vilmcisct olLLLrt-

tajat Jurmossa 22.5. 2p.

T\L.LI ChLltdLlt ius hidti.u!a
'lyllikin teki uuden saapumiscn-

nätyksen, 10.3. Jurmo I p. Vanha oli
12.3-1989. Seuraavat 14.3. Jurmo lp,
15.3. lurmo 2p ja 16.3. Kor Utö 1 (1)A).

Mantereen ensimlrläiset 1 8.::J. ParAltu
1p UN) ja Sal Halikonlahti 1(wv).
li-arktisten tyllien päämuLrtto taPah-
tui huhtikuun loppupuolella. 21.4.
Jurmo 22p. Kuitenkin jo 29.:1. KorUtö
10p (PA). Arktiset tyllit meniväl iou
kokuun viimeisinai päivinä kesäkuun
alussa. 7.6. Sal Halikonlahti 50p (PA),
joka oli salnalla viimeinen muutto
pan i.

KAt'USTARINTA f iuvi6Iis aIri&itl
llnsimnäinen kapu saapui jo 10.3.

l)ai Paimionlahti 1 (PA)tehden samal
la uuden kevätmuuttocnnätyksen.
Edellisestä ennä tyksestä \'as lasi vuon
na 1975 12.:1. havaitttl vksilö. Seuraa
vat havikset tclrtiin viikkoa myijhen]
Drin: 17.3. Tur lriskalanlahli 1 tpkiert.
(SK, RLi, NfS), Rauvola 3p3n(lN, WS)
ja Kaa l(arpanm.iki 1ln (MY). Jurmon
ensinriäirren vasta 15.,1. lm p. Pää-
muLr tto sijoittui selkeästi
hulrtitoukokuun taitteeseen, ollen
voimakkaiDmillaan toukokuun 9.-l 2.

Taulukko 2. Muuttavien kurkien pentadi-
sUmmat keväällä 1990.
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päivhä. 9.5. Ala Tammiaistcn kylä
n.350p (HFI) ja 12..5. Mie koeasema
n.250 (VVS), joka oli samalla myös
kevään viimeinen ilmoitettLL-

TUNDMKURMIl SA /'. stluatira I a
Tundrakurrnitsa paransi muutto-

ennätystään päivA]]ä. Vanha oli
7.5.1978. Nyt siis 6.5. Mie Mynälahti
lN (WS, T.Elovaara, P.Mantere). Par-
haat niuutot 24.5- Dra Vänö
100m+150m isoa kahlaajaa (MY) ja
30.5. Jurmo 960m, 10a sutlrin parvi
170exx. Viimeinen 17.6. Sal Halikon-
lahti I p (P.Oksanen).

TÖYHTÖHYYPT'Ä
Va elllts rn cllu\
,,Vani,, paransi ennäq'stä:ln viiclel-

lä päivällä saapumalla 23.2. Lem Mat
tila 1 (PÅ). Ldellinen enrlätys siis
28.2.1976. Seuraavat 25.2. Tur Rau
vola 2p (P i) ja27.2. Hal Viurilanlahti
a (S.Sällylä). Jurmon ensimmäinen
vasta 5.3. 1p. Päälnuutto (pohjoiseert
naaliskuur lopussa huhtikuLrn alus
sa, mutta 7.-11.4. koettiin vielå nä\'t
tävämpää muuttoa, tallä kertaa ete-
1Aän! 7.,1. Par Granvik 52751KK) ja Pai
taimionlahti 2505 (DB, llor. "Oike-
aan suuntaa " mencviä lintuia scnsi-
jaan lienevät 18.4. Lcmun suora -+50

0He) ja Mie koeasema 450 llHe).

ISOSIRRI (ld1idlir .drrtu.t
Viisi havaintoa: 30..5. Jurmo 3p5nl,

.1.6. Jurmo ,1p, 8.6. UtLs lso Haurunen
,5m (HV),9.6. Kor Utö Ikp (T.Lineri)
ja 1L6. Sal Halikonlahti IBom tulilat
SW, hajpyi\'ät korkeuksiin (S.Sällvla,

.l.Karvonen).

PIILNIUSSIIUU Orlidris .rlrd
Ei havaintoia.

PIKKUSIRRI Cd/idrii rri,rlrful
Keväär1 ainoa teki uuden tuloen

nätykscn kahdella päivä]]ä:6. 7.5. Sal
Halikonlahti 1p ( LNunimincn,
A.Forsten, S.Sållylä).

LAPINSTRRI Cdlidis tu,rrrir( Åii
Lapinsirdkin saaptLi aikatauluaan

edellä, vaikka ei tehnytkään cnnätys-
lå. Ensimlnäiset 5.5. Sal FIalikonLahti
Ip låhti n] (RLi, T.Nr.rmmincn,
A.Iorstcn ym) la Kem Sjölax 2p 0KN).

Seuraava 6.5. SalHalikonlahti 1p (lHa,
lN, J.Riihimäki ym). Jurmon ensim
mäincn I 1.5. 1p. Suuril kertymä 24.5.
Sal fialikonlahti r5 U.Riihimäki,
\4.Tojvonen, M.Ahti). Viimeiset 2.6.
Jurmo 2p.

KUOVISIRRI Cdli./,is lir' ujircd
Paransi saapurnisennätystää seit,

semäll.i päivällä. Edellinen ennätys
oli vuodelta I975. Kaikki liavainnot:
3.5. Pai Paimionlahti 1 (K.Kurkijärvi),
19., 26., 27.5. ja 13.6. Sal Halikonlahti
lp (DB, J.Riihimäki,lNym) jaJurmos
sa 20.5. 1p, 21.5. 2p, 23.5. 2p, 25.5.
1p, 27.s. lp, 29.5. 2p, 3O.s. 2p, 1.6.
3p, 2.6. 3p3m, 3.6. 2p ja 16.6. 1p.

MERISIRRI C4li,'is rrdli/ir4
2. 3.4. Jurmo 1p

SUOSIRRI Cdlidris n47ird
Suosirri ehti e sin Iurmoon, 10.4.

1p. 13.4.Jurmo 1p ja Kor Utö 4p (WV,
J|, |.llynnönen yln). Mantereen en-
silnmäinen lähes kuukautta myöhem
nii : 6.5. Kus Pleikilä a19NE (AS).
30.5. koetiijnJurmossa mahtavaakah
laaianiuuttoa. Suosirc ja måilritcttiilr
9(DlJ80n1+.l 125 pienta kahlaa jaa (=ca-
ljdris spl.

J.\\K.islRRI \l\E\
[,i t ni aol,t ttt ]. itt. I lu \
Ensrnlnlåisct Jurnro55a 21.5. {p.

.Turmon ma\. 29.-;. i6p. 5al Halikon
lahden ensirrnlAinen 23.5. 1p tP,\.
SL, RHr ja 21.-27.5. 2p (l.Komi,
.l.Riihimakj, T.\Lrmnlincn rm). \rii-
nleinen mrcis Halikonlahdella 13.6.
Ip rl.Oksanenl. Ainoat Jurmon ,a
Halikonlahdcn ulkopuolisct 2'1.5.
Kem Sjölax 2p 0.Riihim.iki) ja 2.5.5.
Dra Orö lp dHe).

SUOKLIK(O .il?iiorrac hus pu!ndt
"Philo" saapui scnsaationraisc

aikaisin, 20.3. Sal Flalikonlahti 1 +2k|
vp k p (KK, Tl.Kl.mola, 

^.lorstcn 
ynt

ja paransi samalla saapumiscnnätys-
tää yli kuukaudcllal Vanha cnnAtys
oli 21..1.1968. Seuraavat nAhtiin jo
vähiin normaalimpaarl aikaan: 2,+.'1.

Kem Siiilax 2p oKN) ja Hal ViLrrilan
lahti 1k (S.S:iilylä, A.Iorstcn,
T.nlLmminen ym).JLLnnorl ensi[Imäi-
nen .10.4. 1k p. l)äänuutto tapahtui

6.-15.5. 12.5. Mie Mynälahti 500p/m
(V\rS, EK, l.Kirjonen) ja 1,1.5. Sal Hali
konlahti 265p (l.Riihimäki). Viimei
ncn 3.6. Sal Halikonlahti 1k (M]).

JÄNKÄKURPPA
Lytnttucryptus ntinitnus
Kaikki havainnot: 29.3. Tur lriska

lanlahti 1p (SK, RLi), 7..1. Jurmo lp,
1:t.4. Pai Paimionlahti 1p (M5,
J.Lindström), 19..1. Jurmo 1p, 20. ja
21 .4..hrnno soidinta, 23.,1. ja 1.5.JuF
mo lp, 28.4. Mie Mynälahti 5t)
ll.Kirjoncn), 29.4. Sal Halikonlahti 1p
(U.Laine, J.Salonen), 5.5. Mie Mietois-
tcnlahti 2p (I.Kirjoncn) ja 11.5. Par

^ttu 
Osterviken 1p (l&JL).

1'AIVAANVUOH]
Gtl ll i udf,o Sltll i tkiso
"Gallu" saapui 17.3. Pai Paimion

lahti 3p (WV, R.Mäki, M.Nordström
yrn) parantaen samalla ennätystään
viikolla. Vanlra oli 24.3.197,1. Seuraa'
vat heti 18.:3. Par Haraldsholln 2m
0N), Par GraDvik 2m (Rt.i, MS), lrr
Iriskalaniahti 2m (SK, FlK, NI.St1o ri
)m) ja Pai Paimionlahti 2 (lvfY, KIl).
Suuria kcrääotymiä ei juuri havaittu,
paras 12.-1. Trtr friskalanlahti 26p 1S\\r
(SK, RI-i, \15 rm).

I FLITOKLiRPP.\ 5.0ir4)t1 \ ru sti.ol n

\likäli 6.2. Tur Katariinanlaaksos-
sa ha\.aittu soidinta|a 'sco]o" lJ\lL)
oll muuttanut, niin rLusi ennätvs tuli
tällekin lajillc - ja parannus oli peräti
lI päirääl Edcllinen ennäi]s oli
I9.:J.1989. Seuraavakin ehti vielä heL
mikuun puolclle: 22-2. KorJurmo 1p.
Vielå kollnaskin havai[to olisi o]lut
uusi ennälys: 17.3. Pyh Nlhtiö 1p
(HV). 12-4. Jurmo 12p oli suurin ke
räånq/mä-

N,'IT]STAPYRSTÖKUIRI
Li tasa littoso
Kaikki havainnot: I5.,{. Tur Ruis-

sab llantatle 2p lähtivät Hirvensa-
loon päin (RLa), 2l.4. Sau Tapilanlah
ti 1 (lN), 22..1.-10.5. Rai Raisionlahti
lp (RH, H.Klcmola, EG ym) jå 19.5.
Rai liaisionlahti 2p ((.Roering), 2.1..1.

Sal Halikonlahri 1 (l.Riihimäkil, 28.4.
Mie lvlietoistenlahti lplnl (J.Kirjor]crt
sekä 5.5. ia 12..5. I (l.Kirjonen, JHa,
K.Häkkilå ynl, 28.4. Sal Halikonlahti
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2p (JN, P.Loivaranta, J.Loivaranta),
2.5.-1.6. samassa paikassa 1p ej joka
päi\,ä 0K, JN, J.Riihilnäki ynt, 2.5.
Kem Siölax 2p UKN), .1. ja 12.5. Kem
Sjölax 1p oKN, JN, 1).Loivararlta ym)
ja 6. ja 7.5. Jurmo 1p.

PUNAKUIRI i.;rrold laPPolli.rr
Ensimmäiren 18.4. Mic Mynälah'

ti I jäi p (MY). Irarhaat muutot 6-.5.

Mic Mynälahtj 2076m (MT, vVS,
H.Kormano ynt ja Sal Halikonlahti
420m (J.Ilakala, I.fagerholm). ViiIrr ci-
set 12.5. neljässä paikassa. \fuuttaiia
vhteensä n.:J.+00.' PIK(UKUOVI Nurrc it.s |hotolus

Ensi1nlDäinen pikkukuovi havait'
tiin 17.4. I'yh Rihtniemessä 1nl
(T.Santalnaa). Seuraavat 19.4. Uus Pv-
haimaa kalasalama 3m (AK, KK) ia
23.4. 1ur Friskalanlahtj 2p UK). htl
mon ensimmäir1en 26.4. 9m. Peä-
muutto huhti- toukokuun taitteessa,
iota edustaa 7.5. Junno 10p40m. Vii-
meiset 16.5.Jurmo 2m sckä lSrh ltiht
niemi 1m (K.Hailpala).

ISOKUOVI Nrr/rrerll.l dnldt i
3.,1. Kem Sjölax 1 (KK), 5.4. Prn

Laukka lp (lKN), 7.'1. Pai Pailnionlah-
ri 2p (1)fo) ia Sal Ltalikonlahti 1nl+3

ll.Riihimaki, Lähtccnoja, A.NYman
vm) olivat ensimmäiset. Jurmoon
iiuovi saapui vasta 13.,1.7p. Voimak-
kain muuttosi joittui jahsolle 14--18.4.,

iolloin esim. 1E.,+. Jur]no 240m ia Mie
Mynålahti 600m+p (MY).

MUST^VIKLO Tri Sd erythtuPus
lnsilnmAinen 24.,1. Hal Viurilan-

lahti I (t.Hcinonen). Huhtikuun puo-
lclle ehti vielä toirlcnkin mustaviklo:
27.,1. Par Gräggböleträsket 1Ä 0&JL).
1.5. jo kahdessa paikassa. Jur1non en_

simlnäircn 5..5. 1p. Toukokuun alku_
puolella havaiitiirr poikkukselliscn
voimakasta lnuuttoa. 6.5. Mie Mynä-
lahti 94n1/p (MT, H.Kormano,
J.l-unden ym) \ekä 7.5. Nlie Mynälah-
den pohjukkir 62p (HH). Yksittäisia
lintuia havaittiin tasaisesti l:ipi tou-
ko- kesäkuun. Näistii linnuista on vai-
kea sanoa orlko k)rseessä kevät- vai
5yvsmuuttoa,

PUNAJALKTWIKLiI Tritrytl lottt us

Iunakontti saapui keskiatvon
(1 1..1.) mukaan. 10.,1. ja I I ,1. Tur l'ris
kalanlahti 1 tl.Kirionen). Täman iäl
keen 11.,1. Sal Halikonlahti lm
(S.Sällylä) ia 14.,1. Mie Mlctoistenlah
ti I (AK, ll.Lchikoinert. Jrlrmon en
simmäinen 15.,1. 2p. Suurinimat mä:i
rät Junnossa, jossa lnax. 20.5. 30.
MaDtereelr suurin miälä 6.5. Nlie
Mictoistenlaliti 10p 9N (NIY). viimei
nen 29.5. Pvh Rihtnierri IN
(K.llaapala).
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VALKOVIKLO Tr;/7.{d rebirltrrii
Ehti cnsin Jurmoon 20.4.4p. Iä-

män jälkeen 21.'1. Lai Otajärvi 1p
(VMr) ja ULls Puio lm (HV). Täman
iälkeen ylejstyi nopeasti. 3.5. Kcm Sjö-
lax 11p oKN) oli suurin kertyma. TAs-
täkin lajista on viimeisiä rJuttajia
vaikea todeta sy,vsmuuion aikaisen
alkamisen johdosta. 3.6. Jurmo 1m
oli krlitenkin ilmeisesti vielä ke\'äl-
muuttoa-

M!,TS^VlKLO 7) int.t o.htoftls
Saapui viisi päi\'ää ennerl pitkän-

ajan keskiarvoa (8.,1.): 3.4. Jurmo lp.
Seuraavat 8.4. Pai puhdistamo,{p
(WV), 9.'1. Pm Nlakarlaniärvi 1p 0KN)
ja Pai Paimionlahti 2m (MY). l'ää-
muuttoa edustaa 6.5. Kod Otaiärvi
16p Im (TS).

LIRO Ttiligti f,IdrcoLd
2L4. Uus Vekara t (RH),22.4. Sal

Halikonlalrti 1!n (11) ia 25.'1. Rai Rai-
sionlahti 5 0N, VVS) olivat cnsim
rnäi5et. ToukokurLn alkupuolella ha-
vaittiin poikkeuksellisell suuria lnää-
riä: 7.5. Lai Otajärvi:15onl (TS) ja 12..5.

Mie Mietoistenlahti 700p/ m
ll.Kirjonen). Ke\.ät ja s)rysmuuttojen
lähekkäislyclen vuoksl muuton lop-
punista on vaikea näärittäa. -1.6. Jur-
mo lm oli ilmeisesti kuitenkin vii-
meinen.

IIAN TASIPI Adiris //)?oleu.rr
SDi repäisil 1 8.:J- l Llr Ruissalo V.V.

1p (1N, T.Vesterinen). Vanha ennä-
tys oli 10.'1.1 98,+. fämän höpcrön I in-
nu11 iälkccn seuraavat tulivatkLn jo
lähes Dorn]aaliin aikaan: 18.'1. Sal

Halikonlahti 1p (AK, H.Sahnela) ja
22.,1. Sal Halikonlalrti 1p llT).Jurmon
ensilnrläinen vasta 6.5. 2p. Minkaän-
laisia järkcviä kertvmiä ei havaittu.

KARIKUKKO A/"rdrid irre4r,'e.t
19.,1. Pyh ltihtniemi 1 (T.l.indbom,

J.Saarnio, R.l.urrio aloitti muoton.
Huhtikuulle ehti vielä myös seuraava
lintu:21.4- Pvlr RihtnieIni 1

( l .Santanraa, H. Klemola, J.Koni ym).
Jurmon ensimmäinei 5.5.2P. Kari-
kukko yleistyi touliokuun puolessa-
\'älissä. farhaat äärät 16.5. Jurmo
17p ja 18.5. Pyh Rihtniemi 13 0.&
M.Sillanpää). Viilneinen muuttoha-
vis 29.5. Pyh iLihtniemi:lp 1N
(K.Haapala).

vlslP^r\sKY l'idldropus bhntt\
Lnsim äiset I3.-5. Sal Flalikonlah-

ti 1, myöhemmin ilalla 2 (AK,
P.Virrankoski, S.Säll)'lä ynt. Halikorl-
lahden måx.27.5.30p (H.Mhn) ja

Jurnon max. 28..5. I2p. Kaikki ha
vainnot rnuualta: 19..5. P)'h Rihtnic-
mi ,lm (1.& M.Sillanpää),20.5. Prn

SaarenjäIvi 2p 0KN), Uus Liesluoto 2
(MI, H.Aunio), Uus Vekara 2P3m
(RII),21.5. Dra Morgonland€t 2p
(MY), 2,+.5. Drå Vänö 9N (MY),26.5.
Pyh Rihtniemi I (P,,\),27.5. l'ai puh
distanio 3p (t'li, ja 28.5.2 (WV),
29.5. I]ou lmnaskär 2 (M.& K.Valta)
ja viimeinen 3.6. Mie Mietoistenlahti
,1N (l.Kirjonen).

Kihut - tikat

IvIERIKIHU Stcr'.oir7ir $ Pnusiti( s

lnsill,Imäincn 12.,1. UusVckara 1+1
(RH). Seuraavat 14.'1.Jurmo 1 tunma
S, 15.4. Kor Uto 1L (WV, JP,
P.Pynnönen) ia Pyh Rihtniemi 2n
0N, M.& Lsantamaa ym). Parhaat
määrät 30.4. Kus Irlcikilä 1p2m+ ster-
co sp 3p2m (AS) ja 20.5. Uus Vekara
10p (RIl). Vjimeiset 9.6. 1p'1m.

PIKKULOKKI ldna,ii7lrfir-r
22.,1. Sal Halikonlahti 2acl L)

U.Riihimäki, MT, K.MäkclAilren ym).
|aras kertynä 7.5. samasaa paikassa
200p (S.Sällylä, H.JäNincn). Vjimei
set ei pesivät mvöskin llalikonlah-
della 7.6. 6p 0.Riihimäki). Suuret ker
tymät muualta: 8.5 Hal Viurilanlahti
105 (S.Sällylä), 7..5. Uus Kuivirauma
100 (AS) ja 12.5. Uus Kuliu 100 (EG).

NAURULOKKI ld,'us 7'ilirilrrll/.!
llnsimmäinen kesäPukuinen "ri

dari" havaittiin 25.2. Tur satamassa
1kp 6tp (MT). Seuraavat l.:1. Pii Har-
valLroto I (PTo) ja 14.-1. Kor Utö lip
(P^). Ylcistyi maaliskuun puolessavä-
lissä lr).vin nopeasti. Paras määlä27.3.
Sal Halikonlahti yll 1000p (S.Sälhla).

KALALOKKI Ldrus cctrus
19.2. Kor Utö 400m/p (PA) ja 20.3.

I'yh Rihtniemi 1525 (VNfi, K.l Iaapala)
olivat suurimmat ilmoitetut-

SELKÄl.oKKl l,r1ri lir.r.r/r-
Selkälokki para.tcli saapumisen-

nätystään peräti l2 pAivalläl 9.3. Pij
Toivonlinna 1 kiert. (MP). Muut niaa-
liskuisct: 26.3. Kaa Kuusistonlahti 1w
(DB), Rym 

^asla 
1 (LS), 30.3. ry'h

Rihtrlicmi 1N lS (K. Haapala,
K.Savolainen) ja 31.3. Pyh Rihtniemi
lni 0N). Laii oli todella vihissä, esiln
Jurmosta havaiDtoja vail-I lB påivält:i.
IJaras määråvaatimaton 21.!1. Par l.em
lax Buskudd 10 20p (sK, RLi).

HARNIT\^LOKKI /.t7rrlJ dr.{.rtrihlJ
Liikclidintää helnli kuulta alkacn.

f\im 2:t.2 Pvh Rihtnicmi l0N 3.1S

lK.Haapala). Sirurln ihnoiiettu kerään
tym:i 15.:1. Tur lirLissalo l\{arianiemi
2s0p (SK).



MERILOKKI ldruJ r?r.rrir I r.\

Muutostavaikea saada mitään tolk-
kua. 17.2. Pyh ltihtniemi 4p2m 0N,
T.Lindbom, T.Santamaa ym). Kevään
suurin määrä Jurmossa 31.3. 87P.

RAYSKÄ Jterrd rdspid
Räyskä ehti maaliskuulle, tehden

samalla uuden ennätyksen. 31.3. flus
Lokalahti Pitkäluoto lN (RH). Vanha
ennätvs 5-4-198,1. Seuraavat 7.4. sa-
nassa paikassa.5 (RH, P^), 8.4. Kus
Pleikila 1m (AS) ia t'yh Rihtnicnli 1p
(HV). Suurjn määrä 15..1. Pyh Rihtnic-
mi B (M.& Lsantamaa, M.Mä.tylä
ym).Junnossaei havaittu räyskää koko
kc\'äänä kertaakaanl

KALA I IIRA Sferr.i /7inrt?do

27..1. I'yh Rihtnicmi 2p (HV) oli
ensimmaiin en - Seuraavat 28..1-
R]'lrl Airisto (HE) ja 29.4. Pyh Rihtnie,
mi 6 (M.& T.Santamaa, 

^.lnnola 
vm).

LAPINTIIRA Slerrd lril'ddi-!drd
Saapui ennen kalatiiraa: 23.4.lur

mo 1p. Tåmän jälkeen 25.4. I'yh Riht
niemi lm (KK) ja 26.,1. Jurmo 1p.

R^l.r\-/LAPINTIIRA.Iie rna h i u tl d o /

21.4. Nlie Kuustonlahti Ip {VVS),
12.4. ParLillmä]ö 1p (AK) ja |yhRiht

&;'\i-

nicmi 1ln (HV). Parhaat muutot Prh
Rjhtniemessä 30.4. 65Bm (H\r), f.5.
529 (M.& T.Santamaa, HV ym) ja 3.5.
340 (M.&T.Santamaa, P.Vainjkkayln).

MUS LATIIM Chi idoriri niEel'
Viisi havaintoa:5.5. Mic Aarlahti

::Jjp N 0.Kirjonen), 18.5. Pai Pairnjon-
lahli lp, lähti S (A.Forsten,
T.Numminen), 23.5. Pai Paimionlah
ti 1p (M.lbivari), 5.6. Pai Painlionlah
ti 2p lJKl,2. ia 3.6. Sal Halikonlahti 2
0N, PA).

Rl JOkKI /l lar lo7-./.r

llnsimmäinen ilmoitettu jo helmi-
k\ttllla: 22.2. Kor Utö N..au Pcrnas 2
(PA). Scuraavassa kaikkimaaliskuiset:
17.3. Kor Utaj 2kp (I'A), 25.3. Pyh
Riht- nicmi 1m (lN, PA, A.Innola ym),
:30.:1. Pyh Rlhtniemi Ip (K.Haapala,
K.Savolaincn) ja Jurmo 2p. Suurin
niäärä oli samalla viimeincn: 20.5.
Uus Vckara 12N l0S (RH).

RISKILÄ C.pfh),s Jryl/r
Kaikki maaliskuisct: 12.3. Nau

Klobbskärsjfärden zkp p (w), Jur
mossa 13.3. 1p ja 1'1.3.3m, 15.3. Kor
Uto 1jp (PA) ia I8.3. Nau Marskär 2kp
NE (\r\r). Paras määrä 12.'1. Uus Veka
ra 30 (RI l).

Kuva menneeltå ajalta, jolloin linnut
tulivat havainnoitsijan luo eikä päin
vastoin kuin n)'t. Silloin katsauksen
summat olivat kokonaan toista luok-
kaa.

UU t"I UKYYHKY CohmbLt aetMs
Helmikuulta jo runsaasti havain-

toja. L.Dsirrmäiset 10.2. kahdella ta-
holla: Prn Laukka 1m (lKN) ia Tur
'lopinoja 1m [lN). Seuraavat 17.2. Par
Lemlax kartano,+ lähti\'äl m (RLi) ja
18.2. Par l.emlax Qvidja 4p (SK, RLi).
Jurmon ensimmäinen 22.2.3NE. Pää-
nluutlo keskittyi selkeästi maaliskuun
alkupuoliskolle. Kerääntymiit melko
vaatimattomia, paras 18.3. Sal llali-
konlahti 30 (WV, (.Larsson,
J.lUihimäki).

SEIELKYYHKY L-ol //rba pdIu/tthus
"Seplari" teki uuden cnnätyksen

saapumalla jo 22.2.Jurmoon 2p. Van-
ha ennätys 9.3.1989. Seuraavat 26.2.
jurmo lw, :1.:1. Myn Tcersuo 1p (AS)
ja 10.3. Jurmo lp. Päänuutto lähes
kuukaLLCien uuttukyvhkyn jälkeen.
8-4. lvlic N,lietoistenlahti a1000p (vvs,
S.Kallio, Kurkijärvi) ja 13.-14.4. Sal
Halikonlahti n.600p (l.Silvenius,
M.Eloranta, A.Foisten ym). Viimei
ncn muuttaia 28.5. Kor Utö lNE
(S.Kunttu).
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I'URKINKYYI IKY
StrcptaPt IiLt dtctlt)Lto
Nykyäii1r paikallisia jo ainakirl

I Ialikossa, Kemiijssä, Laitilassa, NIy-
nämäellä, Lcmussa, Painiossa, P''hä-
maa11a, Salossa, lurussa ja Uudcssa-
kaupungissa. Muuttajia: 13. ja 14."1.

Kor Urö iU/V), 5.5..lurmo 1,21.5.
Jurmo lp, 22.5.Jurmo I tuli muutolta
ia jäi p, 2.5.5. Nau PcrDas 1 (!VV) ja'1.6.

Jurmo 1-

'I URTURIKYYHKY 5. trl,'1l,
Kolrnc hava'ntoa:2.6. P]-h Riht

nicml lA (PA, H.Kleirola), 2. ja 3.6.

Jurmo lp ja 7.6. Sal Ilalikonlahti I
0KN, J.Riihlmäki, T.Mu kkonen).

I'URKIN-/'f UI{TURIKYYHKY
Strello lel i d d( do. lo/tu tu t
1/.5. Rl'm Aasla lNF. (l.S).

KÄKl cr/.r//r/s a.r,lonrJ
11.5. Uus Haapainlahti 1p (AS) ja

Jurmo 1p olivat cnsimmäiset. Yleisiyi
nopcasti. I2.5. IJou lmmaskär 1 0N)
ia Mie Koeascma 1p (V\rS). Nfuutto
jatkui kesäkuun alkuun, viilllcincn
olessa 9.6. Junno 2p.

TUNTURIPOLLÖ Nl.tcn scdn d ia. d
Kor Uttirl viimeiren I8.3. 1 (l),{) ia

Jurmossa viclä 7.4: lp. 
^inoaJurmonja Utön ulkopuolinen: 10.4. Aur ase

malta -5krr N I (Ilaallikko).

HIIRIP()LLCI srfli? r//r//d
Viirncinen 7.4. Mie Koeasema l

(H.Kormano, R-Lumio).

SARvIPÖLLÖ Äsio otlrs
tsnsjrnmäinen ehti jo 27-2..Jur

I]loon Ip. Seuraavat 1.3.Junro 1P ia
10.:1. 1p, 1'1.:1. l ur Katariinanlaakso A
0&ll.) ja 29.3. Kor Uto 3 (PA). |:iä
nuutto ll ciscsti huhtikurLn bPPu
puolella. Suurin määrä 3.4. Kor tJlii'1
(Pr\).

SUOPOLLÖ,45i0 fl17l,,r. s

Suopollöllä oli cnnät)'skevätl En-
simmiiincn jo 11.3. Sel Halikorlahti
1m (J.Riihimäkl, H.l lilke, A.N)'Inan

)m). Vanha ennätls oli 21.3.t9tt'1.
\fi l1rt nraaliskuiset. 2:1.3.'lirr\\ laitu.i
1m iäi p UHe, T.f.lovaara, P.Mantcre),
28.3. Pai Pairnionlahti lp (^K, KK) ja

3 L3.Jurmo I p.l-iämuutto huhtiktLlrn
loppullr()lella. larhaai lnii:irät 21.'1.
Kor Utö 8m1p (PA), ULrs Vekara l'lP
(RII), tl'h Rihtnierri l5 (T.Santamaa,
I.Sillanpäii, T.l.indbom ymJ ja hrnno
7p. Jurmossa vic lä 22.1. 7p, 23. 1. 1{D,
21.1. lp ja 25.1.8p. Viimcincn 27.5.
N{ic \4i/räjoen suisto 1 1|4, JN).
2lt

Kiuru oli helmikuun lopussa jo hyvin runsas.

HELMII'OLLO Aegolius luncrcLrs
Ulkosaaristohavalnnoti 5.3. Jurmo

Ip,6.3.Jurmo 2p ja 13. 16.'1.KorLltö
1p (W\i, Jt, l'.l'ynnönelr ] nr).

KEIIRÄÄJÄ (l4r;r lkus etuolnaus
Ensimmäinen ilrnoiiettu vasta 5.6.

Dra \forgonlandet Ik p (SL).

I lRVrui\ÄSKY Apra dflrs
'lervapääsky yllättll Se saapui päi-

\'ää pitk:inajan keskiarvoa jaljcssäl
11.5. 1!r Friskalanlahti 5 (J.Kirjoncn ),

12.5. Tur lliskalanlahti n.l0m (RLi),
Raj llai\ior)lahti I 0Ha), Sal Llahkon-
lahti l5NE (S.Kallio) ja lai Paimlon
lalrti 2p (DB). SLlLrrillriiat ilmoitelut
1niiärät niinildän Friskaiasta, 2:1.5.
n.250p lll.)ia 27.s. n.250 (NIS). M ur
loa pitkäl1e kesäkuLlhLrr. Viirncincn
.lorulossa I6.4r. lp.

I(UNINGASKAI,AS I AIA

Ei Havaintoia.

HAIiJALINTII Ulr?d i,pot.!
Outoa kyllå, mutta ei )'htään hd

vaintoa.

KÄLNl'tlKA J/,r-1 tol'qrllllrl
Huhtikuulta jo rlrnsaasti ha!ain-

1oja. Lnsiormäisct 20.4. Kor LItö l
(PA),a.lor1no 2p. Seuraaval2l.'1. llus
l)ujo ip (HV),Iurnro 1p ja 22.4.Jurmo
1p. Viimeinen .1-6. JLrrnrossa I p.

KÄPY l l(l(A l)rrdr.r..rlTor rrdlol
20.,1. |yh Rihtniemi lE (HV, V\,1r).

Jurmosta ei,vhtaiän havaintoa.

l'lKl(flTl(KA rdr.l/o. tPos t tli t tot

16.-1. Kaa Sauhuvuorj 2m (DBJ.

l'O Hl r\-'.lTlK R A Pioitus ttitltl.trlus
Kaksi ha|aintoa: l.'+. Hou Borg-

berg I k p (KRl ja 2l ..5. Nou Pukkipa-
lorl aarniometsä 1k oleillut pitkaän
(t&[.).



Varpuslinnut

(ANGASKIURU ldllrd d/}0rcd
Rikkoi ennätyksensä I7 päivållä.

Katsaukseen olr otettu kaikki muutta-
jat. 1.3. Jurmo lm, 16.3. Kor tlrii I
(l'A), t8.3.lurmo 1p , Pyh Rihtniemi
1N (HV, M.& T.Santamaa), 25.3. tJus
Liesluoto 1p (MT),26.3. Par Cranvik
1m (KK), 7..1. Irar Gra vik Im (KK),
11..1. Uus Kankaronvuori lNh (P111),

19.,1. Jurmo 1p ja viimeiset 29.,{. Jur-
mo 1^ ja l,yh lilhtniemi 25 ( L&
\f.Santamaa).

KlURU l/drldd dlaeirsis
Ilnsimmäinen 16.2. Kor Utö 2 (P,\).

Seuraavat 17.2. Jurmo 1p, Sal llalj-
konlahti I (l.Laiho) ja 20.2. Sal Hali-
kontahti 1p 0.Riihimäki). Tämän jäl-
keen yleistvi nopeasti ia heimikuun
lopulla varsinkil ulkosaaristossa hv-
vin rLrnsas. Pääniuutto maaliskuun
alkupuolella. 12.3. havaittiin runsas-
ta " lakatalvimuuttoa": Iur Ruissalo
vht. 5705 (lL) ja Tur- Kor Gyltö
I l0+210 SW (PA). I3.3. Sal Helikon-
lahti n.350p (s.sällylå).

TUNTURIKIURU
Erentuphili allestris
Ainoastaan lurmon talvehti joita,

joista viimeiset 3p 17.3.

TöRMÄl'ÄÄsKY Ripdlir rildri,l
"Ripa" saapui aikaisin, lruhtikuul

ta jo runsaasti havaintoja. Lnsiirmåi-
set 27..1. (ioka o sama kuin muut-
toennätys, 27..1.19E3) Tur lriskalan-
lahti 1p (SK, RLi,lL) ja Sal I lalikonlah-
ti 1. Seuraavat 28.,+. Tur Friskalanlahti
1N (Ms), Sal Halikonlahti 1p llN, P.&
A.[.oivaranta) ja Pyh Rihtniemi 1s
(M.& l.Santamaa, J.Sillanpää ym).
Slrurin kertymä 15.5. Sal Halikonlahti
200 (S.Kallio). Viimcisct 2.(i. Jurmo
2p.

HAARAP^iisKY Hirr,r/o i'riri.,l
I-laarapäåsky rikkoi kaikki cnnä'

tyksct saapumalla Saloon jo 19.2. kah-
der1 ),ksilön voimin (Tunrn SanoIrrat).
I ätä naallikkohavaintoa voitaneen
pitii:i varmana. M,vös toinen krsiai'
kainen havis tchtiin: 29.3. Lai Kk 2N
(RIa)- "Hirun" vanha cnnätys oli
10.,1.1969. Näiden aikaislen iälkeen
scuraavat havainnottehtiinkin jo nor-
maaliaikaanr 21.4. Kod Olaiärvi Ip
{TS) ja lvlie Mietoistenlahti 1

(l.Elovaara, Ir.\lante1e, J.Kirjonen).
22.,{. jo viidessä paikassa. Paras nläårå
15.5. Sal Halikonlahri 500 ls.Kallkt.

RÄysrÄspÄÄsKY Drlicltott tu bici
Ensimmäinen 24.4. Sal Halikon

lahti lm (LLaiho). Seuraava 27..1. Kor

Galtby 1p (I(R).28.4. jo neljässä pai-
kassa. larhaat märrät 15.5. Sal Hali-
konlahti 300 (S.Kallio) ja 23.5. Pyh
Rihtniemi 107m (K.Haapala).

NIETSAKIRVINEN Al?thus trivil ls
f.nsimmäisct jo 3.4.Iurmossa 2p,

joka oli myös uusi ennätys. Vanha
cnnätys oli 4.4.198,1. Seuraavat 16.4.
lar Granvik 1m (AK) ja 17.4. Kor Utö
1 (PA). Ylcistyi huhtikuur lopulla.

NIITTYKIRVINENAnthUS Pnt( nsi s

"Nitkukin" tcki uuden saapumi-
sennätvksen: 12.3. Kor Utö 1 (I'A).
Va ha ennätys oli I4.:1.I97.5. Seuraa-
val 17.3., jolloin jo kolme\sa paikas-
sa: Jurmo 4p, Tur ldskalaDlahti 1A
{\{S, RLi) ia Pai Pai iorlahti 1m {M.
Nordström, N.Satola, R.Mäki )iml.
Paras mäarä 15.,1. Jurmossa 133.

LAPINKIRVINEN / t1 ] 11 1 s . f n- i n u s

Kaikki havainnot: 7.5. Tur Åvik 1

(RH), 12.5. lvfie Mietoistenlahti 1p
0.Kiriotlen), 16.5. Tai Rantalanlahtl
1p (AS), Kor Junn.i 1p, l7.5.Jurmo,lp
ja 22.-5. Jurmo lp.

I-UOTOK]RVINf,N
/\ I ttl I us s liul ettd li tl oht I is
F.nsirnmåisct ehti!;it 21.3. Kor Utö

sccn 2 (PÅ). Scuraalat 21.3. P)li Riht-
l)icmi 1p (ll\J) ja 25.3. P\h Rihtniemj
1m (T.& \4.Santaniaa,,\.lnnola vm).
Suurjn nlääre 13.-1. Kor Uti; 12p iJP,
|.Plrnönen, P.Hännine ),m). Sisä
maahavainto: i 2.5. l\,lie Mietoisten
lahti 1p 0.Kirjoncn).

KELTAVASTÄRÄKKI
Motdcilld tl0t0
Kcltaväiski saapui aikaisrn: 17.,1.

Rym 
^asla 

1k1n (A.Härmä tieio
I Saari). Scrrraavat 22'1 Sal Hrlikon
lihti 2m (MT) ja 28.4. NIie Myräjoen
suisto 1p(AK,J.Kirjonc ) jaMicSilak
kari 1m ll.Kirjonen). Havaintoja il
nloitcttiin mclko \'ähän. Lickö todcl
hsta vähentvmistä? Paras kertym:i
17.5. luriro 60p. vijdrcisct niinik:iän
.hrrmossa,8,6, 1pl m.

VASTÄRÄKKI MoId.i/KI d/Ird
Kaikki nraaliskuiset: Pai Pai ion

lahti 20.3. 1 (Nl.Lempiäinen), 21.:i.
1rr (L.Lalne),22.3. lm lR.N1iiki) ia
28.:1. Kor Utö 1 (PA). Yleistyi huhti
kuun alkupuolclla, päänluutto huhti-
kuun lopussa: 27.4. Pyh Polttila 105p
(VMO.

TILHI Bonby(illa S rult$
Haväintoja tasaisesti pitkin kevät

tä. Suurin miiärA 18.3. Pai Pai ion
lahti 8m+:10 (lL, NIY, KR). Toukokuul-
ta eniiä pari havista, \'iimcincn 8.5.
Jurmo 1p.

KOSKIKAITA Cl,r./ui.ir.lrlJ
Viimeiren havi\21 3 DråSklnnår-

vik lp (P.Loivaranta).

I].-,I iKAI.OINFN
h otl o d y te s ttu!,| ody te s
Kaikki maaliskuiset: I9.:1. Kor l-ito

l lPA),22.3. Mer Rilonpää 1p (VNfl),
31.3. Pyh Rihtnlerni lA (lN, H\r) ja

Jurmo lp. Parempia kertymiä ei ha
vaittu. Viimeinen 12.5. Jurnlo 1p.

RAUTIAINLN I'nrrcl/d ntudt aris
Ensimnläinen saapui lo 1.3..Jur

moon lp, tehden samalla uuden saa
punisennälyksen. Vanha oli
20.3.1975. Seuraavat Jurmossa l:[.3.
1p 15.3. 1p. Tämän jäl keen JrLrmosta
runsaasti havainto ja. Lnsimmåinen
Jurmon ulkopuolincrl I6.3. Kor Utö 3
(P^) ja mantereen ensjmmåinen 20.3.
Sal Ilalikorrlahti 1m (S.Sä11yla,
J.Riihimaki). Viimeinen 30.5.Jurmos
sa lp.

PUNARIN'l A -Ll ltl,d. r/J r urd( u/.r
Ensimmäinen I8.3. Kor Utö I (PA).

Scluaavat 25-3. ])ar Lenlax Ty),perin
kallio tA (S(, RLil, Rvnl Aasla lA (LS),
29.3. Par Lcmlax 1ä (KOP) ja lurmo
+p. Prånruutto oli sel|asti kaksihuip
puincn. Ensimrnäiset nlassai tulivat
.:1.-.1., Jolloir Kor Ulössä +00 (PA) jå

Jlrrmossa >350p. Toincn huippu si-
joitlui 15. 20.-+. Jurmossa 1E.+. 50Up
ja 19..1. 300p.

SATAKIF.LI Lu.r.iri.r /i/s.irirr
hslmmaisei 9.5. jo kolmessa pai-

kassa: Jurmo I p, Pii I Iirsrnd 1p (N{P)

ia Iur Friskalanlahti 1A ( l N,
T.Vcstcrincn). 10..5. jo kriudcssa pai-
kassa. Jurmon max. 21.5. 7p, joista 2
rcngastcttjin-

SINTRINTA I!ri.i?i.r .!r,e.r.i/
Ilavaintoja ilmoitcitiin, ja ilmei-

scsti mvös tehtiin \'arsin niukastj.
llnsinimäisct 8.5. Junno 1 +2kv k,
12.5. Jurmo 6p ja Mic \lictoistcnlahti
2k U.Kirjoneo). Paras kertymä 21.5.
.luflnossa 30p. Viimcisct 29.5. Jurmo
1p, Kor Uto 1n p (SK, LVesterinen)ja
l)yh Rihtniclni 1p (K.Haapala).

Nrusr^r.F.PP,\r.r\r'u
lJhaeuian 6 aclltura\
Kaikki havainnot: 29.:1. ja 1.4. Kor

urit 1 Zkv k Ä (PA), 7. jr 8.'1. lnp p
(lHe), 15.,1. 2 2kv k ja 2n (\,VV, lt,
|.|vnnönen), 15.4..lurrno ln p, 16..1.
Utö 2 Zkv k ja ln (WV), 17.,1. ,lnp
(|A), Jur o 2np, 18.,1. Utö 3p (l'A),
20.:1. lp (PA), 5.5. Pt-h llihtniemen
kyla I 2kv k ,\ (R.LuDio, H.Nurmi),
Iryh Rihtnienri 1n UN) ja 6.5. lnp
(rA).
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LIPPÄl.lNTU P. p]r.)rti.UnrJ
Lnsirrmäinen Jurmossa 28.4. I k P.

Scuraavat 3..5. Kol lltö 1k 1lA) ia .5.5.

Jurnro,lp. Manlcrcella 1a ii yleistyi tou-
kokuun kymnlencnnen Påi\'än tie-
noilla. Suurin kcrtymä Jurmossa 1 6.5.
ja 21.5. 40p. \riiirciset niirlikaän Jur-
molsa 8.6.3p.

I'ENSAS l i\SKU Sd-{l.0ld /urelld
lnsimmäil1elI havis mielenkiintoi-

rtei: 27.1. lur bussiasema lÄ (lT).
Tåmän jålkcen seuraavat toukokuos-
sa, 5.5. Uus Vekara 1 (RII) jaJurnlossa
t0p. Mantercclla yleist,vi toukokuun
puolivälissä. Viimeiset 7.6. Jurmossa
2p.

KIVI'I ASKfl Oerdrrre oenrTtrtlr
Ensihavis jo lnaaliskuulta: 26.3.

Nau KlobbskärsIiärden lN (VV) oh
myös uusi cnnätys. Vanha oli
,1.4.1978. Seuraavat havaittlin huhti
kuun luolivailissä: 1'1.'1. Kor Utö lp
0P, P.l'ynflöncn, l'-Hänninen Ym) ia
'ILrr Ruissalo kartano 1p (MTl. 15.4. jo
kolme\sa paika\!a. Paras nläärä 13.5.

Jrtrmossa 7Op.

S!,PEI.RASTAS Tlnrl u s torqual us

Kaikki havainnot. J LltnIossa
18.-19..1. 1k, 20.'1. 2k, 1.s. s, 5.5. 2,

6.5.3, 7. ja E.5.:1k2n,9.5.:J, 10.5.2,
11.5. 3, 12.5. 1, 18.5. lk ia 2'1.s. I
Jurmon ulkopuoleha viisi bavaintoa:
t 6.4. Pal l'aimionlahti lnm (Jl.),22.'1.
V:js Tappo lk p 0N), 5.5. Kor Utö lrr
(PA), 8.5. Pyh Rihtnicmi 1k
(M.Kiiskelä) ja 20.5. t'ai lraimionlahti
1k m (K.Cronqvist).

MUST;\R^Sl AS Ttttul u s tlt rt t ltt
Talvehtivierl takia muubn alkua

vaikca äarittää. Mrultoa ai akin
nraaliskuun alusta lähtien. Mustaras_
taasta on vaikea saada suoria määriå
kokoon. l'aras lniiära Jurnlossa 18.3
3op

RÄKÄTT]RASTAS Trrrdrlr p;1., is

Muuttoa jo helnikuulta alk cn.
I0.2. Mie Koeasenla 5m (VVS) oli uusi
cnnätys. Vanha oli 22.2.1975. Seuraa
vat 25.2. 1!r Rauvola 7P (PA), I'ii
Toivonlirna lm (v|) ia Jurnro 2p.
Suurin kcrt)rmä 1,1.,1. Kcm Sjiilax
1,I(xD (lKN). Viir ciset muuttajat 10 6
Kus l'leikilä 2NE m-'rellä (/\S).

LAIII.LJRASTAS I Ln.ltts ll t i k) me lo s

llnsimmiiincn 20.3. Kaa Kuusiston
lahti I (KK, Il.Klenlola). Seuraavat
27.:1. Kor Utö 1 (PAl ia 29.,1. Jurmo
lq). Mantercclla vleistyi huhlikuu
alkupuolella. Päälnuutto htlhtikuun
lopprlpuolella. Ilarhaat rnaärät.Jur-
nosia: 18.4. Isom I00p ia 30.4.250p.

.J0

Viimeiset Jurmossa 7.6. 2p.

PI INAR\l.KIRAS IAS 1 t]nll]'s iLiLtcus
tnsimmäincn ehti io helmikuullc,

28.2.Jurmo 1p. Tämä oli sanalla uusi
komea saaplnriscnnäq's. Vanha oli
I2.3- t 989. Scuraaval 6.3. lunDo 2p ja
12.:1. Kor Utö 1 (PA). Mantcrccn en-
simmäinen 18.3- liLr lQtaiinanlaak-
so 1Ä 0&JL). Yleislyi maaliskurln lo-
pirlla. l']äämuutto huhlikuull alkuptLo-
liskolla. 3.,1Kor tJtö >500 (P^) ja I5.,1.
Kor Ulat 300rn 100p U|, lr.Pynnönen,
P.l länninen ym). Viimeiset 3 L5. Jur-

ossa I P3m.

KULORASTAS n/drt vis.iro11rs
26-2-.Junno 1-2p oli uusi ennatYs.

Va.ha oli 5.3.1989. Muut hclmikoi-
set m,vös lurnrosta: 27. ja 28.2. lP.
Scuraavat havaittiin vasta maaliskuon
puolivälissä. \4antcreen eDsirrmäiset
18.3. Mie \fictoistenlahti I p3m
(R.l\'läki, M.Nordström, N.Satola yrr)
ja Pyh Rihtnicllli 1 (H\r, M.&
T.Santamaa )'lrr). l)ääInuutto
nraalis-huhtikuun taitteessa, sr.lur'in
määrä 2.4. Jurmo 20. ViimeincIl 6.6.
Jurmo Ip.

PI]NSASSIRKKALINl'U
I .rt t!\l?lh t|t[ritl
l.nsimm:iincn 18.5. Hal Viurilan-

lahti 1Ä (M.Ahota, JL, V.Partancn).

VIII'ASIRKKALINTIJ l-. fl uvi4r:i1i5
F.nsimmäi11cn tulitikkuaski saaprJi

27.5. Ittr t(akskcrta Birkhall 1r\ llN,
M.Nordström, R.NJaki).

RTJOI(OKER'I-I I.J\ I,N
,\L raL (p11n I us 5chl)c ( )bdt1t ts

28.'1. Lai Otajärvi 1p (,\S) oli cn'
simm:rine|. Seuraaval L5. lai Pai-
mionlahii 1i\ (l.l.alne).5.5. N{ie NIy'
näLah ri 1/\ (lHa, K.Häkkila,
J.lvcssman). 6.5. jo kolmessa paikas-
sa.

VI IfAKERTTUNLN ,4 . tlllttlttot utrt
28..5. Pai puhdistamo 1Ä {wv) oli

cnsimmäincn.

LUHI AK!,RTTUNIN ,4. P,r/rrrrlli
Ensimmäinen Jurnossa 18.5. 14.

RYTIKIIRTTUN!.N,,1. 5.i2ri.erlr
Rvtlkerttuncn saapui 9.5. Tur l'ris-

kalaan 1Å 0.Kjrjonen). 12.5. haviksia
jo viidessä paikasta. Ylcistyi kuun
plroli\'å]issä.

RASI'ASI(ERT']'UNIN
/\ aroar!ltuli s n ru t I d it M( e us
f ll \lmmäiset 1,1.5- Mie Mv.älahti

l^ (l.vainikka) ja R1'm I(oiiaari 1r
lJ.\,Vcssman).

(ULTARINTA HiPpoldis i.icl'1,'?d

Haviksia ilmoltettiin niukasti. ln-
simmåinen 18.5. Jurmo 2p. Scuraavat
22.5. Sal \ruohcnsaari lk 

^ 
(l.G) ia

2,1.5. I'ii Ioivonlinna 1p (MP).

KIRJOKERTTU S,1,lrid 
'lisorirIQikki havainnot: 20.5. Uus Veka-

ra 2p (RH), 16.6. HouJungfruskär lA
ohiientävä (F.JoLrtsamo, K.Heden
sirö1n) ia Par Lill11lä]ö Korpholn 1A

o&jl).lnrmossa 28.5 . l, 1 .6. 2, L6.6.
2, 77.6. 3, 18.6. 2 la 19.6. i.

HLRNEKER'I'1 U S)rvid drrTr'd
Ensim äinen ehii 7.5..Jurnoon

Ip. Seuraavat 8.5. Pai Ä (MY) ja 9.5.
Iuuno 2p. Yleistyi manlereella touko
kuun l2:n päivärl tienoilla. Sutrin
mäårii 2l.5..JLrrmossa 35P.

PENSASKI.RI-fU S.f1vi1 catnl u is

5.5. Uus Vekara 1 (Rl1) oli ensim-
näirren.Tä än jälkcen 6.5. Kor Utö 1

(PA) la 10.5. NIie lvlynäjocn suisto 1k
Ä (lc). 12.5. io "!oka paikassa". Paras
määrä Jurmossa 2.6. 50 p.

LIHTOKER'l"l U S/lrri rorir
Saapui varsin nornaaliin aikaan.

I3..5. Tur Ruissalo N{atjanicmi 2A (SK,

lN), 14.5. Tur Friskalanlahti I (lL),
16.5. Rym 

^asla 
Ä 0.S) ja.Jurmo 3p.

I'aras määräJurmossa 2.6- 35p.

MUSTAP]\ÄK|RTTU s. otriipil lu
Kaikki huhtikuisct: 21.-25.4. lvt-

lno lk p, 27.4. Tur Ruissalo lk (JL),

28.4. Tur Rulssalo 1k (VI'), I'ar Parant-
fiärdcn 1;\ 0&lL), 29.1. 1ur Ruissalo
1Ä+ 1k llN), JLrrmo I k I n ja 30.'1. Jur-
rno lp. luurin kerlymä 2,1..5.Junnossa
:Jq).

IDANUUNILlNTU
I'b,l I o sc t)pt 6 t roc h i lo il e s

Kaikki havainnot 9.6. asti:3.6. Kii
Riidus lÄ 0.& P.Erikäinen), Nou
(T.Lammes), ,1.6. Kor Jurmo lr, 5.6-
Dra Nforgonlandet .lp7A (SL), 7.6.iur-
mo lp, 8.6. Jurno 2r, 9.6. P)'h Rjhl
nicnri 1A (PA, JN).

SIRITTIiJÄ P/7),//os.ryus sib i I cltti 1
Enslmmäinen 8..5. Jurmossa I P.

Seuraalat 9.5. Jurmo 5p, 11.5.Jurmo
.lp, Uus l.amrninjärvi Ip (^S), 'lul
Ruissalo 1 0Ha) ja I'ii Toivonlinna lp
(MP). Para\ määrit 2l.5. Jurnlo 25P.

TIl.l AL l"l I Prfl/.).t.opus .allybito
Tiltaltti teki ul.lden rnuuttocnnä

t)'ksen, vanhaoli 30.3. 1974: 17.3. Kor
Utö I (Pi\1. Scuraavat Iähes kuukautta
myijhclnmin: I2.'1. R)'m-AiListo (IlE)
ja Uus Vekara 1 (RH). Yleistyi huhti
kuun puolivAlissä. Suurin kertyma



Saapumisennätys
siirtyi helmikuun al-
kuun, mikäli vesan
mustavaris olimuut'
tava.

vaatimaton 20-4. Jurmo 15P ja 3
Phylloscopus spitä.

PAJULINTU Pb,lloscopas
20.4. Jurmo 1r oli ensimmäinen-

Seuraavat 23.4. Tur Fdskalanlahti 1A
[K) ia 24.4. Pai Vista 1p (SA). Suurin
määrä 21.5. Jurmo 600p. Muutto jat-
kui pitkälle kesäkuun puolelle.

HIPPIÄINEN Rqll s ,"ejzlaj
Muuttohavainto ja ulkosaaristosta.

Parhaat määrät huhtikuun alkupuo-
lella. 13.4. Kor Utö 50p 0P, WV,
P.Pl.nnönen ym) ia 15.4. Jurmo 73p.
Miclenkiintoinen havis 14.4. Dra
Bengtskärin S-puoli 2 laivalla oHe).
Viimeiset 23.5. Jurmo 2p.

HARMA SIEI'IrO M scicapa striatd
Ensimmäiset Jurmossa: 9.-5. 3p ja

10.5. 5p. Tämän jälkeenJurmossa päi-
vittäin. EnsimmäisetJumon ulkopuo-
liset: 12.5. Hou Ekskär 1 0N) ja Mie
Koeasema 1p (WS). Suurin kertymä
21.5. Jurmo 250p. Viimeinen myos
Jurmossa 9.6. 1p.

PIKKUSIEPPO F icedul d paN a
Kaikki saaristohavainnot: 21.5.

Jurmo 3n r, 22.5. Jurmo 2n p, 25.5.
Jurmo 1n p, 26.5. Kor Utö ln p (SK,

WV), 27.5. Kor Utö 1n p eri kuin 26.5.
(SK, WV),2.6.Jurmo 1p ja 18.6.Jurmo
1 +zkv k r.

KIRJOSIEPPO F .edald hyP oleuc d
Kaksi ehti huhtikuulle. 22.4. Hal

Viala 1k (JT) ia 25.4.Jurmo 1k. Yleistyi
toukokuun alussa. Paras määä 21.5.
Jurmo 100p. ViimeinenJurmossa 7.6.
hp.

PYRSTÖTIAINEN
Aegithalos cduddtus
Ei havaintoia.

TIAIS-LAJI P4rus .tP

Tiaisilla ei havaittu vaellusliikeh-
dintää.

PÄHKINÄNAKKF.I.I sitta eunpaea
Ei havaintoja.

PTJUKIIPIJ L Cefthicl familiatis
Ulkosaaristohavainnot: Jurmossa

14., 18. ia 30.3. 1p.

KUHANKEITTAJA On o lus oi o lus
Kaikki havainnot: 21.5. ia 4.6. ]ur-

mo 1Ä,28.5. Pai Paimionlahti 1Ä
(M.Lempiäinen) ja 10.6. Kus Kipar-
luoto 1 (l.Matikainen).

PIKKULEPINKÄINEN Lanius co IIu-
io

F.nsimmäiset vastä 12 5 HoD F.ks-

kär 1k 0N), Mie Aarlahti 1k (EG) ja
Jurmo 1p. Yleistyi toukokuun loppu-
puolella. Jurmon max. 24.5. 65p.
Muutto iatkui pitkälle kesäkuuhun.

tSOl.F.PINKÄINEN l. .r.r./ritor
Viimeinen 23.,1. Jurmo 1p.

NÄRHI Gar lus gla ddtitts
Ei muuttohavaintoja.

HARAKKA Pi.d Pi.r7
30.3. Iryh Rihtniemi 5SSE

(K.Haapala, K.Savolainen) ia 16.4. Uus
Liesluoto 2 tulivat mereltä (MT,
I.Lahtonen, R.Baarman ym).

PÄHKINÄHAKKI
Nucilncd coryo.atactes
Kaikki keväthavainnot: 9.3. Dra

Hiittinen kk 2SW (H.Päivärinta) ia
1.4. Hou Borgberg 1 laskeutui (KR).

NAAKKA Corvus monedula
Muuttoa jo helmikuussa. Mm.

20.2. Pyh Polttila 3m (vMr) ja 22.2.
Jurmo 2NE. Jurmossa havaintoja ke-
säkuulle asti.

MUSTAVARIS Cor.r,us fugil4 s

Helmikuulta io runsaasti haviksia.
Mikäli 2.2. Kaa Hovirinta 1p (\Ml) oli
muuttaja, niin "frugi" teki uuden en-
nätyksen. Vanha oii 18.2.1972. Seu-
raavat 9.2. Tur Pääsk).vuori 1p (lK) ja
17.2. Sal Meriniitty 2 (A.Nyman,
P.Oksanen). Paras nuutto vaatima-
ton 25-3. Pai Paimionlahti 4NE+ 15N
(MS). Viimeiset 12.5. Tur Friskala 2juv
P (RLD.

VI\RIS Cotuus cotofie comil
Muuttoa niinikään io helmikuus-

sa. Paras muutto 18.3. Uus Pyhämaa
Kankarovuori 800N (RH).

KORPPI Corrrs cord-x
Varmoja muuttohavaintoia ei il-

moitettu.
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KOTTAIIAINiIN Srrrr'lur- v./ljdr^-
10.2. \die Koeasema 1m (VVS) oli

cnsimnläinen mLruttava. SeulaavaI
22.2. l ur 'l opinoja 2kp 2tp p (SK) ia
24.2.l ur llauvda 1p (RLi). faras mää
rA 26.-1. ]\n Laukka I55 (lKN).

VAlU'UN!,N PdJ.rer dorierai. ra
16.,1. Kor Utö I (PA).

PI KKUVARPUN[NPd s s c 1 n]a tlttltl r ts

Kaikki havainnot: Kor Utijssä 1. ja
7..1. 1p kahdcn talvchtineen llsäksi
1I'A, lFIc), 17.4. Jurlno 2p, 20.-30.4.
Jurmo 1p, mutta kuitcnkln 22.,t. 2p ja
25.4. lp II Utön jaJurmon ulkopuo-
lclta kaksi havaiDtoar i 2.,1. Uus Vcka-
ra lp (RH, PTU) ja 12.5. Tal Rantalan-
lahti 1 (ltH).

lt Ell'I' O F ti n\i I I 0 . a el e b s

15.3. Lai kk 1k (RLa), 16.3. Kor Utö
3 (1'A), 17.3. Par Vånö I m (PTo) ja Pii
Toiv(mlirna Im (MP). Yleistyi maa-
liskuun lopussa. SuuLimmat irtltltot
ia keriynätr 7.,1. Pyh kk I000p (PA),
t']yh Esimo 1000p (PA), Mlc 

^arlahtiI500m (wS) ja 16.,1. ryrh Rihtniemi
1050m pcippo+ fringllla sp (fA,.IN,
T.l.indbom,r'rr).

I^RRIPEITPO f. tno tifti rillt:,
Ensirnmaisct maaliskoulta: 27.-1.

Nau Strandby I p (AS), 30..rt. I Ial Viala
1p (ll) ja lurmo 3p. Ylcistii huhti
kuun alossa. Suurin mä:irä 1.5. Juriro
70p. Jurnon viirneincn 30.-5. 1nr.

VTHERPEIPPO Cd,'drrliJ .l?k,iJ
JLrrmon max. ,'11..:1. 18p 11m ia

viimeiset 2,1.5. 3p.

TIKLI Cdrl ucl i s .d tu] u c Li s

Jurmon cnsimmäinen havis 1:J..+.

2p. MuuiJunnon havikset: 18.,+. lm,
19.-1. lrn ja 2l.4. 1p.

VIHERV^R1)tJNl.N (it11lu el i s spinls
Muuttoa maaliskuun a1(sta låhti-

en. 3.3. Tur llauvola n..50 (MS), lur
Katariilranlaakso "kymmeniä" d&J l.)
ja 4.3. Kaa Auvainen 50p (l)B).

HLMPPO (:anlt k I is .dn nab it n
Talvchtivien takia muuton alkua

vaikea määrittää tarkasti- IL3. Tur
Rauvola IN lSK, Rl.i, MS) ja Sal Hali
konlahti I m 0 l )- SLrurin kert) lr:i 26.3.'Ilr Friskalanlahri a60p (RLi, \,1S).lur-
mon vjimcinen .5.6. Ip.

VlloRlHL\,IPPO C. 11 tr it ost tis
Kalkki havainnot: 7.3. I)In Torkki

la 3p llKNl, l.'I8.3. Sal Halikonlaliti
parhaiInrnillaan 7p (S.S:illyh, LNlurto,
R.Mctsäranta vm), 15.3. Tur Ur laitu
ri 3 NT (S() ja 3.'1. Pai Paimionlahti 3

.42

(^.[orsten, T.Numminen).

URPL{INEN Cdl dil.1i.! fl .rrrrTrrd
Todella kateissa! Viinieiset urpiai-

set häipyivät pohjoireen
helmi-maaliskuussa. Viimeinen jo
31.3. Jurmo Im.

TUNDRAURPI,\INEN
(:. l1onletnllfii
Mukaan on otettu kaikki maalis-

kuulta alkae . 1-3- Tur Ruissalo Kuu-
va 3 (JL), 2.3. Dra Stusnäs ,+ 5p
(M.Nordströrn, R.Mäki), 3.3. Kor Utij
2 (PA), 8.3. Pai Kaljala 2 (RH), 11.3.
l']rtl leijo 3 (lKN), Sal Halikonlahti 3
lS.Kallio, S.NeuYonen, J.Suomela) ja
15.3. Sal N{eriniitt}/ '1-5 (S.Sällylä).

KIR]OSIIPIKÄPYLINTU
La\id l?rrcaptak1
I,+.3. Sal Halikonlahti I (S.Säll)'lä,

.J.Iiiihimäki) oli ainoa ha\'ls.

IIKKUKAPYLIN I U I. .IIrf Ir.)sT,?]

.lLlrmoi ensimmäinen l7..i. 1p.
.lurmosta havaintoja pitkin kevättä,
max. 23..1. 19p26rn.

ISOKÅPYLINIU L. pllwp\ittat u \
.Jurmon ensimmåinen I .l. 4p. JUF

nrossa tehtiin kL'väin uittaa vain joi-
takinhavainto ja. ViimeisethuhtikLrun
lofossa.

(Ä|YLl\ I U LAlt aori.r .\?

Kor Utön eusimmäiner) 7..3. I 1I'j.\1.

I'UNA\i,\RIUNE\
C ! \Dldau \ rr\'tl t t it I t t5

13.5. lur Ruissalo I\ansanpujsto
L\ r\fS, RI il. Tanran tallrl'n 18.5. lii
Toironlinna 1p (\1P) 2li.5. jo kol'
nlcssir paikassa. JLrnnon parJs 31.5.
25111 ja viimeinen 10.6.3p.

T,{VIOKUL]R\I
Pittit o I Lr ett ua I e Lt l0l
Ei havaintoja.

PUNATLILKKU 1'1,/rllr tlu p,rt t hu I i
Julmon cnsinrnliiincl 10.3. 2p ja

l<or lJtiin ensimnieine 19..1. I (PA).

NOKKAVARIU\L^-
( i,..otli n t t \t^ t. )ft ,)t1 u1l t t \t(\
Kaikkihuhti ia loukokuiset. Ensin

ljtön ja Jurmon havainnot: 1.'1. Kor
tjtö 1p (1 .Nurmi, P.Laaksone[) ia 27.5.
lp (SK, lVV vm). Jurmossa I7. 1lJ.'+.

I p, 22.4. tNE, 23.5. t]),26.5. h,27 .5.
2p, 28..5. Ir ia 30.5. lp. Havainnot
muualta: l 4. Mas l(oivahaa I
(L.l okola i]m. S.KunttLr), 5..1. \{ie
\4ietoistenlahti kartano I (l.Kirionenl,
1 1.4. |ii L)ilkkiönlahti tp (| l O, 28.,+.
Ask Lollhisaaren karlano 2f, .:10..1. lrn

Koski as. 1p (JKN), 10.5. Tur Kärsämä-
ki 1p 0L), 2,1.s. Dra Vånö lNE (MY) ia
31.5. Tur Koivu lan pähkinälehto 1

0&lL).

LAI'lNSIRKKll ad?.d/iu s I ap loni. n s
Lhti ensin Jurl1loon 3.4. 1k1np.

Seuraavat 7.,1. LemLr 2 {t)A), Pai |ai
mionlahti 1m (DB, PTo) ja 11.,1. lur
Avik n.5 (RLi, MS). Paras määrä Mie
Mieioistenlahdella l3p 25m
0.Kir jonen). ViimeinenJurmossa 9.5.
1m-

PULMUNLN I'ic.f/oplteiMx ir'lIis
I'nsihavis jo helmikuultat 22.2. Pr.l

Ervelä 3m (lKN). Seuraavat 3..1. Pyh
Rihtnicmi 2m ia 11.3. lur llauvola
lkln p lrn 0N, RLi, MS). larhaat
määrät 7.4. Tur Frlskalanlahli aI00p
(SK, RLi) ja Pai Pairnionlahti 1.50m
(DB). Viiireinen havainto JLrrmosta,
13.4. 1p.

KLL'I ASlltKKU -[rl,er i 7,tt .i tritle I I Lt

l(or Utiln ensimmäinrn 2.3.3 (Pr\).
Tah,ella ei tavattu Utössä.

lf L'l OSIltKKU trrlreri zn hotllLLin.l
5.5. Kor Utö I (1,\),6.5. Kaa Kuu'

sisto 1ä lPTo), Jurmo 1p, 7.5. Pyh
Polttjia Ip (\'\1 ja lurrro l5p. Jur'
nron \ iinreinen 31.5 lnr

POHJA\SIRKKIiFrrl)eri rusticd
Kaikki halainnot: 21.-i. \.fje M),-

nalahti 1k \ ll.Kirjonen), 22.-{. lk 
^ll.Flo\aar.r, P.\lantere), 21.-1. l)yh

Ili h tn icmi 1k (DIl, .I. Silla n pää,
\1.5äntanraa yn), 27.1. ja S.5. Uus
|ckara 3 (RII).

TIK SIRKKU trrbrl'izr1 rus/fusltut
.Ainoa havis 21.'1. Pyh Riht iemi

1m (H.Klelnola).

PAlUSlRKKU rrrrerjzn sc ltuel ti t' L1 Ls

Jurmossa jo 28.2- lk p. Tämå olj
samalla uusi saapumiscnnät_ys. Vaa-
ha oli I3.3.1977. Scuraavat 10.:1. Jur-
mo 1k2n ja 11.3. Nfie Mietoistenlahti
1p (MT).Jur on viimeinen 211.5. 1p.

Kiitokset
Rauno Laine laati sääosuuden, Ju

hana l)iha printtasi arkistolajit, \4ik
ko Suhonen toimi avustajana vcsi- ja
pet(tintLlosuLldessa ja,,\sko Srloran'
nan tarkat muutontarkkailuhavain-
nol olival suuriapLr nluuton huippu-
ia etsiessä. l.ämplmin kiitos heil]e.



Ensimmäisenä muutoksena pe-
rinteisiin kiikareihin tuli mahdolli-
suus muuttaa oleellisesti kiikarei-
den suurennusta erilaisin "telejat-
kein", ioiden voimakkuus vaihtelee
2-4 -kertaisiin valmistajasta riippu-
en. Näillä lisäkkeillä olivain se hait'
ta, että suuren 5uurennuksen vuok-
si ne helposti tärisevät (tai oikeas-
taan katselijan kädet tärisivät). ia-
lustan mukana raahaaminen vei kii-
kareilta niiden kätevlyden ja lisäsi
vät turhaan painoa - homma oli
selvästi kesken.

Teleiatkeiden suosio kasvoi no
peasti kun eräs sveitsiläis-saksalainen
yritys patentoi ns. Tremololessjär-
jestelmän.,ärjestelmän ytimenä on
7403 kertaa sekunnissa värähtelevä
pieni kideiärjestelmä. Laite reagoi
tärinään ja pientä prismaa iikutta-
malla vakauttaa kuvan. Nämä kiika-
rit osoittautuivat yiivoima iseksi me-
rellä, junassa, em. "te ejatkeiden"
kanssa käytettyinä sekä käsien muu-
ten tilapäisesti täristessä (???). Vii-
den vuoden kuluttua patentti rau-
kesi ja tärinänpoistajat yleistyivät.

Vuosien mittaan kiikareihin tuli
lisää elektronisia hienouksia: "tele-
jatkeiden" aiheuttama valovoiman
menetys korvattiin elektronisin va-
lonvahvistimin. Eräillä merkeillä on
jopa yökatselu yhtä helppoa kuin
päiväkåyttö (Uggles eye, Dymtax).

Kiikarien et5inkuvaan siioitettiin
nestekidenäytöllä varustettu taulu,
johon on mahdollista kirjata esim.
retki-, vuosi-, elämän- ja euroopan
pinnat. Näissä kiikareissa oli myös
kvartsikidekello.

Ja kehitys jatkui: määrittämisen
helpottamiseksi kiikareihin lisättiin
mikrofonit lukuisine mikropiireineen
ia muine käsittämättömine detal-
jeineen (VRAU = Voice Registering
and Answering unit). Tämä yksikkö
on siitä me.killinen, että se tajuaa
puheen ia vastaa ohjelmoitujen tie
tojen mukaan. Esim. jos ornitologi
sanoo Parus major, tulee kiikarin

Full Auto Cummix
7,8-16x65

Smirarc

Tekniikka on kuluneina
vuosina mennyt niin hur-
jasti eteenpäin, että lienee
aiheellista selvittää mitä
kiikarien, lintuharrastajien
tärkeimpien työvälineiden,
kohdalla on oikein tapah-
tunut.

kuvakentän ylälaitaan talitiaisen la-
jitu ntomerkit. los taas luetellaan tun-
tornerkkeiä, kiikarit kysyvät lisätie-
toja ja antavat iopulta listan mah-
dollisesti kyseeseen tulevista lajeis-
ta. Vuodesta 2003 lähtien laitetta
on ollut saatavissa myös suomen-
kielisenä.

Ja sitten isoihin koneisiin. Otsik-
kona käyttämäni nimike on japani-
laisen tehfaan eräs kiikarimalli- Näi-
den kiikarien tietokonejärjestelmän
on laatinut Sugarwell yhdessä Ala-
bama instruments-yhtiön kanssa.
Kiikareissa on zoom-optiikka, jonka
suurennoskerroin ilman "telelisäk-
keitä" vaihtelee 7,8 ja 16 vAlillä.
Objektiivin halkaisija on 65 mm.
Elektroniset valonvahvistimet anta-
vat hyvän kuvan vielä niinkin huo-
nossa valossa kuin yhden kiintotäh-
den valo on. Kirjainlyhenne tulee
sanoista "5uper Multi lnf.a Red Anti
Reflex Cosmicalcoating. Kiikari on
todel a täysautomaattinenr se tar-
kentuu automaattisesti kuvan kes-
kiosassa olevan ympyrän sisäpuo-
lelta.

Kytkettäessä kiikari CFU-osan
välityksellä Cunrmix SMIRARC Vi-
deo Calculator-kaukoputkeen, saa-
daan kaukoputki seuraamaan koh-
detta automaattisesti. Kaukoputki
on tällöin eräänlaisessa lavetilla.
Haluttaessa kone nauhoittaa linnun
videolle, laskee siiven lyönn it minuu-
tissa tai parvien yksilömäärän. Ker-
ran käskyn saatuaan putki seuraa
kohdetta kunnes se häviää tai toi-
minta keskeytetään. Kiikari iää täl-
löin muiden lintujen tarkkailuun.
Laite toimii akuilla, jotka voi ladata
verkkovirralla, auton laturilla tai
naapurin sä h köpaimenella. Valmis-
taia on vilautellut tietoia pinnasuo-
dattimista, joilla esim. jääkuikan
erottaa muista gavioista jo kaukaa.
Kovat pinnat (etukäteen ohjel-
moidut suodattimiin) näkyvät ho
peisina sinisellä pohjalla. Laitetta ei
ole vielä testattu Suomessa eikä
muuallakaan.

Tämä on vain karkea tilannekat-
saus kiikarimarkkinoille. Mutta tä-
mäkin lienee l.arpeeksi osoittamaan,
miten hyvää huolta meistä lintu-
harrastajista pidetään.

Saapunut 30-02-2007

erra Pohjatuuli

Optiikka



ES PÄNJA.ssÄ.,,..1 "t Y
/'

ra^" I /=
I'iÄ"I^va^ | \r------rf 

_
6.i
){;ju J \ !A)k:

SILLOIN:

I n ELöpuhrrErla I F IN LAND. OI,Ik :

1ry'ffi
)W)E

4rer4<opuhhELLe ös
JO EhTrNYr_ VEFbU q€L- J€ss I otr rr'^r

<aeNoN : NYT

ALKOI BILEET Ilos NÅer.) sel)

\^lROnill

HEriAPANTitP.Äu-
arD'. Tool.^4. PUTr.r ,

El 5L_rÅ vo L E(l(^-
år r,rr. niÄe'riÅ;i i

Hre srrÅ, easg ,
N!\D H€ AN bICA J

E\N93a 3 €o4^-

nr^lu1-LA ö a.r PA-
E |.Dr -< uuNN r -

iELHA i oian
E a l's lo(;--.\_
\,. _v).

.",-.ito*,^, ".t*,
-._",4,,. 4€ö

3,1



9t

. :. -' vv: v
,-vv.av.v_>

a _: 
"_.'! ti

L1t

'",i,1:,

"{,,*'s; å1V H

\
'- lt1a5

i(e^rYJ oro?
v.].rS ctr'r&rwcr$f 1

rr. | 9tri k'iY,\ nvl' rt-1
ftwuYr ."Yl7NYl. arts

;Hvv iy^
-rYd oNSrH

,,vo, tJ (3- ainl
-.:(otr!oFt wlarv^

i a;1v .>N:'ov

i Ytt,tr r')3 vdhac
; usoJlih r50! ,/JAo'l

5.)^r,rrotr ;ofla7å Y)rtrvFl

ifalr-1

." 1a vllt
Ys5lsar13 !öN
-rH \et_!_Ltfio oN
-(\?A dvlvt{1f,H

\r,\e,-t-rvv.l-

- avA - l7er513 H
v-r'l3!rq.1do2tzr7 dr: !{ r^

i Y:a

- HYN CrO O13 å

n't?i7+1 i t^lala-A
-.rv;l rsTA 3ll trH

Yf i ocrovå r3H

nril
\_r/
19

a


