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Haikaraparvi Iepäilemässä lur-
mon itäsannoila. Tämä bonga
rin unclma ei ehkä koskaan il
mesty lurmoon, mLrtla ELrroo
pan Unionin rannoilla se lienee
bonqattavissa lähivuosina.

"l.irtLltrn lial\elu voi ollr renloLrt-
tirvir iir hauslia harr.l!lus. Siin:lkin voi-
daaa mennä iiirirrrniiisrvksiin: au
toillatrl)ahtlrvillir l]rnnarilleilla ci olc
cI]aa nrit:l:in Lekefi i\l:i iuonnon\r1o-
i( hir r kinssa ia luonnonharraslLlsnrLl()-
tol1ikin ne ova I virralrrLLLlrrriia. luon
r.);r .sin,,(,lll\i;i\'l:i "

llkilllitorr & Ha;le\: Vihreain liu-
lultai:rr opas. \!SOY I992.

"llollgaLrliscn liultr alki] olr ohi.
\lutlir riksi sur.a? \lcillc vanhoillr
b()ntarelllc ila\ at druistot, iotlia licf
ran liolhutlr\,rt snnknritr.inoiksi - lai
h.lrraslushi5tor inn \urkuhulaj\ili\i
aluriiticiksi. \fi rlllt soonrelai\cllc lin-
luharrasLukscllc iai iinaliin bonga
reilrlr llriiiirit) slarrlo'r lra(li1io. Jl ia:i'
hiin ka. tnllc vic[i ioksiliin ailirr t:rm:r
lr\rr\ i, k()lio Suonren liiJril()Lai!in ret
liclllvt jcngi. Viti se sar t:irnin iiil
kccl aiknra, ja rrihin ilali l(e\\'avarl
bon!:rriporl]krlr llerklner krh jt\\ rryt
\.ir,?"

Tipani \icistolaj Ilongaukscn aal
l(nrllarialta. I intonrie\ :111992.

Ympyrä sulkeutuu
Kasinotalouden kuPla on puhjcDr.ltlt, kurstlt rontahtaneet ia kok.)

kansa panto pclirric5ten \elliojen ntalisajalsi. .\nalo!liit lltititrnD)l
llerlliis-lalou.lellilcen !ararikkolilititn \ i lah1aa nt iclessi ku n lLtkcc l.\'1.:n
toirrrillnarrjolitajan anal\ \ siii b()nSaLrk5rn tul.\'eis(Luclcsta: llongauk
sesta ilnran borsatta\ra ej oLe palj{tIl iLoa. Onhan nlin, ettei uusiit
lajria iLLuri ilJraanllLr j,] ) liä u5earnLri clttisiltai rneSarareista o!oittaLt-
tllLi kuPlak!i.

KLln l irtliharre\tLls 1 960-lLrvLtlla sai sLtosiota kaupLlnkilaisnuori!on
keskuudessa tn])ahtLlj se lintLilrLtkiluulsL.lt innoitLilmana. llengastus
ja lintLLasenlat - Sno]]ren Sigrrllskair rrulaitn lukicn - olivat tuottarreet
h\'\'iai tuloksia lintujtn muuton tutkimukselsa. Veriliellio ja I inkola
olival lLlonret pohjan pcsirriilililtuslolaskcnnoillt-. Niinllii utaahanl
nIr pcf.rstcttiil) lisiiii lintLlatcmia ja etisiurIllaiisct faikalli\ylldistVk\ct,
joidcn n j mccn tuLi tar|oituk\ella sxna litrtutjeteelline .

Llämiin- ja vuodcnpiJrnoja laskcttiin 1960 lrLVtLllakilt, nlutta ltar!i
naislrLrdet olivat tuolloin lijhinnai sattulllaD tarjoantia tälrtilletkiii.
Ilerraslukscn piiiilliliro oli ren!astuksrn lisäksi [luLltotitarkkailussa jit
Lepiiilij(tiden laskcnnassa. Nlonet l ulun scLrclun |äköalapaikat olivat
rlluuttoLausilla piii\ ittaiilr karsoilcttLrna, sanx)in pathitat lcl)ijilijijpai-
kal.1-ärkcää oli l.skra ja rncikita r[Listiin kailiki lirutut.

Itsc arsia155l prrittret bonsoriLselle nr rLotoutui\ a t \ asta vuo5ikvnllne-
ncn vaihLccs5a. Kirjakauppoihin ihnc\tvi liel'ollisin l.itlvin varLL!tettu-
ja rnaasto oppaila ja linlulchtiin Lrlkornai5lcr liiht.iden l)ohjalta laa
clitlu]a rlraaritvsartikkclcita. ldänkiLupaD tLloma taLoltdellincn nousU
toi llerlkilija Lr t orI jokil prrhecn kulkuneur.oksi. l)ian laadittiin cl1sinl
rniiisetpuhelinkaaViotjaliohtakiiVnnist),ikiivasdebrtti,nrisraibonga
usta syvtettiin itscliliään hvödtttörnijlisi illrloksi.

Kritiikki ci kuitcnkilan jarftrttenrlt suo\iolt ltsaista kasvua. l)äin\ as-
toin bongauk\eslir kclrkcyt)'i )'k5i M80-1u!urr rnuoti-ihniöistä, jolle
kauliohakulaitteiden rnuliaan tulo antoi lisällotl$a siinä kuin rnriiiri
t) sticdon lisäantvrrincrl ja ulkonraaDnratkat. \lLlodika\ luonloailrc
),hclistctt),n;i sopi!0n kuhltLlsllenliisecn ja kcpeäin ltinnakill)ailLLLln
oli kLlrantLia kamaa juppikaudcn kUhltutiLlhla!sa. I intuhanastukseeil
tuli sukupol\ i, joka tLLnsj halia!lrLksesttan Vain t:i|liin kaPeatr sel.to,
rin. Heid.irr r.ihkoihinsa ei koskaan kirjoiteltrL Lav.tllisten lintujen
nim i:i ja llll.unriiäriä.
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BOIIGMAMII{EN,n., .^^,
nen) (syytjään notkurtamisesta joko joukolla tai ),ksin, jään
päällä juoslen, kävellen (ai hypellen. Väinö Tanner kåvi
tovereineen Ruoholahdessa bongnaamassa jo lSB0luvulla:
"Kymmenen tai parikymmenlåkin poikaa asettui rinnakkain
ja alkoi rivissä juosta eteenpäin. Juostessa oltiin alati aallon
pohialla ja oli nouslava vlämåkeå. Edestakaisin juoksemalla
panliin jää aallojlemaan.'

Stadi oli tåynnä houkuttelevia bongnausnlestoia. Snadina
bongnauii Ehsursa, muisreli Matti Oinonun. I-eo Tiainen
puolestaan kefloi, elIä skolekundit kävi Kaitiksen lennikolla
aina alkutaltesra hangnaanassa. Vielä 1950-luvulla pikkupoi-
kien oli vaikeå sivuullaa yhtakäån Iammikkoa kokeilematla
j^än kestäyyy [ä. b a n gna uma ua.

Usetn bongnaaninen päällyi plutaInise . ainakin jalat
Iastuivat. Mutla suurempiakin vaaroja siiiren sisähyi: Me
bongnatiin tossa tantsussa ja pati ke aa moliinki siinä. mut
trna.:,r :e l',,tgr" \ ' Lot ' AundÅ trcr dclr\ .tt4a. tbt 14tl.
kefioi muuan !uosisadan vaihleessa synlyn\1 helsrnkiläinen.

Entåpå sitten, kun bongauksen vetovoima ehtyy, romahtaako lin-
tuharrastuksen suosio? Osa muodin mukana tulleista harlastajista
varmasti siirtyy muihin l)uuhijn. Uskoj\in bongareiden encmmistön
kuitenkin keränneen niin paljon esteettisiä elämyksiä ja miellyttäviä
retkimuistoja, cttä linnLrt pitävät pintansa. I-intututkimus voisi tule
vaisuudessa olla jålleen harrastaiajoukkojen käyttövoima. Näin ympy-
rä oLisi sulkeutunut.

Mielcstäni LYL:n ja yhdist)'sten tärkeimpiå tehtåviä onkin lähivuo-
sina pjtää esillä lintrtharrastuksen kaikkia muotoja, esitellå niitä hieno
ja töitä, joita osa harrastajista on puuftanut ja tarjota pcrustictoa
liotututkimuksesta nuorille harrastajapolville. Itse asiassa nyt olisi
sosiaalinen tilaus muinoisen N{MM Ljntuharrastuskirian tapaiselle
lintubiologian perusteoksellc.

Lintuharrastuksen uLlden nousLln kynnyskysymys on yllätt:ivää
kyllä havaintojen tekeminen. Jos edes vajaa puolet yhdistvksern]ne
jåsenistä viitsisi laskea havaintopajkan kaikki linnut, merkitä ne lnuis-
tiin ja ilmoittaa yhclistvkscn arkistoon, olisivat vaikutukset mLLllista-
via. Katsaukset kertoisivat ojkcampaa lietoa lintujen rsiintymiscstä ja

saisimmc monien lajien osalta viitteitä kannanmuutoksista, joita
ympäristömuutokset yhä enemmån aiheuttavat. f ietäisirllme uhan
alaisten la;ien todclliscn tilan scn sijaan, cttä nyt Lintumiehen faunis-
tisissa katsauksissa julkaistaan vahingolliscn fragmcntaarista tietoa
asiasta.

VaikkaJunno on viime vuosina ollut Suornen pa.haiten miehitetty
lintuasema, olenme Pohjoisnaisessa vertailussa karvalakkitasoa. Jur-
mo voitaisiin kunnon havainnoilla ja havaintoien vii\-eettömållä
käsittelyllä nostaa Pohjoismaiden eliittijn. Havaintoicn käsittely or]-
kin seuraava l.ynnys, jossa harrastLls punniLaan. Yhlä kaikki on kysli-
m) s yksityisen ja ylciscn väliscstä filosofisesta ongelmasta, ioka iokai
sen lintunichcn tulce korvicnsa välissä ratkaista.

Kaikkein intohimoisimpien bongareidenkaan ei kannata heittää
kiikareitaan kiveen. Vaikka Insinööden lnsinööri maan hallituksessa
tckcc parhaansa, iotta va'n har\.oilla olisi varaa iatkaa bongausta,
luvassa on vield vallaisa pinnarieha. Maan kolkein jolrto on ilmoitta-
nut Suomen hyväks)'vårt Nlaastrichtin sopiuuksen karvoineeD päivi-
neen cli Suomesta on tulossa Euroopan Unionin perjfeerinen osaval-
tio. Silloin pelikenttänä on koko Eurooppa, cikä bongarin ole h).vä
asua suomcssa kutcn ei moncn muunkaan.

Suonen 75. itscnäis]Tspäivänä

,l

Vihje niille, ioita bongaus ei
enää huvita: Vain kiriaimen
päåssä on sopivan vanha villi-
tys tullakseen uudelleen muo
tiin. Puuhaan on nykyisin tar
iolla välineistöä pelastusliiveis-
tä pelastautumispukuun, ioten
valikoimaa ja hintahaitaria on
sopivasti.

"Eri henkiliiidel1 lintuharrastuksel
lasaattaa olla hyvinkin erilainen taus
ta. Monia innostaa e[iten linturetki
cn esteettinen tai terve),dellinen puo-
li, toisia tåas eräänlainen keräilyinto,
jollc sopivaa polttoaiaetta on moni-
en ja micluummin harvinaisten laji
en näkenlinen. Eräät haluavat tosi
aan oppla tuntemaan lintuja ia nii
den tapoja. Varsinkin viimeksimaini-
tuille lirtuharrastus on ehilrmätön
lähdc, sillil oikein alaan suhtautuval-
le jokaincn reiki tarjoaa uutta ajatel-
tavaa. Olkoon lintuharrastuksen in-
noitus nlikä tahansa, aina on erittäin
tärkeää tehdä tarkkoja muistiinpa-
noja."

MMM-lintuharrastuskiria (toim.
OIavi Hilden). Otava 1962.



Keräkurmitsan
esiintymisestä
Varsinais-Suomessa

Jurmo on maan varmin
paikka nähdä muutolla le-
päävä keräkurmitsa. Mitä
30 vuoden aineisto kertoo
lajin muutosta ja kannan
kehityksestä?

Keräkurmitsa Crdruclri us no ri

'el1/15 
tavataan maassämme har-

voin pesimäalueittensa ulkoprio-
lella. Tiedossa olevien havainto
l'en perusteclla laji saapuu kevääl-
lä samanaikaisesti lähes koko
maahan eikä srlrrria n]uutonai-
kaisia kerääntyniä ole todettu.
Kirjallisuustletoien mukaaD kcrä
kum)itsa on läpimuutta jana kaik-
kialla maassammc satunnainen,
lukuLlnotta]natta lounaissaaris-
toa, missä lajia on eräinä syksyinä
nähty melko säänniillisesti pieni-
nä ryhminå sekä Signilskärillä että
Korppoon Jurmossa (von Haart-
man ym. 1963-72). Keräkurmit-
san muuttotapojcn sclvitLärnisen
kannaltaVarsinais Suomen, eIcn-
kin Jurmon, havaintojen tarkas-
telu on siten edttäin tärkeää.

Tu ntLrripalia ka lta
tapaa hautovan ke-
räku rm itsan yhä
harvemmin.

Havaintoaineisto
Tätä selvitystävarten sain käyt-

taiöni listauksen l'urun Lintutie-
teellisen Yhdistyksen havainto-
arkiston kaikista keräkurmitsaha-
vainnoista. Aineistoa täydennet-
ti in vanhoilla julkaistuilla tiedoil-
la (von Wright & Palmcn 187::i,
von Haartman ym. 196:l-72), Ki-
vivuori ym. 1965), Jurmon ase-
makaavakkeiden ja ARK-raport-
tien tiedoilla (S.Kunttu & W. Vel-
mala ki{a]1. ilrn.). Jurmon aineis-
to käsittää yhtä aikaisempaa sa-
tunnaishavaintoa lukuunotta-
matta vuodet 1952-91 avuodcn
1977 havainnot puuttuvat?).

^ineiston 
vertailukelpoisuu-

den såilyttämiseksi m)'ös ARK:l1c
alistamattonat Jurmon havain-

5

Lennart Saad



not on otettu mukaan. Tånä sik-
si, että havaintomäärissä taPah-
tuneet muutokset eivåt olisi pelk-
kää "ARK-harhaa" ts. ettei kaa-
vakkeiden täyttäntispakko våhen-
täisi ilmoittamisalttiutta. Jurmon
havaintojen kohdalla menettely
antanee todellisimman kuvarl
kan na n mu utoksista. Muuälta
Varsinais-Suomesta AR(-ajan ha-
vainnot ovat virallisesti hyväk-
syttyjä. Aineistoien eilaisuuden
vuoksi Jurmon ia lnuun
Varsinais-Suomen havainnot kå-
sitellään erikseen.

Varsinais-Suomen
havainnot

Jurmoa lukuunottamatta kerä-
kurmit5a on Varsinais Suonessa
hvvin haNinainen. Tiedossani on
.,iin 1:l havaintoa koskicn Yh-

teensä väh. 29 lintua (taulukko
1J. Havainnot osuvat seuraaville
vrrosikvrnrnenille:

vuosi- lintuja havaintoja
kymmen

1u 5t)
1tt9t)
1960
7970
1980

väh.1
väh.1
4
7
16

1

I
3
4
4

Ottaen huomioon hauastaia
määrån kasv[n ei keräkurmitsa
ole ainakaan runsastunut
Varsinais Suomessa. Vain kerran
keräkurmitsa on viipynyt samal-
la paikalla kauemmin kuin päi
vän. Harvat varsinaissuomalaiset
kunnat ovat voineet ljittåå kerä-
kulmitsan lajiluetteloonsa: lur-

Taulukko l. Varsinais-suomessa tavatut keräkurmitsat (ei Jurmon havaintoja)

Tabell l. Fiällpiparna påträffade i Egentliga Finland (ei observåtionerna från

lurmo)

Tyypillinen,urmon keräkurmitsaha
vainto: Yksinäinen 1 -kv lintu ruokaile
mas{a Iänsikankaalla.

28.5.1855 arnmuttu/skiuten Turku V.Falck/von Wright & Palmen
(18/3)
Turku Cj.Arenius/Pa menin
arklslo
P.Linkola/von

Keräkurmitsan kolmimunainen pesä
Ailiqaksen rinteellä.

kevät 1899 nähty/sett

20.5.1960 l

31.8.1969 ladliuv

14.15.9.1969 1

20.8.1972 ',l ssE

26.9.1976 1

25.5.1977 4

3.9.1977 l SE

27 .7 .1980 ',l

21.9.198A l juv

19.5.r 989 B

27.5.1989 6

6

Mellilä
Haartr.an ym (1963 72)

Salo, A.Vienonen & l.Karhumaki
Halikonlahti

Ryrnältylä, J.Wessman
Riiainen
Paimio, T.NLrmminen

Pöytyä, T.Rousl
Kantolanrahka
Ryrnättylä, H.Laakso
Aasla
Sauvo, M.Valta
Tapilan ahti
Suomusjärvi, R.Penttinen
lohdesLro
KLrstavi, T.Numminen,M.Eloranta.
lsokari I. LindsLröm
Paimio, W.Velmala,R.Paavilainen
Souri a

TLrrku, Åvlk I.Kivelä

!
t
,g



Taulukko 2. Keräkurmitsanruuton kul
ku Jurmossa keväällä.

Tabell 2. Fjällpiparerrs sträck på lur
mo på våren.

Antai fag ar
Yk5lö ta

I L 15.5.
16. 70.5
2\.25.5.
26. t0.5.

s 96

8

29
4
I

2
8

57
29

I

t0t r00

!-

V:r
Ke\,ät

Ho!l
slks)'

Tau ukko I lurrnossa havaitut kerä
kurmitsat vuosina '1962 91. Suluissa
aRK:lle alistamaitomat havainnot
vuosina I981 91.

Tabcll 3. Fjallpiparna pa JLrrmo under
ären 1962 91. lnom parentes anges
rie observaiionerna fran aren 1981 91.
vilka inte är granskade av rariteis
kommiltcn.

litl r.J ha|aintoa, \'ailr lk\i tiiltii
vLLosisadaitn ), l)ainr i() ja ltlrlr;itt\
lai (2), sckii 1\ustlvi, I\lellilä, l)i)\'
t) ä, Salo, Silu\ o jir SLrottttl\iiir\ i
(lr.

l ll\ aitt(Lj('lr LintLlicrl olinpili-
koiila ti.(lot o\ill niulilt: [olrn.
h a\ a intoil ()n iisairrill t !()iltil, \'ksi
ull.iosa]ri5tosti ja lollrt \'hdck 'iirl
ralririkort turrtLlrllastil lai si\aisilil
ristorta lnoncsLi laaioi lla l)eltoaLl
l.(,illi. Sur)llrusjiir\ c Irii\ tjrt((r
licraliLlrr it\astil til\'ll liiil) !pl)icn
\(,flre\\iL 27.7. orr toistlisaL!i \ ar
llili!iu tic(los!a Jt i ole\ it la ji. s) \ \-
]lrLrulL( )l]avilirr lo l)esillliialueell t]l-
liopuolella.

-f urmon h:rvzrinnot

l{rvaiilli JuDttos\a ott tit\ ilttLt
\ htc('nsai l0l lri \ litili)iksi olet!t
lru lirlrikurntiisra. K!'\ iiiillii \.rr
lrir isin kcläliLlrrrlitsa ()n hi|aillLl
1.1.5. ja urvi)lriij5ilr 6.4i., ktskintiiij-
railf en saJl)rllnititikll orl 11.5.

(n=l+l jil \ Lio\ill.tincrr lllLrLitto-
kauLlell l)itl Ls -+ \'rk l\ arlt,li!irlt
rrl.il1 jt nr\,i)hiii\ir]t rnairt lia\;i1hil
\ iLirtnolt cl1) l)i]i\ is\ii; \ Jilllrlll|ii
li0 21r'rk). lllite. li( riiLllri]ritso
ja on iriihl\ 21.-.1().5. \iiliterrai ri-
kanir (E5'h \'k!ili)istiL, taLllLllk() 2 L

VLrosiri 19a;2 7().JLlufosjr h;l
\aittjin kc\iiaillii Lcslillriiarin .l ()

-.5,I, \'Lro\iirJ 197I ilo (p1.19::)
'2,7 7 ,.1 l,t ! tL()sinl 1!)S l-tl I +,5

1 6,rl ker.kuIJlrittia {littlLlliko.] I.
Lu!Ltissil rj olc huo[]ioitrt ('n)]il
vuo5ittii:rssir lll\ il irr noirr titclr()s
\iL. Nlilali ltirllossil tl ol(' lta\ ilill-
l()iLLl tou liollrLrn viinteiscllii k()l
llllnr]cliselll ou keriiLLLrrnil!lr1
ha\ I it5('nr inell r rlko cltiil()(lerl-
rrilii)istii jn niiitai lukLrjl orl liisl;i
i\'l stai llid(ttiivii \iirl stltlll
lira ilntilvilll. lic\ iiirla'I Pilr!iko
ko itiri oike.ullnrirr hi1\'lintol)ai
\ iaa klriikL[nr it!i]\r l nr nr rl L kitiL
ki \ kiili)t ei\iit \';illtiinliittil ollcct
slllas:1, pa,'r tssa I Lrli LesLirl;in
rill .-i,0 ln=.J; tlLllullo J).

I953
r 96.1
t 96s
I 966
t967
1968
l96t)
1970
I971
197 2
197 3

1971
197 5

1916
19 /7
l97a
1919
I980
l98t
1982
t98l
198.1
MB5
t9E6
1987
t 9E8
t989
1990
I991

0
0
2
0
l
l5
0
7

0
22
0
l
0
0
I

1

0
0
0
4 (4)
(l

r9(2)
0
0
17
0
6

l
2

I

J

17
21

57
l0

I

24
t1
2

0
l
2
9

12
.1 (l)
0
0
I (l )
0
I

0
0
0
2 t.2)
t(r)

(r)
()
(t)

Yhteen!ä r 0r (9) 2r 6 (7)



Slryskaudella -Jurmossa on ha-
vaittu 218 keräkurmitsaa, ioista 2
ennL'n aseman tointinnan alkua
:l0.lJ.1957 (Kjvivrtori yln. 1965).
Varhaisin syysrnuuttaja oo nähty
2.8. ja m),öhäisin ,1.10. Vuosina
1962-91 sy)'suruutto alkoi kcski-
määrin 2.1.8. (n=15; 5yyskuun
havainnot poislukicn) ja päättyi
18.9 (n=18, elokuun havainnot
poislukien). Vuosittainen muut-
tokauclen pituus oli 15 \'rk (vaih
teluväli 0,12 vrk, n=22). S)rys-
muutto iatkuu tasaisena pitctn-
pään kuin kevätmuutto, huiPPu
sattul iaksolle 29.8.-2.9. Jolloin
nähtiin,l1 (zr syyskauden linnuis
ta (taulukko 5).

Syksyiset havaintorDäärät Jur
mosta ovat piene1ltynect: vuosi-
na 1962-70 havaittiin keskimää-
rin 19,6 + 20,2, vuosina 1971 80
(p1.7977) 3,4 1 '1,2 ja vuosina
f981 92 0,8 1 1,3 keräkunritsaa
(taulukko 3). Tärrän perLrstec'lla
keräkurmitsa oli 25 kertaa nlnsas-
lukuiscmpi ensiInmäiscllä iak5ol-

la kuin viin.reisellä. Palhaat vuo-
det sijoittuvat aikavälille 196.1 6u
(tarrlukko 3). Syksyinen parviko-
ko oli keskimäärin 2,5 lintua
(n=100, taulukko ,1).

Kaikirta Jurmossa tavatuista
parvista 66{, käsitti vain yhden
yksilön. Yli puolet havaitLrista
yksilöistä nähtiin l -6 linnLrn Par-
vissa (taulukko :1). Harvat muut-
tosuuntahavainnot ei\'ät an na
selväii kuvaa Jurmossa ha\.aitt!L
jcn keräkurlnitsoiden pcsi]niialu-
cista. Syksyllä Lintujen on r.rälit)'
saapuvan saarelle pohjoisesta.
Lähtösuunnat ovat olleet koilli-
nen, kaakko, etelä, länsilounas ja

län5i. Keväällå keräkurnitsa on
nähty saapuvan etelästä ja lähtö
suunlliksi on todettu pohjoinen,
koillincn ja itä (Ki\i\uori )'rn.
1965, 1LY:n arkisto).

Varsinais-Suolnessa on tähän-
astisen tietojen mukaan ta\'attLL
yhtccnså vähintään 3.18 keräkur
mitsaa, joista vain 29 (8,.j(XrtJur-
mon ulkopuolelta. Kivivuori ur.

(1965) kuvailevat ;urmolaisten
keräkurmitsoiden käyttåytymistä.
Kc\'äällä havaitut linnut olivat
arkoja pakoetäisyyden ollessa
n.30 m (sama pakoetiiisyys todct-
tiin Sallan Värriötunturille vast-
ikään saapuneilla linnuilla, mut-
ta varsin piiin pakoetäis)rys lyhe-
ni, l..Pulliainen & L.Saari, iulkai-
sematon), ia syksyllä n.10 m. Jur-
mon linnut viihtyiviit enimmäk-
secn lunturinummea muistLltta-
vassa elinympåristössä, kanerva-
kankailla olevilla kuivillla niitty-
alueilla ja joskrls nyij5 paljailla
solaharjanteilla. von Haartman
vm. (']963-72) perustavat oletta-
muksensa kaakkoiscsta syyslnuut-
tosuunna5ta uscisiin lentosuun-
tahavantoihin Signilskärillä, Jur-
rnossa ja Oulujårvellä. Kuva lic-
nee kuitenkin nonimutkaiscm-
pi: JLumossa saattaa p),sähtyä sekä
Suomcn Lapin, Skandinavian
vuoriston ctti Pohjois-Venäjän
linnlrf

Taulukko 4. Keräkurmitsan parvikoko Jurmossa keväinä ja syksyinä 1962-9'l. Parvikokoon on kelpuutettu kunkin päivän
havainnot, ioten iotkut yksilöt ovat mukana useammin kuin kerran.

Tabell4.FiällpiparensskockstorlekpåJurmoundervårenochhöstenl9629l.Dagensallaobservationerärmedräknade,
dvs några fåglar lörekommer flera gånger i tabellen.

Flockstorlek
Parvikoko

Vår Höst
Kevät Syksy

Yht./sammanl.
Pervia/flockar yks./fåglar

o/o av f ockarna ryo av fäglarna
o/o parvista 7o yksi öistä

90
34
24

4
t5
30
2a

8
9
0

tl
0

13
14

34
19
24

65.8
12.s

5.9
0.7
2.2
3.6
2.9
0.7
0.7

2s.3
9.6
6.7
l I
4.2
8.4
7.8
2.2
)5

3.1

1.6
3.9

4.7

4.7
0.7

1.5
o.7
0.7

90
17

8
I

3

5
4
1

l
0
,l

0
l
1

2
I
l

66
13

6

1

4
4
1

1

1

,l

I

24

2
I
2

1

2
3

4
5
6
7

8
9
l0
11

12
13
14

9.6

(,7

17
19
24

37 100 177 357 '100.0 100.0



Taulukko 5. Keräkurmitsamuuton kulku Jurmossa syksyllä. Mikäli samat yksilöt
on havaittu useammalla iaksolla on linnut ilmoitettu kullekkin iaksolle.

Tabell 5. Fjällpiparens höststräck på lurmo.

Pentad

Jakso

Kiitokset
Juhana Piha. Siinrpo KunttLL ja

\Villian \ eLmala lur)\ utti\ at kii\ t
ti)oni I L\ :n ahierlli t.,l1t\ iii kerii-
hunllit5aha\.aintoja.

Viitteet
v(n HaartmaIl, L., Hilcien, O.,l.inkola,

1)., Suomalainen, |. & 1enovuo, l{.
l9a)::l-72: l)oh jolan linnut viirikuvin.

' I)orvoo, 1092 !.

\ ii\:inen li..\. l98J:1'ohiois 5Lromell
lnaalinllLr\toa kannallrnrtLrtokset
|iinrc\Llosik\rnrlrcnin:i. Aureo
li S: sii 65.

|Lrn \\'right \1. \ I'.lrncn,J.,\. 1tt7:Jl
linlal]ds fåslrr IL - Ilelsinglors,

I\illi.rinen 1.. \aari L. li Turrkkari P.S.

I q9l: Ker;iku rmil\a Vilrriötuntu
rin lintu. OrLlu, +0 s.

I(anta laskussa
Jurmon syks)'iset havainnot

(mutta eivät ke\'äisct) viittaa\.at
siiheil, että kc.äkurInilsakan nal
olivat n_vk,visiin |crrattuina h|
vin vahvat 196{)-luVulla. SLLh-

teutettuna havainnoitsl jarniiiiriin
maamme läpi muutta|a keräkur-
rnitsakanta licnee \'ähent!n\ t \.ii-
lnc \.uosikyntoteninä Il1\'ais nruu-
alla (L.Saari, jLrlkais.'matonl. 1)e-

sinläkannan kehityksestä \ ärriö-
tunturin aiDeisto lPulliainen &
Saari 1992) viittaa scl|iiarI taarl
tumaan I970'luvun puoli\ iilistä
lähtieo, mLrtta koska ko. tutki-
mus alkoi vasta vuonna 1968 on
aikaisempi kehitys h.imärän pei
tossa. Suomcn tiedc'sc'uralla ilnoi-
tetusta 17 pesiliiydiistä \ uosilta
1962 81 76'lt osr.ru 1960 lu\'ulle.
Ilrutta luloksia on tulkittala \.a
rovasti. Samoin -ainei5to yiittaa
kannan taantulnisccn: l-in ioillc
osunccsta I6 keräkuflritsasta 1.1

tavattiin ialisolla 1952 6:l (Viiisä-
ncn 19ll:J).

Nämä haianaisct ticdonsirpa-
leet yhdistctlyinä antavat viittei-
tä siitä, että keräkurm itsakan La

on taa ntu n!Lt vo ima kkaas t i
1950-tai 196(lluvulta lähtien.
lururon havaintojen vähenenli-
nen ei johclu "ARI(-ilmiöstä". lel-
kaistään h).\'äksyttv jcn havai nto
jen mukaanotto tosin j_vrkentiiisi
alamäkeri jonkin verran.

Antal fåg ar
Yksilöirä

30.07.03.08.
04.08.08.08.
09.08.-'t3.08.
14.08. 1 8.08.
I9.08.-23.08.
24 .08 . 28 .Aa .

29.09. 42.09.
03.09.-07.09.
08.09. 12.09.
13.09.-r 7.09.
1 8.09 . -22.09 .

23 .09 . 27 .09 .

28.09.42.10.
03.10.-07.10.

04

3

27
24
93
21

9
16
19
6
4
3

1 I Kivivuori, O., Vel]nalil. l-., Joutsarno,
_ : . r H.'k., J. I I r,'.: r. t' .' ,

U e' .t ||t,, l l \, t)t,r I ,, ll I i.r

^ | r.,.rtt tr, t ru,ule |I'ir "p|uJ I

r.r ll\ . urlr..r +/:)-
.1.0 18.
7.1 |Lrlli.incD, !,. & Snari, I. 1992: Bree
8 1 .tifg biolog,v ol the l)otter-v, (lha-
27 radrilrs llorintlhrs, in eastern' E lrr r I I p1 Lll.r. r \'n,. I. r,-i. r
I I 69 lparlrollaJ.

Yhteensä/sammanlaqt 226 100 0

Sammanfattning

Iiällpiparcrs fiirckomst i Egentliga finland

f jållpiparen obserYeras syDner-
ligen s.illan i Iinland under
5träcket. Jurmo i Abolands vttre
5kärgiird iir crrellcrtid en känd
rastplats bäde på våren och hös-
ten. föffattaren hal salrman ställt
alla obseNationer från Egentliga
Fillland- Matel ialct omfattar salr
lrarlagt -l.llJ l:lglar \.arav bara 29
utanför JLrrme ltabell 1).

Sammanlagt 101 fåglar har
observerats på Jurmo under värs-
tr:icket (tabell 2). Sträckperioden
är 1.1..5. 6.6., me n 85 1% av fåglar
na påtriillades 21.-.J0.5. Medel-
\.;itulet l'ilI ankolrrsfti.lelr är 22.5.
218 fåglar har observerats under
höststräcket (tabell 5 ). Sträckperi-
odcn 2.8..1.10. är längrc och
jdmnarc än Viirpcliodcn, Incn top

pentadcn är 29.8. 2.9. då 41 (I) av
få glarna piiträfladcs. N4edelrärdet
lör ankor']sttiden är 28.8. Av
flockarna består 66 1l) av en enda
fågel. Mcdclskockcn är 3.0 fåglar
på våren och 2.5. fåglar pä höstcr
(tabell ,1).

Juuno materialet under hösts
träcket visar en stalk neclgårg se-
dan 1 960 talet: 1962'70 observe-
radcs ilncdcltal 19,6 figlar,
197r-80 3,4 fåglar och 1981-92
bara 0.8 fåglar (tabell .:l). Den sam-
ma lrenclcn kan notelas också i
antalet heck;rnde fåglar på fjätlen
Viirriii (l)ullialnen & Saari 1992), j
antalet inlänrlade bokort och i

linjeräliningar i Lapplard (Väisä
ncn I983).
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Valkoposkihanhi Ruissalon Kan!an-
puiston rannallacnsipesinnan iälkeen
syksyllä'1985.

Valkoposkihanhien pesimäkanta kasvaa vakaasti Suo-
messa. Kahdeksan vuoden kuluessa pesivien parien
lukumäärä on noussut nollasta vähintäin viiteentoista ja
kesähanhien lukumäärä lienee jo yli sata yksilöä.

Suomen
valkoposkihanhikanta
kasvaa

10
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Toistaiseksi kannan kasvuno-
peus on ollut samaa luokkaa kuin
lhiotsissa, jossa nykyään pesii pit-
liälle toista tuhatla paria valko
poskia. \,likiili sama tahti jatkuu,
pesii Snonessa kollren vuoden
kuluttua jo noio sata haniriparia.

Ruissalon kanta
kasvaa edelleen

Vuonna 191J.5 tapahtuneen
ensipcsinnän jälkeen valkoposki-
hanbicn kanta Ruissalossa kasvoi
vuoLeen 1990 mennessä kolmeen
pariin (Laine 1989). Myös vuosi
na 1991-92 parcja oli kolme. Vuo-
tuinen poikastuotto on ollut nou-
suiohteista. Lentoliykyisiksi \ art-
tuneiden pojkastcn määr:it oval
vuosina 1985 92 vaihdelleet seu-
raavasti: 2, O, 4, a,2,2, i0 ja 10
jroikasta. Ruissalon swsparvi kas-
vaa lupaavasti tasaiseen tahtjin
ollen vuonna 1992 21 )ksilön
suunlinen.

Saaristomeri ia
Pohjanlahti

Saaristolncren alueella on vii-
rne vuosina teht) valkoposkesta
muuallakin kuin Ruissalossa pe-
sintåän viittaavia havain Lr)ia.
Vuonna 198.5 tavattiin I']yhämaan
edustalla kesäkrlun lopulla han-
hipariskunta, pcsää ci liiydctty.
Vuodesta I9U8 lähtien on l(emi-
önsaaren länsipuolella erää11ä lin-
tuluodolla asustanut vakituisesti
yksi hanhipali, kesällä l99l io
kaksi paria.

Kesä]Iä 1990 latylyi kyseiseltä
luodolta 5 munainen pesä. loi-
kuehavaintoia ei alueelta ole tois-
taiseksi tullut tietoon. Vuonna
1 990 havaittiin Saaristomercllä
kesäkuun aikana I(cmiainsaarcn
lisäksi harlhipari kol messa paikas-
sa: I'yhämaalla, Kustavissa ja Pa-
raisilla.

Jurrnon saarella on valkopos-
liihanhi ollut jo vuosia vakitui
nen kesäasukki. Vuonr)a 1992
var-mistcttiiJr lopultakin alueen
ensimmiiinen pesintä. Se tapah-
tui Skalnrörnillä ja tuotti neliä
poikasta. Poikuc nousi maihin
Jurmon piiäsaareen heinäkuun
alussa.

Mielenkiintoinen havainto tu-
lee Pohjanlahdelta, llaahen edus
talta. Sieltä lö,vtyi vuonna 1989
valkoposkihanhcn pesä, ioka kui-
tenldn tuhoutr.li.

Korkeasaari
- valkoposkien
tuotantolaitos

Srromenlahdellekin on nuo-
dostumassa oma valkoposkihan-
hen PesimrikanLa. In koossa
1980-luvun alussa tapahtuneen
SuomeD ensirnmäisen pesillrän
jälkeen oli Suomen lahden alueel-
la pltkäiin hiljaista.

Vuonna 1987 ilmcstyi l(orkca
saareen hanhipari, joka ei ollut
eläintarhan olllaa kantaa. PaIi
l,vöttä,vtyi talhalintujen seuraan
kolonialinLuja luontccltaan kun

ovat ja ryhtyiviit pe\imäån. Poi-
kasia syntyi kolne. L,rnot ia poi-
kaset värirengastettiin syksyllä,
samoin 8 nuorta tarhahanhea ia
kaikki vapautcttiin. Villi pari on
palannut vuoslttain l(orkcasaa
reen pesimään. l ä[1än parin poi-
kaset on aina rengastettu ja va
pautettu. Myös tarh:rlintujcn poi
kasista kaikki terveet _vksilöt va-
pautettiin rengastettLLina vuosi-
na 1987-89.

Viclä vuonna 1990 Korkcasaa
resla karkasi tai vapautettiin 7
nuor-ta lintua. -l iirnän jälkeen ovat
harmaalokit pitäneet huolen val-
koposkicn kannansääteivstä sii-
nä määrin, ettei I'apaillc markki
noille ole riittäovt enäii täyden-
nystä. Esimerkiksi vuonna 1992
syntyncistä .12 poikasesta selvisi
täysikasvuiseksi ainoastaan 5 _Vk-
\ilöä

Kartta. Valkoposkihanhen pesimäpaikat 5uomessa.
Karta. Den vitkindade gasens håckningsplatser i Finland.
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V
V

säännöllinen pesintå (3-8 paria)
regelbunden häckning (3'8 par)

yksittäispesintä
engångs häckning

todennäköinen pesintä
sannolik häckninq

l
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Airiston luodoilla
syntyneitä nuoru-
kaisia Ruissalonkar
tanon pellolla syk
syllä 1988.

, :&-

_i

€

Yhtccnsii Korkeasaaresla on
vapautetlu rengasLctluinil :+a)

nuorta ia 6 aikuista valkol)oslii-
han hca.

Levittäytyminen
Suomenlahdelle

Suomenlahdella on virlkopos
Nista teht,v pcsimahavail.lLo ja vii-
ne r. uosina muualhkin kuin l(or-
kcasaaressa. Vuonna 19IJ9 liiytyi
\ ksi pcsii aivar I Tclsjngin edustal-
ta. Ilanhiparin loinerr ylisilö oli
Korkeasaarcssa vuc)nna I9lJ7 rctl
gastettu linlu, toincn o1i relrkaat
ton. lcsintij ei tLiottantit poika
siit.

t(esälla 1990 tavattiin valko
poski pcsivänä I(orkeasaarert ul
koptrolclla vähintaän kolmen
])arir voirrin. I(alisi parja pcsi
nr cncstylsclLisesti SLlotl L-n linna l'r

liihcisyydcssii. Yhlccrrsii IiärIä
kaksi paria saival periiti 8 poikas
ta rnaailmallc. Llnolillnut saal-
toivlt olla kotoisin jostairl lnttLl
alta liuin l(orlieasaaretta, koska
ne oli|at l(aikki renlaattomia.
Kolmas pesi\':i pari tavattiin Si)-
cicrsliärill:i. Siell.i pcslntii edist-yi
haudontavai hecsccn saalil(a, tn(Lt

12

ta munista ei koslaair kuorir.rlr.r-
nut poikasia. Ainakin toinelr Sö-
(ler\kairin han hisla oli l(orkeasaa-
ressa rengastcttu iintu.

Vuonna 1992 oli Helsi ngin
edLL5Lan |alkoposkikanta jo u pa-
ria. Vii5i paria pcsi kahdella pie-
rrellä luodollaSuornenlinnan laut
tavä\län varrella ja lopuL kolme
paria kahdella luotlolla noin kilo-
llrctrin ])äiissä näistä it:iiirl. Ioi-
kastuotto cj kaikilla pareilla olc
kaksint'n, ainakin l(oluen parin
mLrnat i:iiviit iiaikiii IiuoriLLtLlnrat
La. l(aikliiaan vapaiclcn Itarthien
pesimätulos on kuite Lin sch'is
ti Korkcaraarta parerrpj, ! i llri Suo-
rncnlinnarr s),),sparvcn 27 vlsi-
lö5tri viitisentoista lintLla oli nuo-
rl:l

Ilmoita kesäiset
valkoposkihavaintosi

Suomerl \,alkoposkikatrrian
kasvu niiyttää iatkLl|an odotetul
la taralla. tJusia kohteita palia!
l lllr Saarislomererl ahleelta. RLLi5-

salon poikasluotto ja srysparven
kok() orr kasvu!tllrn nassa, Suo-
menialrden parimiiairii lisäänty)
nope sti I Iclsingin edrtstalla.

Ilarvojcn lintrLlajicn uuden
l)e\imaiaLueen valloi Lusta on pääs
t) seuraanaan yhtli titrkasti ktlin
vallioposkih:inhen. Lai in lcvittäv-
tymiscn Lau5ta ja llih tajkohdat
ovat seh illii. l\{onet nlielenkiin
toiset k) sym)'kset ratkeavat kui
Lcnkin !a5La tuleyaisuudessar lvli
ten suureksi kanta kasvaa? NIitkä
kaikki biotoopit laji pvst)'y hvö
dyntånlään? Miterl laji sopcutuu
alkuperäisiin pesin.ilajcihinlrne
ja nritcn niimii Yalkoposkihan-
heen? lvllterr lati lisiiänly|ii har
rrr.raloliki tlrlee vaikuttamaan pc
sinristuloksccn (\'tt. Korkeasaaren
lilanneJ?

jolta näihin ja moniirl lnuihin
kys) mylis jin saataisiilt vastaus
tarvjtaan pal jon valkoposkihan-
hista tehtvjii havaintojr ja ennen
kaikkea lintuarkislooli toimitct
Iu ja ha\ajrtoja. Havainnot voi
toim ittaa suoraan 

-fl 
Y: n arkistoorl

lai osoiltL'eseen: larmo Lainc Nik-
laksenk.rtn 5 as..1, 20300 Turku.

Kirlallisuus

Lainc J. I989: \rillkoposliihanhi
LJc5imalianLrslomlllc uLtsin tulokas.
IIkLrli20{2):1it:1.



Sammanfattning

Häckningsbeståndet av den
vitkindade gåsen ökar i Finland.

Under de senastc ätta ären,
1985-92, har beståndct ökat från
ett till fcmbn par. Antalet "som-
nrargäss" är nu över ett hr.lndra
fåglar.

I)en första häckningen i Iin-
land skeclde i början av 1980-talet
i hrgå på Finska viken..Arten har
häckat regelbundet i Abo sedan
I 985, fr.o.m. 1990 med tre par.

^ntalet 
fl,vgfärdiga ungar under

perioden 1985-92 är stigande:
2,0,4,8,2,2,10 och 10 fågla(.

lrån Skärgårdshavet rapporte-
ras däftill sannolika häckningar
pil fyra ställcn och säkra häcknin-
gar på tvä håU. Ett fågelskär I

Dragsfjäld har varjl bosatt se.lan
1988 och häckningen bekr;ifta-
dcs år 1990. Den mångåriga vis
Lelser) av flera somnrargäs5 påJur-
mo resultcradc slulligen i en
lyckad häckning år 1992. Dessu-
torrl rapportera\ en rnissl\ ckad
häcklring på Llottr.Iiska viken.

Högholmens zoo har fungelat
som stiidjepunkt för artens etab
lcdng i Finska viken. lan1a gåss
fick år I 9l]7 sä11skap av ett vilt par
som har häckat på IIögholmcn
sedan dess. ALla pii Höghoin.ter]
födda ungar ringmirktes med färg
och frisläpptes under åren
1987 89, totalt 46 ungar plus 6
fullvuxna fåglar. Äntalet häcknin-
gar r.rtanför Helsingfors har ökat i
rask takt: 19B9 e , 1990 tre och
1992 iitta. De flesta par har häckat
pir små klippor utanför Sveaborg
men ett par rcdan i l3or-gå skär-
gird

I )lrr bc5t.i ndct fort\Jttning\-
vis i sanma takt har gränsen på
1()0 par övcrskridit redan år 1995. H:i 24 U 92

Joutsenperhe
ammuttiin
Ä.emtossa

Joutseopari poikasineen ammut-
tiiin metsästyskauden alkajaisiksi
Kem'össä torstaina. Tåysikasvur-
sel rauhoitetut kyhmyjoursenet ja

niiden arviolta 3 5 Doikasra am.
muttrin liikkuvasta åuster-merk-
kisestå vanhahkosta veneestå
haulikolla Finnsjö-nimisen saaren
eteläkdrjesså.

Ampujaveneesså olleet kaksi
miestli kiertelivåt ensin joutsen-
perhettä ja väs)'ttivåt linnut. Mie-
het ampuivat ensin poikaset ja
sen jälkee! emolionut. Ammutut
lilnut nostettiin veneeseetr.

Joutsenten ampuminen kesti
silminnäkijän mukaan viitisen'
toista minuuttia. Vesilintujen
metstistysksusi oli alkanut paria
tuntia aikaisemmin. Kemiön po-
liisi toivoo asiasta lisätietoja nu-
meroon 925-21211.

Joutsenia ei
ammuttu, Yaan
rengastettiin
Kemiössä
Kemiössä epäilty joutsenten am-
puminen on paljastunut luvalli-
seksr lintujen rengastukseksi.
Helsingistå ja Espoosta kotoisin
olevat lintujen merkitsijåt ilmoit-
tauluivat itse maanantaina Ke-
miön poliisille luettuaan lehdestä
uutisen kyhnyjoutsenten ampu-
mlsesta.

Joutsenia rengastetaar parhail-
laan etelåisellä merirannikolla.
Tutkimuksessa ovat mukana Hel-
singin yliopiston elåinmuseo sekä
Riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitos.

Kiikareilla rengastusta venees-
1åän seurannut sivullinen oli il-
meisesti luullut rengastajjen haa-
veja haulikoiksi. Veneellå liikku-
neet rengastajat ottiva! joutsen-
ten poikasia kiinni haaveilla.

Poliisi arvelee mielikuvan am-
pumisesta syntyneen, koska låhis-
töllå ammuttiin muita vesilintuja.

FIS 26.8.92
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Tidender från Houtskär
Vintern i den sydvästligaste delen

av skärgårdshavet har varit mild
och snöfri vilket bl a försvårar
skogsharens existensmöjlighet
med sin vita vinterpäls i den snö-
fria terrängen. llavsörnarna har
redan vid dethär laget konsumerat
nästan alla harar.

På Rosmansskär i Hyppeis,
Houtskår, utfodras såsom otaliga
vintrar tidigare på olika holmar
och skär, havsörnarna med själv-
döda förmodligen oslaktade hel-
och halvruttna svinkadaver. som
stinker vida omkring, fullproppä-
de med antibiotika och allehanda
giftpreparat i försök att få dem att
överleva. Matningen sker i byns
tätaste skårgård där skärgårdsha-
vets samtliga 10 15 örnar, hundra-
tals korpar och trutar åstadkom-
mer en irriterande oreda för holm-
och vattenägare, som fiskar i dessa
vatten. Ornarna har enligt uppgift
totalt utrotat alla harar samt
skogs- och sjöfåglar på och kring
öarna i omedelbar anslutning till
matningsplatsen och har nu börjat
kretsa över de större öarna och
byarna där de söker färskare föda.

Ornen är som känt den farligas-
te rovfågein som finns iFinland.
Den utrotar alla våra vackra
smådjur, både vilda och tama
samt skogs och sjöfågel, också
fårens små lamm.

Skärgårdsbor kiagar aft de fått
skelettdelar och ben från svinka
davren I \tna nät vllkct tVder oå att
ornitologerna,,irl fcjrsol arr srada
på matningsplatserna har kastat
benen isjdn. Benen bor ovillkori!
gen grävas ned elier föras till
någon avstjälpningsplats. Naturen
och miljön. som skärgårdsbefolk,
ningen sklddar och håltjt ihelB
gcnom århundråden blir smanln-
gom numera nedsmutsad av akti-
vister från städerna och fastlandet.

Skogs- och holmägare uttrycker
sin förbittring över den brutala
nonchalanr från ornitoloserna.
vilka utan att rillfråea skosi- och
holmägare spikar ulp freånings
och förbudstavlor samt trälavar på

tallama. Det vore av vikt att veta
med vilken makt och myndighet.

Att örnama, på grund av de
ruttna as som de matas med.
skulle ha klarat sig från en förmo-
dad utrotning är en utopi och
skulle de igen på grund av miljö,
gifter varit utrotningshotade hade
de i dag varit totalt utrotade når
giftrnängdema har srigit innemot
1007o på vissa områden.

Sälen skulle också enligt vetens-
kapen dö ut av miljögifter, men
har trots detta ökat avsevärt t ex i
Bottenhavet och Bottenviken att
fiskarna mer och mer klagar över
rivna nät, och detta trots att de
icke blivit matade som örnama.

Det år allmänt känt och påtalat
att när ett område blir fredat
börjar vetenskapen ofreda både
djur och fåglar, med andra ord
använda dem till sina leksaker,
genom att väga, mäta, ringmärka
och måla fåglar och djur vilket
resulterar i att fåglar och djur är
mycket mera ofredade som före
områdets ftedning.

På grund av matningen blir ör-
nama småningom förmodlgen
flockfåglar med nedsatt formåga
att söka föda och den naturliga
spridningen upphör.

Personligen minns jag tiden från
1920 till 1939. Under denna tid
bestod ömstammen i Skärgårds-
havet ut mot Skiftet av ett till rvå
och någon gång tre örnrevir. Ib-
land kunde man se en eller två
ömar kretsa över öarna och fjar
dama. Detta r,ar den normala
ömslammen som alltid funruts ge-
nom århundraden och som ic-ke
skadade eller irriterade. Samma
mängd örnar fanns efter krigen
om också något par, på grund av
den uppblossande oredan i Skär,
gårdshavet genom storfärjorna,
skårgårds- och linjefl yget, trålama
och den vaxande motor- och sepel-
båtsturismen. hade scikt lupåre
områden

V€tenskapen betecknade örnar-
nas flyttning som utrotning via
miljögift. Många ställer i dag frå-

gan varför ömstammen måste öka
utöver den genom århundraden
normala numerären då den natur-
liga förutsättningen icke ger rum
för en större örnstam i Skärgårds-
havet. Ytterligare har det gjorts
förslag att skogen knng örnreden
borde fredas. Ömarna har exr\te-
rat Senom årtusenden utan freda-
de skogsområden. varför detta
märkiiga förslag?

Det vore med största sannolik-
het hög tid att avsluta matnings-
proceduren och ståda bort varten-
da ben från matningspunkterna,
sarskilt for örnarnas och ornitolo-
gemas mcn också skargårdsbornas
båsta.

OLOF RTNGWALL

AtJ 30.1.9r

HS 15.4.92

SuuriJohtaia
p
vafpuset

Tokio
Helsingin Sanomat

Iuhani Lompolo

Pohjois-Korcar presidetrtin Kim
I Suogin tä]'ttåessä keskiviikko-
oa 80 ruotta, sytrtynåpäivälah-
jojen joukossa on hieno pårja ja
srtieo sopiva buopa, Ne on leh-
ty varpusten pehmeistä Diskaun-
tuvrsta.

700 m0 varpusta on saanut
osallistua "SuureD Johtajan'
syntymdpäivHlahjaan, kefioo
Asian Wsll Street Joumal. iota
pidetäätr yhtenä Aasian luorer-
lavimmisla julkaisuista. Lehden
mukaån presideotti Kim saa
myös 5 000 elävåå sammakkoa
ja 300 altkaa, Ne on rarkoitetru
johtajan terveyden ylläpitämi-
seen.

14



Uhkauksia, suo j elupropagandaa, persoonallisuuksia
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TLY:n iäsentiedote
vuoslen saatossa

Sijnä missii yhdistvksen jäsenet
1-5 20 \'uotta sittcn lai\'at iosku5
käteensa tiedotevastaa!dn todel-
lisen verllaaliseen muotoon pue-
tun hellgentuottccn, saa\ at n!
kyiset jäsenet tictonsa aina kantti
kertaa kantti lapulla, jossa ei a!i-
an ]isäksiole tilaa millekään u]r[rl-
le. Jokainen r-ivikin tuntLLu laskLL

tikulla lasketulta, jotta se ]nahtuLr
Dukaan. Tä5tii voidaan tiet\ stl
olla monta mieltäj iotkut ei\'ät
piclii liitä huonona asiana, toisct
taas kaipaisivat näin laman aika
na hieman ke\J'empääkin otctta.

Luonnon puolesta

Tl.Y:n jäsentiedotc clj kukkcin
ta aikaansa n inrcnomaan 197(llu-
vulla, jolloin vhdistyksellä oli
olrni saada tiedotevastaavi ks i erä i
tä sangen kyq'kkiiitä kynänkä),t-
tiijiå ja samaLla myiis personalli-
suuksia, jotka erottuivat tavalli-
scsLa nlassasta. Vuosikymmentä
l..inasi TlY:ssäkin ennen kaik-
kea voinakas luonnonsuojelu-

TLY on aina o llut tu n net-
tu siitä, että se myös tie-
dottaa asioista jäse n istöl-
leen. Yhd istyksen ensim-
mäisistä vuosista a lkae n
tämä on tapahtunut jäsen-
tiedotteen avulla. Sama lin-
ja jatkuu edelleen, mutta
vielä I 920-luvulla vallinnut
jäsentiedotteiden perso-
nallinen sävy tuntuu ka-
don neen jonnekin.

henki, joka näk''i lähes joka tie
dottccssa. Vai mitii sanotte seu-
laavasta:

"Orrton pesiirt likoumirrctt ott lo-

Petell vn, wstutt kuulL!u jokaiselle
te Lkci I ij ii L It. HnvLrirt tctp a i kkoj et t

luonllo l Llisknus liernpiett vuo-
\iL't1 tiLtIIiitt otI toitnitttt1t1, ioki totii
hl \k d d \f i I i t th I I t n rftl \t t t\ tt7 vt7\tt7r1 t1

ltlutrtottlorkkoilucr cstiiviilt luuu
kitkiisalniirctr ja ltainikotl paltto-
n i n(' n o vot peti ntltt?e I I i s i a v i r ha i tii,
silliijos luatta kuloia, kntoda ntyijs
osd litltluislti. OI nneko perintt
teettor itl otttqdn pLtssiin pclctajict?
Voi oletnnteko voitr tlfk)atjdfi riisto-
t ctstistiiiiii, jotkLl ot,dt wtihtdlrcet
LuoLlikon kiikatiin ja toPtltut litltlut
pitunlorssii ? Ole solidtMtitlctl
rulill(, tiiltii rosk.t]ttLttI tlist.i, iiIii
tt1 I tou luot t t ou. Y Lrisii I t ullti utuni
trctt Iitttulktr stukseett tii1t1tttu suu-
rc \ t i s i t l ut i kiir xti f + tn i sc s tti s i n1.t u s -
1.)!!ri". (ticdote .:t/1972).

Täyttä asiaa vieläkin. !,ntäs sit-
ten scuraava tiecl oteva 5ta ava n
runoon ]nuok)ort puettu liannan-
otto:Rauno T.aine
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liulkaudessaT 
t cj tarlitse ilnoi Ltar asergjrhoitajalle i.Jlri: sou

raava.€r tekee ?

" J ohai pöllönpoikasetkin tajuavqt se11

jn yrittäviit sinulle selittää,
et ehkä osaa oivaltt0
kuunnellessasi
keuhkoissosi kn myllertää väkevä tiidan ilma
kahdeksq viirisefi sryiiP ainopostikortin pe rusttrslailli scn

, ei sov a s s a s u p ikans all i s e s s a j än e nr dntai dyll i s s ii
sykkii
qtomiktiyttöit1cfl affierikkctlctisvdlmisteinen sydö ."

(tiedote 5/74).

Tiedote 4/197,1 toteaa puoles- "KehtolLtLtluisttl
taan, että luonnonsuojeiuun vä- joits tiidit hyäilevät
linpitämättiimästisuhtautuvalin- uutisiitt
tumies on paradoksi. Joissakin rie- joita kuu[uttajot ratiiossLl lukevat
dotteissa toivotaan myös TLY:n o tctjuttavo valhe
iäseniltä suoraa osallistumista, kaikkialLttnodilmsss|
esimerkik5i luonnonsuojelumie- ihmissyLlännnissd, kiioissa, kaduil-
lenosoituksiin. la

Toinen tDipillinen henki tuon Voi ntikii rienu- ymmärtää
aian jäsentiedotteissa oli pinna-ja mikä ot1 kcttoatnasstl
bongausvastaisuus. TLY:n jåseniä id mikä kasyqs tilolle"
kehoitettiin useasti jättämään (tiedoteT/1973).
pinnatouhut sikseen ja tekemään
jotain iärkevää, kuten osallistu- Tiedotteen tekijän oma hcn
maan suojeluun. Ticdote 8/197:l gen tuote lienee seuraava kehoi-
toteaa: tus:

"TLY:n otl kohotettdvd katseelr
ss ja nLlftivä vasfiunsa. Pois itse-
anj oi se s ta p irulato uhusta, ete ei1 pöitl
tas dp ai no i seen litltuti ete es e e t t i tl
-h.trrsstukseen. Sihteeri t0ivotta.t
huurlnnqmaisia 6anuia tiaisten
joukossa, nufta Alä iäädytö Pääfi-
si, vaan epöilc, otut selvöä j.t diulte le,
ntistä olikctstl kl,sr,fttYs? "

Runot

"Kutetr s.urottu, Iisää tictoa tihkuLt
ctsioista kokouksessLt, joten käyköci
ihtneessä...
cikii se niitl ihnecllistä olisi, jos
vaikke itsekitl
ulkol1.l kiivisitte
ilmaa tnu$teli sitte, orcvalto kyq,i-
sitte
a kuinas on käl1yh kanssa ollu...
eikä se ulkoflla.tillna ole Pelkkä
Mttrtittsillatr kulna

Kevåthuuma lienee innoitta-
nut tiedotetoimittaian ioskus
myös vallan lunolliseksi. Mitä
luulette, kumpi on parempi: Tie-
dottcen alussa todetaan kuivasti,
että'l LY:n kokous siellä ia siellä ia
se ja se pölisee aiheesta tämä, vai
seuraava:

"llilleen ofl klsillä sika, jolloi
tijyhtöhry p öt kirmaavat kiinoisina
lämpitt1ssö auringossa kylpevön
ruovikon yllä - siture ttinne m ielettö-
,niisti llumisevitt siil/itl viuhtocn -
.liy.t kuifl tnottilnassa ei olisi ffii-
tiiiitl tnuutq kui na kaksi, hdik1ise-
vä aurinko ja tuoksuisesso ilmassa
v ärc ilev ä n durLl o kkikuo rc n tie nu -
kas kirkwla. Eikö pitiiisikäafi olla...
Tuollaisern futket tä, j o I loin elii fttä
on kuin runos...

Ystiivät, otTakd.t oppia. [,li jäl-
Ieen on aika pittiä TLY:fi kokous,
sii s p ä ko koontuka dmtne...

(tiedote 3/1973).
Tällaisen kutsun saajan on suo

rastaan pakko tulla kokotikseen,
eihän elämän runollinen harmoo-
nisuus muuten voi l'atkua.

Huliganismia vastaan

Oman lukunsa muodostavat
erilaiset uhkaukset yms, joista
yksistään täyttyisi varmaan mon-
ta tiedotetta. Jäseniä on vuosien
varrella uhkailtu ios jonkinlaisil-
la kamali[la scurauksilla, annettu
julkisia varoituksia jne. Todelli-
nen pykälänikkari (lakimies?) lie-
nee ollut asiallä io vuonna 1971,
huhtikuun tiedottccssa: "Rauvo-
lanlahdella ja muualla ilmenneen
sopimattoman kåyttäytymisen
johdosta hallitus haluaa tässä
yhteydessä huomauttaa, että sel-
lainen yhdislyksen iäsen, joka
sytyttää tai osallistuu nuotion yl-
låpitämiseen voimatta näyttää

noitt kuvointo I litrcn ollakseni "
Useassa tiedotteessa iulkaistiin

lnyös joko tiedotevastaavan itse (ticdote 6/1974)
kehittelemä tai muuten tunnettu
runo. Kovasti runollisla näyttä- Voiko tämän jälkeen kukaan
vät tuon ajan tiedotevastaavat ollatulematta kokoukseen tailäh-
olleen. Lsimerkkinä: tcmättäulos lenkille, kysvnvaan?
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maanomistajan suostumusta tai
ioka muulla tavoin esim, puita
kaatamalla, roskia levittämållä
käyttäytyy vastoin hy'viä ulkoilu-
tapoja, tulee asetettavaksi niidcn
scuraamusten alaiseksi, joita Yh-
distyksellä on käytetlävissään".
Totenkin tulee micleen ioulurau
han iulistus, jossa myös uhkail-
laan vähän samalla tavalla...

Entäpä sittcn Jurmol
" Pi(knp iiikäA i ii riesty s11ä iti öi-

tä ei luftnosso sallitn. Ios niin ofl ut
ska vi gå. Joten esin. Llkoholikielto
pysyy kovi stettutlLl voitnossa." (51

1974). Jurmoon palataan lähes

ioka ticdotteessa, varsinkin alko-
lroliasioihin, jota "ei stta vic-
dä saaralle sen ellcLnpiiii päiissäkui
putclissqktullt" (8 I 197 5).

1970 luvun lintumiehet liene-
vät olleet aikamoisia happoja.
Paljon tilaa saivat ns. Virolahden
tapahtumat vuonna 1978. Tiedo-

te 6/1978 toteaa koko sivun artik-
kelissaan mm:

" Etäät yhciisrykse jäsetrt -nk.
"vanhemnrcltl polreJi kriittisct 11it1-
t1.utlicllet" ovot tiimall vuodell ai-
kd a dihcLtttt rcet ltaftnia rctkeily-
t)')'Iilliiät1. Jurmos s.i oli tode nt1äköi-
sesti keväälUi alkoholijuofttiq ttu-
kand, vaikkei vctsiltuistd häitiötii
oiheutexukaan. Viro I a h de I I o ki Lrkus -

tui ptlitsi vuokroisiiitii, myös pai-
kctlliset kesätrstr kkatlt siinä mäatit1,
eltä löh v1t kesket1 viikotlloPtui |oi s
nökeiltiiii . "Melkoitrn slrcw se oli",
komwtltoi cräs tolltori E.
P ohjois-Suot nessa e åiifi tLttkilllLts-
ascffiafl lrcnkilaikufi t.t ihmette li,
niksi TLY sietäti tuolLoistd kaytfil/-
tytnistä."

Tämän jälkeen todctaan, ettei
yhdistyksellä olcvarsinaista sank-
tiovaltaa, mutta ystävällinen kir-
je tapahtumista on asianoDaisil
lc mcnnyt.

Myöhemminkin on jouduttu
puuttumaan tiedotteen välityk
sellä Jurmon tapahtumiin, kotki-
en häirintään haaskoilla yms.
Yhdistyksen ensimmäinen (javii-
meinen?) iulkinen varoitus an-
nettiin jäsentiedotteessa 5/83.
'lapahtuma oli rnyits alkuna erään
vaihtoehtoisen bongausliikkcco
syntD/n:

"TLYfl lqllitus pälitti 1.5.1983
pitiin iissäön kokouksessa yksimic-
lisesti antaa itllkisetl vdtoihtksetl
scn oaville yhdistyksen jiisenille: (5
tti\t eA). Pcrustcluitn maitlix.tkoofl
io pitkäiitl iatkLLllut kokoustetl häi-
tiltti sak? ylldisl),ksell j.r sen iiisctl-
tet i nltit rexo vLtltittgoiffava to i tnin-
tt1. '

Tässäkin asiassa mieliPiteet
kä\1ät Yoirllakkaasti ristiin. Joi-
denkin mielestä tällaisten uhkai-
lujen paikka ei ole tiedotteessa,
toiset taas kat50\,at että Tl-Y:n on
pakko puuttua omien jäsenten
töppäi1) ihin iulkisestikin. Nyky-
ään tällaiset tapaukset ovat on-
n eks i ti edotteessa h,v v-in harvinai-
sia. Pojasta lienee polvi parantu-
nut?

Suoranaista paheksuntaa tie
dotteessa ollutta kohtaan en iuu-
ri muista ilmenneen kuin yhden
ainoan ke[an. Tällöin yhdistyk-
sen nuorimpien jäsenten van-
hemmat hermostuivat iostain
slystä. Turhaanko, iokainen pää-
telkii(in itse oheisesta kuvasta. (tie-
Llote 7 17979). Mie lcståni kuvassa
vain tiivistn/ kahden innokkaan
nuorcn luonnontutkiian palava
innostus lintuja kohtaan...

Lopuksi on tietenkin mainit-
tava ne, iotka aikoien kuluessa
ovat olleet mukana väsåämässä

i.isentiedotetta; 1970 llkka Oksa-
la, 1971 L,sa Lchikoinen, 1972
Seppo Pekkala ja Olli Ariamaa,
1973 Vciio Vånskä, 1974 Ari Vie-
nonen, 1975 Heikki Karhu, 1976
liaino Pönni, 1 9 77- T8Juhani-l ou-
kola, 1979 Vesa Multala, 191t0-81
Tapani Missonen, 1982 Janne
Srrcmela ja Juha Vuorinen, ']983

[.sa Supped, 1984 85 Esa Halsian
ho, 1986 Tapan iVeistola, 1986 88

Jyrki Normaja, 1989 Simo Veisto
la, 1990 Rauno Laine ia 1991-
Mikko Srrhonen-

.1
Joo
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'l'alvi 1989/90

AlkLrs]'ksv oli siiaitihltaan nor
maali, \.ain loliakuussa oli ,vksi
l),Lnä \ iikko. I\larraskuun lopus-
sil alkoi sitten rrLnsaan kurlliau-
dcn rnittaincn tavallijta Lt"lmem
pi jakso, jon ka aikarla lunta kertvi
lJhc5 puoli melliä. Lamlni ja
helmikLrun keskilii nr pötilat o livat
kin !itlen + -mL'rkliisiä ja lurr i suLi
tarnlriliLrLllr aikana ]x)is. Sisa- ja

Leudot lintutalvet 1989 l9O ji
Tämä on ta lvikatsa u ksen

toinen kiireellä kasattu ver-
sio. Alkuperäinen teksti
seikkailee jo kuudetta kuu-
kautta postissa Naantalin
ja Nauvon välillä.

I(atsaLllisessa käsitclLairin nel järl
leudon talvcn jak\on keskimnäis-
tcn talvien lintullavilinnot a jalta
1.12.- l5.3. Koska muulto alkoi
kunpanakin lalverla jo helmi-
kuussa on seh. iit rnuultohavain-
not ltluutalraa poikkeLl5ta lrr-
kuuriottalratta jätctt_v pois. Ni in
iliään julkairtaan raritccttikonli
teoiden käsittclvyn kuuluvat ila
\-i in ra)1 ,() hårviiräi\l rsl(åtsallrk-

18
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Nuori merikotka arviomassa uivaa
valkohäntäpeuraa Liesluodossa. Leu
vot talvet suosivat lajin talvehtimista
saaristossa.

satun n ai stalvehtiioitil ja mm.
kurpat kokonaan pois. Alll(:n la-
jilistalta mukana luvussa ovat
pikku-uikku, harmaasorsa ia iso-
lokki.

Havaintonsa palautti 45 llntu
haIIastajaa. Jurmon lintuasema
oli nliehitetty joulukuussa 22,
tammikuussa 16, helmikuussa 15
ja m:riiliskuun alkupuolella 9 piii
vää.

Talvi I99O/91

Syksyn säii oli kutakuinkin läm-
min; narlaskuun keskilämpötila
oli asteen tavallisLa kl'lmempi,
1llutta ioulukuun keskilämpötila
jo 2.5 astctta lälnpimärnpi. Tam-
mikuussa saatiin ohuelti lunta,
mutta rrreli pysyi avoinna kun
nes helmikuussa tah i kiristi otet-
taan sen lerran, että saaristo jää,
t|i aina LLlkosaariston poh joisrcLL
naa m\ citen. Jaåt la lrti\ at nraaLis-
kuun lopulla.

falren lajinreårå oli 11 1, rri
hin sisä1t)'\ at RK/.\Rl, lajiljstalla
pihku-uikku, h h!tnokkahanhi,
isolokki ja pikkukajava. \rarpus-
lintujen satunnaistalvehti joita oli
muutalna väbcmmän kuin edel-
iisenä taLvcna vaikka syksy olikin
siedettåvä.

Havaintonsa palauttj 32 lintu
harrastajaa. Jurmon lintuaserna
oli miehitelty joulukuussa 20,
tan mikuussa 11, helmikuussa l6
ja maaliskr.run alkupuolella 2 päi-
väå.

Havainnoitsi jat:

Talvelta i989/90 palauttivat ha-
vaintonsa: |.Alho (lAl), B.Blo rqvlst
(BBl), H.liloranta (Hll), E.Gustafsson
(ECu), K.Haapala (KHa), J.Hakala
(lHa), H.Heikkilä (HHe), R.Hcinoncn
(RHc), Nl.Helin (MHc), J.llclstola
Lltlc), O.Kanerva (OKa), J.Kaivonen
liKa), H.Klcmola (llKl),'l.Koskela
(TKo), S.Kuntiu (SKuJ, E.Karkkäinen
(FKa), E.Laine (DLal, l.l.ainc (ILa),
P.Laine (IrLa), R.Laine (liLa),
S.l.aukkancn (SLa), I I.l.indholm (HLi),
R.Liodroos (RLi), T.Nikkanen ( l \i),
M.Nordströrn (MNo), I.Norma ja
oNo), T.Numlriinen ('l NLr), J.K Nurnri
0 K\), K-O Iettersson (KO|),
H.])äi\'årinta (H1)ä), l.Riihimåki 0Ri),
A.ltivasto (AIii), L.Saari (1.5e), \iV Sa-

lonen (VVS), R.Saranto (RSa),
\,l.Suhonen {NISu), A.SLrorrnta 1,\Su),
S.Sällvl:i (SSa), \1.I anxninrn (\lTa),
.J.l ittoncn rlIil, I'j.Toola lPTo),
J.\ alkama l-J\ar, J.\\e\\nran (_J\!r),
.\.\ ienoncn 1 \\ i ) ta H.\'jrtanen rHVi).

I al\ clta I 99{),i 91 he\ aintonsa
lalautti\atr 5. \altonen (SAal, l'.Aihc)
r|\l). \..\urcla 1A1ul. R.Hei orrer'l
lRHe) \f Helin L \1Hr). l.Hclriola
lJHe) O l.aner\a lOKa), K.Kctola
(KI(e . H.Klemola (HRl) ILKormano
(HKo). S.Kunttu (SKu), F..Karkkainen
(EKii), E.Laine (El.a), J.Laine tlLa),
P.Laine {PLa), Il. Laine (RLaJ,
R.l.indroos (RLi), l-l-oivaranta (llo),
E.i.unden (El-u), l-NorrnJja tlNo),
T.NLrmmincn (TNu), K O.Pettersson
{K|e), K.l{ainio (KRa), N4.Rintanen
(N{lli), K.Salo (RSa), V V.Saioncn
(VVS), M.Suho.en (MSn), A.Suoranta
(ASu), |.Toola (I'l-o), \'V.Velmala (WV),
V.Vanskä (VV) ja M.Yliti'lo (MYl).

t,isäksi kaytrttavissä olivat vhdis
tvsten haveintovihot Vietoislenlah
dclta, Painrionlahdclta, Ruissalosta,
Friskalanlahdelta ja Hevorlpäästa sckl
Yliopiston pinnalista.

a1990197
\':ilisaaristossa oli ohutta jäätä iou-
lukuusta helrniktLtLn alkuurt, mut-
ta ulkosaadsto pysyi jäättömänä
koko talven.

Talven la jinäiiräksi tuli 116,
rnikä ylittåä reilLLsti normaalin
talven 1988/89 luvun 102, mutta
jää reilusti cdcllisen leudon tal
ven 198 7/8ll luvusta 12'1. Vesilin-
nut, pclolinnut ja pitlliit olivat
hyvin cdustettr,lna, rrlutta liylmä
loppusyksy karsi varPusLintLLicn

Lvhenteet
Kunnat: ALastaro (^la), 

^skainen(^sk), Aura (Aur), l)ragsfjärd (l).a1,
Ilalitiko (Hal), Houtskari (lIou), lniij
(lni), ltuarina (Kaa), Kalanli (Kal), Ka
rinainen (l(arJ, Kcmiö (Ke ), Kiikala
(Kii), Kisko (Kis), Kodi\joki (Kod),
Korppoo (Kor), Koski l l- (Kos), Kusta
vi (Kus), Kuusjoki (Ktu), l.aitila (Lai),
Lcnu (LemJ, Lieto ([.ic), l.oimaan kau
punkl (Loj), Loimaan kLlnta (l.oi mlkJ,
\larttila (Nfar), MaskLr (N{as), \lellilä
(\lel), Nlerimasku (Mcrl, Nliel{)inen
(N1ie), NluLrrlä (l\4uLr), M) närrilki

(l\lyn), Naantali (Naa), NaLivo (Nau),
Nousiainen (Nou), Oripåå (Ori), l'ai
mio (lail, Paraincn (Par), ])erniö
(l)ern), l)ertteli (Pert), Piikkiij (Iriil,
Pttäranla {]'vh), IJöytyä (Pöv). Raisic)
(Rai), Rusko (Rus), R,vm:itt)la (Rvm),
Salo {Sal), SaLrvo (Sau), Suomusjärvi
(Suo), Särkisak) (Sär), Taivassalo (Tai).
Tar\'asioki (larl,'[urku lTur), UrLsi
kaupunki (Uus), \iilhto (Vah), Vam'
p la (Vam), Vehmaa (Vch), Velkua
(Vel), Vänanfjårcl (Väs) ja Ylän.c (Yjä).
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Vesilinnut
KAAKKURI ()dvid slelluta
1989/90
Ej yhtäån halraintoa.
1990/9l
Kolme havaintoa: .1.12. Utö 1p (HKl)
sckäJurmossa 22.12. I juv/tp (SLa) ja

5.1. 1p (APa ym.)

I(U1KKA Gd|i? dr.tirii
i989/9(l
Jumossa 2.1.2. 1.:]- yksi lintu. Muual
tavain yksi havainto l:1.1. 1p l)ar Nau
lossi llNo).
1990/91
f.i havaintoia.

KUIKK.^.LINTU G.rl,id .!7.

r 989/90
Jurmosta ncljä havaintoa aikaväliltä
-J.12. 2.3. Lisäksi 9.2. Uus Liesluoto 1

s\,\'0Lai.
199r-)/9o

Jurnossa 2-12. ),ksi uuttava Sw
(HNu ym.), samana päiväna \'älillä
JLrrmo Aspö 2p UHe). Mtlttt; .1.I2. l)ra
Örö 2m SIV oHe), 15.12. Rihtnieml 1

(PAl),2,+. 25.12. l)ra Olmös 1p (SAa)
ja 1.1. Utö lIn lV (NISu).

SILKKIUIKKU |a/lrefr .,'i-ttrrlrrJ
I9lt9/90
Jurrnon ulkoLruoliset havaiDnotr 2. 1 2.
Rym Koisaari 1 (J!Ve), 15.1. Nau 1tp
(PAl) ja I9.1. Kor Bokulla 1tp (PAl).
1990/91
.Junnossa 15.12. 1p (HHa) sekä 9.,1.

lm W, joka on todennäkijisesti jo
ke\'ätlnuutolla. Muualta: 8.12. Par
Lemlax 4tp p ja 9.12. vielä 3p (RLi).

I I^RKÄLINTU ,.lxli ( eps ltiseigen n
1989/90
.Jurmossa niihtiin ainoal: 2.I2. 1 ja
13.12. 1.

r 990/91
[i havaintoja.

Nf ERIMETSO I'l t old( rcaotut \ cdtbL)

1989/90
JrLrmossa nähtiin koko tahen aian
1-50 lintLra. Utössa muutaiiia lapi
talven, maksilnit 15.12. I8 sek:i 16.2.
15 l1'AlJ. VuLralla vain l'1.12. ry/h
Rihtniemi 1 (!.1 a), 18. I2. Pij Toivon-
linDa 1p (N,lPi), 2.3. i'vh Rihtrlicmi lP
(?) ja Nalrvossa muulamia )ksilöitå
läpi talven.
1990/91
Jurmon paiiv:isunlmat vaihtelivat
10 100 yksilön väljllä. Ainoa lnuualta
tullut: 5. L Utö ,{0 (tAl)

zo

H^RltJAAHAllo\RA,'l t ded .iierct
1990/91
6.12. I'ii Toivolinna 1 (Mll), 29.12.
Nau Keskusta 1 (f.l i) iaJurmossa 1.1.
I kiertelevä.

KYI II'IYJOU ISIN a)i{r7!/i old
19f19/90
Suurimnrat päiväsummat: 28.l. Nau
I(irjai en-Borstö 208p (RHe) ja 2,1.2.
sanalla alucclla 25::lp (RHe).
1990/91
Jurnossa: fi.L 20, 12.t. 35, 16.2. 41,
18.2. 12,19.2. 195 ja 28.2. 225 yksi-
löä. Paras p:rillisumma uualta oli
Nau Prostvik-Borstii 2.2. 182 ad 63
ju\ cli 2,15 yksilö:i (MYJ 1rn.1.

L^ULI IJOUTSEN C)igrnl) .,v$/rr!
1989/90
'lalverr suurimmaI pan'ei Nau Pcnsa-
rissa: 9.1. 12 ad + 4 juv (lHO ja 6.2. 19
ad + 6 juv lllJe).Jurmossa jouhrkuussa
.l 16 yksllöa.
1990/9I
Joulukuun alussa JLunlossa lähes päi
vitlåin J l'+ yksilöa, parhaimpana
8.I2. I4p (lUYi). larnmikuun paras
päivä 12.1. l.5p (tHa). 19.2. nåhdyt
linnut lienevat io kevätmuuttaiia 30p
(SLa). Muualta: 9.I2. Par l.emlax 2 ad
,1 ju\'lRLi), 29.12. Mie lahti'1ad 6 juv
seisoivai jiiällä (v\rs) ja 22.1. Nau Kä]
dinge 8p (VV) olivat parhaita päivä
summia. lalvchtiioiden yhteissllm
ma l'LY:n aluecLla n. 50 yksilöe.

KAN^DANHANHI 8i nnl o c ttt Lldetls i 5

r989/90
Kanadalaincn oli kateissa, ainoastaan
Trrun satama-Ruissalo 1-9 lintua koko
talven (nlo ct).
r 99(t91
l(anadalajnen oli tosi haryalukuincn,
ailroastaan yksivajaan 20 ),ksilön par-
vi scilasl \'älillä lur Ruissalo - Rai
Raisionlahli liipi koko talvcn-

\rAl-KOPOSKII IÄNTTI B kt ntd k ucal si\
1989/90
2.12. Tur Ruissalo I (SKu), 8.I2. D'h
llihtniemi 2in ((Ha) seld 15.3. Utd,l
(ARl).

RIS'l ISORSA Trl.i.),r7d ririlonr.r
19rJ9/90
Kevätmrutto alkoi jo helmikuussa:
Jurmossa 22.2. lk, Daaliskuussa jo
uscita. 26.2. Nau Klobbskärsfjärdcn
2p (VV).

HAAI'ANr\ 1/7rr! /r'td47c
1989/90
Vuoden vaihterssa .hrrmossa 1k.
1990/9l
B-12. Jurmo!sa 1k-

'lAVl A7rirr .,?..d
1989/90
.Jurmossa koko jou[1kuun ja iammi
kuuIr alun yksi yksil().
l99t.l19 t
Tavcjakin löytyir 1.5.12. Tur Ruissalo
puhdistamo 1k (UIa), 5.1. Nau Skär-
gården 1n (llHe), 20.1.-27.1. l'errr
lvlathilcledahl todennäköisesti siipi
rikkoinen n. (HKl vrrl), 20.1. Naa sata-
lna I ip k joka myohcmmin siirtyi
Ukko I'ekan sillan sulaan (JNo) ia 21.2.
liai liaisionlahti 1k lRHel.

SINISORST\ /i rrd \ p/d1li'rlt7./m.t
1989/90
.Jurmon maksimi 9.12. 260p + 1 albii-
no yksilö joka vietti talvensa saarella.
Suuritnmat kcsklttvmätmuualta: Naa
Uklio-Pckan silta koko talven 100 300

) ksilöä (EI a)ja 1,1.LTurRauvola l77p
(PAr).
1990/91
SurLrimpia kerääntyrniå olivat E.12.

Jurnrossa 350 ia 17.1. Auraiokirarl
ta-satama n. 60l:) (\ISu).

JOUHISCf RSA.,1lld! d.rrrd
1989/90
Kolme havaintoaJunnotta aikavälill:i
9.-l3-12. Havainnot koskenevat sa-
maa )-ksilöii.

TUKKASOTK^ /1ft,ld lili.u1d
r989/90
Joulukr.lussa vielä useilla paikoilla.
Mitään suurempia keskittyiliä ci kui-
lenkaan ilmoitettu- 2.12. Tur Ruissalo
5 (ASu), 10.12. Kor LJlii 3 oNo) ja 10.2.
Naa Ukko-Pckan s la .l (El.a) olivat
suurirnrnat parvel- Runsastui jo hel-
mikuun maaliskuun vaihtccssa.
I990/91

Jurnrossa 2.12- 1p, sc jälkeen vasta
1 5.2. 1 p. 23.2. 2p ja 27.2. 3p MLLualla:
2.1.12. Tur RuissaLo 2k, ln UNo), I.1.
Naa Navire lk, In (PIl)sekä 31. L \au
Svinö:]p (VV). Aika \'åhissä olivilt.

I.^P^SOTKA,rylld rlrrrrilrl
r9B9/90
Jurnossa ioulukuussa 1 )'ksilal.
1990/91
27.2. Jr.rrrnossa 2 sekä 28.2. enä:i 1.

1.1. Naa Navire I[ (RSa) samana päi-
\'än:j Lhrs Pyhärnaa 1p sekä l'yh I'ullo
kari 1 (ltl-a) ja vielä 2.2. ULrs Lvökki 1

(Rlrc).

PtINASOI-KA,4tlr)1? Iiritrd
i9u9/9i)
2.1.2. R) rn r\asla 1 (l.Sa) lience jo muut-
tanut,vksllii.
l99Al91
Kaksi punasotkaakin jai rannlkolle
talvea pitänlään: 22.12. 21.12. T\r
Ituissalo lk 0No) seka joulukuu-
tammikuu KcmSlriinnla 1p (nonet).



&rl

:
Tukkasotka viivytti syysmuuttoaan ja
jäänyt talvehtimaan.

HAAFIKA .S.rmdldlid /t0ll;55itrr
1989/90
Olipa haahka vähissä. Jurmossa
1.12.-20.2. 1-3O yksilöä, tämän jä]-
keen yleistvi. Muualla 2-12. TLrr Ruis-
salo[ Kolkka 12 (MSu, RLi) ja 28.1.
Utö 24 llNo).
1990/91
Jurmossa haahkoja oli aika harvassa,
ainoastaan muutamia l1. 10 Yksilön
p.rIvra ndhtiirr. Muttall.rltn arkå har-
\ r n;r inen: I I2. lJlil l0 lill' ll seka 4. L
Paraisten NaLrvon Lossilla'ln (MSu).

AlLl CIL! SuIa hya|nl|is
19A9190
Junnossa joulukuulta nel jä havaintoa
kolmesta linnusta sckä 3.2. I7 lintua
Utössä 30.12. 1250 (lHe) ja 28.1.600
(JNo). Muuten vai yksitläisiä li iuja
mu!tamilta paikoilta.
rg90/91
Jurmossa paras kuukausi oli loulu
kuu, jolloin suurin nähty parvi oli 1-I

90 yksilöä. Muina kuukausina muuta
mia 10-.50 yksllön parvia. 'tr.l2. Dra
Örö 14.5 (lHc), 15.12. Pyh Rihtniemj
25 (LIKI), 15.12.'24.12. Tur Ruissalo
Kotkka lk (rnonet). Vuoden vaihteen
iAlkeen vain yksi lravis 2.1. Rai Ku-
konpäa ln puk (RHe).

aikaisti kevätmuuttoaan muttei vielä

MUSTALINTU rve/rrrittrr rrgrd
1989/90
Kaksi havaintoa:2.12. Sär' Nixor 2

0KN) ja 28.1. Nau Styrsholmama 3
(RH€).
1990/91
Jurmossa 10.12. neljä, 2.1.-19.2. yksi,
9.3. kaksi ia 10.3. kutlsi )'ksilöä. Muu
alla: 1.12. Tur Ruissalo peräti 5k '+n
(r\Su), 8.12. Par l.cmlax 1 (S(u ),n1.),
5.12. P,vh Rlhtniemi 2 (PAl) ja viirnci-
senä havairltona:J1.1. Nau Peno ln
prrk (\rV).

I'ILKKASiIPI rvlcld,ittd /i/.s.rr
1989/90
Jurmossa koko tillvcn 1-3 yksilöii.
Muut: 6.]. Utö 1 llNo) la 2.-1.12. 2
(P.,\l).
1990/91
Jurmossa koko tah'er l-9 yksilöä.
Nluualla: 1.12. Tur Ruissalo 4p (JNL)

yr.,.),2.12.-2:1.I2. Pat Lcmlax 6n Puk
(SKu ym.), 1.1. Nau Pernäs - Kor Uttj'l
(MSrt sckä 23.1. Nau Stora Kalskär 6
(VV).

TELKK Ä Bucepl\tlit cldnsulo
1989/90
2.12. Par Lossi 20 (ECu), 12.12. Kor
Wattkastin lossi 1l (i\Su) ja 1'+.12.

Utö 1.1 (PAl) olivat slurimrnat kerty-
mät. Muutto alkoi helmikuun Puo-
lenvälin iälkeen.
r 990/91
2.1.-29.1. Nau Käldinge Pensar päi
vittain 6-60yksilajä, epätavallisen run
sas csiintyrnincn tammikuussa (VV).
2.2. Nau Prostvik-Borstö 130 (MYl).
Jurmossa 16.'l7.2. 208p + 19m, mut-
ta silloinhan olikin jo kcvät.

UIVELO Mel.qr/J d/rrll/J
19U9/90
Kaikki havainnot: 2.12. Par Lossi 1

(Plo), 18.1. t{ym Aasla In P (LSa),
21.1. Nau Stenkär I (PTo) la 4.2. Nau
Mattnäs i/4p (lHe).
1990/91
Jurmossa: 5.2. 1n puk ja 16.2. ,1. Nluu-
alla: 1.12. Kus Laupunen 1n pllk (ASu),
15.12. Uus Pullokari 1n pr.rk (PAl) sekå
['ar Lcmlax 1n puk (NISu) ja vielä 1.2.
Tur Ruissalo 1n puk (ASu).

ISOKOSK!.LO M.,.qll.s r?k,Jrrie/'
1989/90
Jurmossa joulu tammikuussa 1-20 lin-
tua. Maksimi 17.2. 60, loista osa lie'
nee io kevätmuuttaiia. Suurimpia
määriä muualta: 1.12. Ry Aasla 85
(LSa), 14.1. Kenl Strömma 15 llKN),

21.



12.2. l(or Verkrn 2;' (ASLr) ja 2-1.2.

Kirjainer Borslii :180, joista osr io
lulurLl tollntLria (l{He).
r99(t9 r
lLlrrnossa h.tvaittiin joululuussa ia
tamlniku ssa lahcs päivittairl 15-:J.5

vkrilöi, helmikllussa nräiir:il lisaiaill

tviviit. |aris påiva 16.2. 600P ! 60m;
siisp:i kc|at alkoi koillaa. Suurinlpia
rLl11lmia muuillta: 5.1. \aLl
I'ro\tvik-Borstij 595 iRHcl il 172
.Jurmo-lerras 12.'1.3p + 2'lm (lHc),
nalistä \'iililla .Ir1rnlo r\spii I020P +

21r].

l llKl(A(OSl(lll.O,\1.,.{r/\ s.r rirlrr
rqScli 90

.lurno!sa joulukuLrssa 6-:J8 lilrtul.
NlLrLraltr: 11.12. 1'])lr Rihtnicrllj ln
(^SrL), Ll. trtii I (lNo), {r.L |vb Rihl-
rricmi 2lllVi) jr 2.1.2. l!h Rihtrlicmi
2 (JNol. SLrurin rr:lära kuite[kjIr 27.1 2.

Dra HöSsiira l5n ol{e).
I i)9(r9l
I lavalnloia perilririsu\li l:ihinnii Jur'
nro\la, missii sLruljnllnal par\ct fi.l2.
6q) ia I6.2.25p + 25rn. Nfuualla cni
tcn 5. L NaLr |r1)st\ ik Borslij 3iJ (Rl lc)
ji1 12.1. Ilolltskiir 11 (lvlYll lIItrutcn
viibaLukuirrcn.

Päiväpetolinnut
lVultlKOl'KA Hdli/t'frr! d/ri.i/Lr
1989/90
Havainloja tllli enlllit\ ksclliscstl laris

trrataa, ioilta o5r tictenkilr koskce
sitntoja lintuja. L:jhfs liaikki olivat ns.
"ha,1sl(amf ri Lotkia". Länlnlin ialvi jä
rulrsas haaskaruokinta vll-vtl:i:i jaa-

rl)äan rarnikoiie Ia]vchtimran.
r990i 9l
RLlnsas csiintyrninen, osa lin uista
tolij on sanloja ) ksiltjitii. ioolLrkLlussa
n. 50, tamnrjktLLrssa n.'10 ja helnri
kouslil a. 70 ha\,ainloa. Suurin osa olI
ns. "haaska havairllo ja".

SINISUOI LAUKKÄ a-lr1 rr.\ Llrr/?.'rlr

I9u9/90
l;lilssä 1.:1.12. 1n Puk. 1|Al).

V 
^R|USI 

IAU K(^ ,l..4ril(r ,?i\r/J

r989/90
Ilnroiictttlicn havajlrtojen ktrtrkausi
suInrna oli jolLlukuussa l8 ja tam i
kuu5sa 2B lintua.l'llllnikllusr,t io usei
tir lvnlmrrr i:t (muLrlto).
1990/9 L

IlInoitctlLlierr varpLlshaukkojen kuu-
kausj\unnna oli ioulukuus\a 17, IanI
rnikurrs\a l!l ja heLlnikuussa 20 fkli_
lLi:i.
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K^NAH,\UKKA Ai r iPilcr j./,lilir
l9E9/90
llmoitcttuien iravaintoien kuukaLlsi-
sLrm a oli joulukutls!a 18, tarnnli-
kuussa 21 jil l)cllrlikrrLrssa I5 lirltua.
Maaliskuussa oLi rrLLutto io hvvassa
kävnnissä.
1990/91
Kanahaukko jen kuukausiiuntmal oli
val: joulLrkLru I9, talrlnlikllu I7 ir
hellnikuu E vksiliiii.

HIIRII IAL;l(li\ /irrr, rrlt()
1989/90

Jurmossa 5.12. ja L3. \ksi )'ksili), jäl
kinlm:rlnelr todenn:ikiiiscsti LlLltla
nlLt jo. Nluut: 16.12. Rii kclkusta I

(El.ä),20.12. Rl'm Äa\la I (1.:ja), il.l.
Nau Aspij (NfNo), 1L2. Sär Niror I
(NIHe), I6.2 Ilal keskustr I (HI',ä) ja
18.2. Irar L(mlax 1, ioka oli ollut piri-
kalLa koko talven (SKu).

199Ol91
vri. yk\L havrinto 20. I L Ruskolla llr
(NISLr vrD.).

i'lF.liANA lirl(l) /rrjo|u!
l9rJ9/90
lulln(J5 a ioolo tarllnlikuussa I lirrtu.
lvluut: 9.12. Lltö I (JNo), 19.1. Kor

Bokulla I S 1l)Al),21.1. Nau Bo.stö 1

(PTo),21.1. NaLr Lokhohr 2 (lli)) ja

'1.2. \alr Berghatlrn 1 (l'Ål).
1990/91
Vain Jurmossa 1 .-1:J. I2. 1 yksilö.

N1,\,\Kl)TKA .1qr/i/d .t,l,sirr1oJ
1989i 90
IlmoilellLr ja luvaink)ja yhtccnsä :J'1,

ose samoia )k5ilöilä. Nårn:ikin ns.
"haaskakotkia'.
199(t9 r
Jurirossa 1.12. yk\ija I9.1. \ksi lintlr.
l\'furralla vli 30 havaintoa, iotka kos
kc\'at sLLLrrimnrak!i osaksi snnloia haas_

koillå asu\televia vksiLÖitä. SLlLllin

),htäaikaa ha\,aittu ) krjlÖmäärä oli
Sårkisalon nelja lintua.

I LILIt.ll I^IJKKA htl.o tiltntol.ltlu\
1990,/91
16.2.-3..1. lp Nlie Kocasema llrtonel).

AMPLII l^l JKKA Idh) L a I I oltbrt t i ut
I9lt9/'90
Kaikki havainnot: 1.:t.12. Tur keskusta
I iSKu), 1.1. l{ai (ustavilltic ln (SKu

)rn.J, 19.1. llaisionLahti I (RLIcl, 2.2.
TLr Rrlissalo 1p (SKtL), 6.2. Tur kcskus
ta I (l(ju), 9.2. Sal Nl..riniitt) l (OKa)



t .l
10.2. Tur Topinoia 1 (lNo) ja 11.2.
Pern Melkkilä 1 (lKN).
1990191
Jurmossa vain 20.1. 1m. Muut: 6.12.
PaiVista 1p (SAa), lintu viipyi paikalta
pdriscn viik-koä. 29.12. TLrr Avik 1k p
tlNo), 26.1. Tur ToPrnojd I lASu),
22.2. Lie Rähälä 1(PTo) ia 24.2. Sal

Pahkavuori (OKa) lienevätkö io ke-
vätmuuttajia?

Kanalinnut ja
kahlaaiat
PYY Bonasa bo ositl
1989/90
Pvvstä ttLli aika mukavasti havainto-
1J,'yhteensä 27. Suurrn "Pdrvr" oli
3t) l2 Ku\ 

^nalajncn 
3 (EIaå !m.).

Muut havainnot koskivat 1'2 li;rtua.
t990191
Kaikki havainnot: 8.12. Par Lemlax I
(RLi), 9.12. Kus Anavainen 1 (DKä),

25.12. Ku5 Kaurissalo 1 (HKl), 27.1.
Par Lemlax 1 (RLi), 28.2. RYm Aasla 1

(RLi), 3.3. Lai Pehtjärvi 1 (ASu). Nämä
havainnot eivät suinkaan kuvaa kan_
nan suuruutta, vaan sitä, että iuuri
kLrkaan ei mene talvisin metsään!

Rymättylässä hel- RIEKKO l,dSolrlrr /dJopuj
mikuun alussa tava- 1989/90
tut kurjet olivat tal Ylä Kurjenrahkalta-Savojärveltä ha'
ven 1989/90 rajuin vaintojä koko talvelta 1-4 linnusta.
yllätys. 1990191

Leppoisan mukavasti haviksial 18.2.
Ylänne 3 (PAl),2.3. Ylä Savojä i 2tp
ruokaiiivat koir'tlissa (PRi, IRö), 9.3.
1tp Nou Kurjenrahka, lintu päästi
"ornit" alle 20mpäähan (ETa, HHi) ia
10.3. Ylä Savoiärvi 3 ä (KKe).

TEERI Tetrao tetrix
1989/90
Yli 10 yksilön pa0et: 18.12. Loi Met-
sämaa 25 (PAa), 27.1. Ylä Vaskijärvi
11(RLa) ja 7.1. PernKestriikki 1 (lKN).
1990/91
Suurimmat parvet olivat 1.12. Kus
Wcsterby 15 (ASu), 15.12. Paattinen
1,1(KKe), 17.1.42 Kemiö (PLa) ja 19.1.
19 Par Attu (OPe).

MEISO Tetna Lrogallus
1989/90
Neljå havaintoa: 7.1. Ala Virttaan-
kangas 3n (RLa, HHe), 17.2. Hal Mä-
enala 1k (EIa ym.), 20.2. Myn Laaioki
1k (ELa) ja27.2. Dra Ölmos 1k (MNo).
1.990/91
Vain kaksi havaintoa: 9.3. Lie hiihto-
keskus ln (KKe) ja 27.12. Hou Kittuis
1n (KRa).

PEL:f Ol'\Y Peftlia Penlix
1989/90
Kuukausimäärät: ioulukuussa 30, tam-
mikuussa 78 ia helmikuussa 26 yksi-
löä.
1990/91
Kuukausimäårät: joulukuussa ei ha-
vaintoa, tammikuussa 36 ja helmi
kuussa 30 yksilöä.

Nokikana ei iättäytynyt talvehtimaan
leutoien talvien turvin kuten se teki
1970-luvulla.

NOKIK NA /;rli.d af,/
19a9190
Havaintoja n. 25 yksilöstä. Suu m-
matpawet: 2. 12. Tur Ruissalo puhdis-
tamo 14p (SKu ym.), 11.2. SärNixor3
(MHe) ja 14.1. Naa Ukko-Pekan silta 2
(ELa ym.)
199019L
Suuimpia määriä 16.12. Naa Uk-
ko-Pekka 13p (JNo),27.12. Hou Kivi-
mo 10p (KRa) ia 25.12. Kus Kaurlssalo
peräti 100p (HKl).

KURKI Gnrs.gn/s
1989/90
TaLven yllätyslaii: 6.2. Rym Aasla 1

(LSa) ja 7.2. Rym Äasla 3 (LSa). Olisi-
vatko jo muuttaneita?

MERISIRRI Cdltdris /tdrilittur
1989/90
Jurmossa koko talven 1-30 yksilöä.
Utössä 17.12. 2, 4.1. .1,21.1. 5,24.1.6
ta 4.2.5.
799019r
Jurmossa nähtiin joulukuussa lähes
päivlttäin 1-60 yksilöä, tammikuussa
1-55 ja helmikuulta vielä yksi havain-
to 17.2.3m. Lisäksi 1.12. Utö 1llHe).

SUOSIRRT CdlidrLt d/Pifur
7990/9L
Jurmossa 28.12. 1.1- yksi Yksilö.

JANKÄKURPPAl-)41,ocryptes minim s

1990197
Vain yksi havalnto: 4.2. Utö 1 (HKl).

LEHTOKURPPA S.01ry (11 n$ ti.oLt
1990/91
12.1. I'ar Attu I 0He).

TAIVAANVUOHI Gdllindp 8alLitl48o
7990191
1.-2.12. Uiö 1 oHe).

E

,1,t*Srr*t*!}8*t*x
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Lokit la ruokkilinnut
NAURIILOKKI ldruJ ridiD rl,/lis
1989/90
Turun satalllassa pyöri koko talven n.
20 yksilön porukka (monet). Muual-
ta: 7.12. Uto 10 (PAl) ja 25.12. Naa
Satama I (P^l).
1990/9i
Jurmossa cnimmillään 1.12. 65 yksi-
löä. Jouhl-ja tanmikutLn aian Turull
satamessa pyöri 3tplintua (SKu ylri.).
Lisäksi 5.1. Nau Plostvik Borstö 5

(RHe). Helmikuun puolivälissä nau'
rulokkeia oli jo kaikkialla.

KALALOKKI lrrrus.drus
1989/90
Turun satana-alueella koko talvcn n
301intua.
1990191
Sur.rrin mää1ä Jurmossa 5.2. 6'50 )rksi
liiä ja n]uualla: '1.12. Nau Bengt
skär-Morgonlandet 700m SW 0He)
sekä ramana päiväna Dra Orö 600m
SW 0He). t ätä jouh-tammikuun voi-
makasta kalabkkimuuttoa tapahtutl
joka vuosi mm. Junnossa, mutta ha-
vainnoitsjjat eil.ät huomaa tai viitsi
laskca hajallaan muuttavia lokkcia
Linnut tulevat ehkä Vienanmeleltä
I aatokan kautta SuorDen rannikolle?

HAIIN,IAALOKKI ldnls it telltahLs
1989/90
Suurirnlnat n]åäräti Tur 'li)Pinoja n.
.100 (lla) koko tah cn ja 9.l. Tur sata-
ma n. 100 (ASu).
1990/91
Jurnrossa enitcn 1.12. 60 ja 5.2.22O
yksilöä. Suurin määrii m ualta: 5 1

i ur Iso-Heikkilä 550 0He).

MF.lllLOKKl Idnr /??,rrirrrJ
r989/90
Suurimmat lnäårät: 17.12. Tur Ruissa-
1o l0 (ASu) ja 3.2. Kus I'leikilä 15

(ASO.
1990/91
Jurmossa elrimmillään 5.2- .32 yksi-
1(]ä. Nfuut ilmoitetut kcrtyrnäl 1 12

Utö l0 LlHe), 8.12. Par Lemlax'15P
(SKrl) ja 1.1. Kus Vartsalanlossi 30

llHe).

RUOKKI AI.d tdtulri
1989/90
Vain kaksi havaintoa: 21. L Utö 10m

{lNo) ia 28.1. Utö 1P UNo).
1990/91
Kolme havaintoa: I.1. Jur]no 1 tP,
2.2. Nau Borstö lrn S (MStt, ia sama

a päi\'änä Nau Sandholm-Trunsö 1

(t l o).
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RlsKlLÅ (lr?phUs Jrylle
1989/90
8.12. l)yh Rihtniemi 4p (ASu) ja 28.r.
Nau Lökholm-Borstö 7 (RIIe) olivat
suurimrnat parvet. Utön maksimi 6. L
5 (PAl). Lisäksi Uus Licsluoto 7.1. 1

ULa).
1990/91
JlL.mossa joka viikko 1 2 vksiLoa.
Muualla: 1.12. Pyh Rihtniemi 1 (HKl),
4.12. Utö,{ (HlC),9.12. Drå VänÖ 1

0l']y ym.) ja 15.12. lYh Rihtnicni 1

(HKl).

Kyryhkyt, pöllöt ia
tikat
KESYKYYHKY Cr)/r/,rDd li1,i.l
1989/90
Mielenkiintoinen havainto Utöstä
:1..1.12. 1 (PAi).

SLI'|LKYYIIKY (ilurlbn Pdlt| btLs

1990/9t
Tammikuussa vksi lur MikaelinPuis-
to (monet), 3.2. Par Lillano 1 (HKl) ja
7.2. lur Ruissalo 2 (Pl.a).

l UltKlN(YYIIKY S1r.'Ptope li4 lecdocta
1989/90
Paimion Vistan maksimi 11 (SAa),

Kcmiön keskusta 5 (lKN) sekä Turussa
viidcllä eri pajkalla 2 3 Yksilö:1.

UU ITUKYYHKY Colittttbd aettds
r 989/90
6.1. Rai ohikulkrLtie I UHa) ja
28.1. lopputalvi Par Lemlax 1 lSKu).
Helnrikuussa jo niuuttavia.
).990191
10.3. Paimion 4 yks- lien.vät muutta-
jia (PLa).

r8rrt***&lr
,*ixXX-Wf
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Isolokki on satamien vakituinen talvi-

. råit& , ?
3w$r

1990/91
I 1 2- Tur lalavatic 2 l (SKu) sekä sarna
napäivänäTur I Ialinen t0 (ASu), 3. 12.
Tur Kupittaa 11 (lili), 9.1. I'jai Vista 3
{tl.a) ja 19.2. Lai keskusta 2 (P^l).
Yhtcismäårå 46 yksilö:i on viime vuo
sia parempi.

TUNTURIPÖLLÖ 
^'.r.tetl 

x andia. n

19i19/90
Todellista juhlaa:6.1.Ju[]io 2m + 6p
l,lHe)l Utössa 5-12. 18.3. ainakin ,l eri
vksilöii, nrutta ilmeisesti useampikin
2 yksilöäviihtyipitkään saarella (PAl).
Lisäksi 1.1. I',vh Rlhtniemi 1p (MSa

vnl.) ja 1:1.1.'lopputalvi Vahto kk lp
(monct).
1990/91
Jurmo piti taas pintansa, kolme ha-
vainloa ja myöskin kolme cri yksilöä:
27.12. 1n puk (illll. ju\'), 31.12. 1 ad k
ja'+.2. 1 acl n.

IIIIRIPÖLLÖ sr/,tu ll/r//d
r9E9/90
l(aikki havainnot: 6.12. Rai Kerttula
lp lHPlr),9.l.-27 .2. Pern Pohjanlärvi
lp (lNo ym.),'1.2. Kor Aspö 1 (I'],{l
yln.), 2,1.l. Sau Rajalahti I (EGrt, 23.2.
Nlie Koease la 1 (PAl yrr.), 10.3. Uus
Lyökki 1 (HPå) seka Uiössij koko tal
ven I (PAl).
1990/91
Kolmc havaintoa: 2.1.I.ie lenttinen l
(PTo), 21.1. Tur Paattincn I (Jt-Am) ja
2.2. Per Klsakallio 1 (MÅh).

VARPTISPÖLLÖ
G l.\tci diutn pdsse ti,t u tt
1989/90
Aika mukavasti 13 eri lintua. Kuukau-
sisommat koskicn cri yksilöitä: jotlllr-
kuussa .tr, tammikuussa 4, helmikuus-
sa 2 ja naaliskuussa 3 lilrtua. ltftturl
moassa RLrissalossa oli koko talvcn 2
eri lintua. Toin{jlkahdcn yksilön paik-
ka.1.3. Pern YLiskylii 2p LIKN).
1990/91
Ha\'ainnoI ajoittuvat bpputalveen:
12.1. Hal SalaineD I (?) sekä sarrana
päi\'änä HoLr Loalscj I (KRa),5.2. Tur
frirkala 1 rKKcl, 2.2. Tur Ruissalo 1

1S(u \m.r.25.2. lii IIir!und 1\lli).
2.3. L'us Sundhol|) 1 1,lHo. ,l ,1. \li.
I\oeasenla I r.JTa \rrl.r ji l.l..l. \l\n
Karjala I iRLi. RH\ r.

SAR|IPOIiÖ lsnr(rrrlJ
r9B9/90
Havaintoia vain Utöstä, mjssa koko
talven I 3lintua (monct).
r 990/91
Eniten ulkosaaristosra: 1. 3.12. Utii
1-3 vksilöä, 16.12. Hirvikoski I (KSa

ym.),23.12. Utö 3 (HKl) ja 11.1. Kaa
Rauhirlinna 1 (Klta).

SUOI,ÖLLÖ,4ri0 rd,irrre!rj
19Ii9/90
Utössä 6.12. 1 (JNo) ja 1.1. 1 (lNo)
sckä 2.1. Sal l)asseli I {ANu).

KU\tNCASK}\LAST,\T l, t\lc(la ntthis
1989/90
6. 12.12. Tur Lansilaituri 1p(monet).

I IARIVfAAPÄÄ IIKKA Pi.II.' .dllIi.r
r9B9/90
Ruissalossa havaitliin koko tah'en 6 8
yksilöä (monct) ja 23.2. l{l'ln Aasla 7ä
(LSa). Lisäksi n. l0 paikalta yhde]l
linnun tapaamisia.
1990/9l
Ilrnoitctut kuukausimäärät olivat vaa-
timattomia: jonlukuussa 3, tanirni-
kuussa 8, helmikuussa 9 ja maalis
kuussakin vain 6 yksilöä. I'jaras päi!ä-
sr.lmma 16.2. Tur Ruissalo.l (RLi i'm.)

P^l-OK'\RKI Dryoc1)loJ rrdrfirlr
r 989/90
Ilmoitcttojcn havaintojen kuukausi-
summat: joulukuu 5, tanrrnikuu 8,
helmikuu 17 ia maaliskuu 8 yksilöä.
r99O/91
N1,vöskään f alokär jen illnoitetut kuu
kausimääråt eivät vastaa tode]lista
måärää: jouluklll 4, tarnmikuu 15,
helmikr-ru :l ja naaliskuu 7 yksilala.
Paras päiväsLLmma: I0.:1. Sauvo :l
(l\,1Y1).

PIKKUTIKKA TeTTlro.op11 s trtiuo t
r 9E9/90
Ilmoitettu jen havaintojen kuukausi
snirnat: joulukuu E, tammikuu 5,
helmikuu.l ia maaliskuu.5 yksilöä.
199U91
Vain viisi ilmoitcttua: 2'l.12. NIie Koe
asema 1 (PSc), 1.1. Ues Liesluoto 1

01.a, RLa), 12.1. Kcm Labböle t (TNi),
19.1. Kaa keskusta llNo vm.) ia J..j.
lar \fustfintr:iskct 1 lRKc).

]']OHlAN l lKKA |l.olrfus Itili.qIus
l9rJ9/90
\rain vksi ilmoitcttu: ioLllLrklru \11'n
I aajoki 1k (ELa ).

199r:),i 9l
I\aksi ha\ aintl)a: 15.2. jossakin I k {RSa
\nl.ria 2.3. Hou I\i\j o 1n ((llä).

Varpuslinnut
KIURU,4l.rrrlri riiaeflilJ
19U9/90
,1.I2. Utaj 1 (1'Al) ia 24.1. Nau Kirjai'
nen L (RHe). Hclmikuussa io kymme'
niä muuttaiia.
r990/91
1.12. Pyh kk. Im (HKl),,1.12. Utö 1p
(HKl),31.12. luriro,lp ja vielä 16.2.
Nou Koljola 1p (Rlle).

'l'UN l URll(IURU ErctnapltiIi nIlesttis
19u9/90
JLlrmossa koko talven I 6 yksilöä. ,,\i
noa Junnon ulkopuolinen: 1.12. Tlrr
Dano 2 llNo).
r990/91
Vain.Jurmossa tah,chti joita2. 1 2.-1 4).3.

2 6 tksilöä.

vÄSTÄRÄKKI M.rrd.i//d rrlr.r
19E9/90
10.2. Pern kk 1p (jlmoitti JKN).

TILHI tsatnbyc il I tt gdi11t lu s

i9lt9/90
Mrkavat kuukausisLlrnmat: joulukuu
n. 1000, tammikuu n. 1/00 ja hclmi-
kuu n. :3(X) ytisilöä.

2,5
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1990/9I
l ilhiä näkli aika heikosti, ainoa yli 15

]'ksilönparlioLi l. 2.l2.tilöl000Hel.

KOS(lK^l1A a-ir./rr-\ I ;/r./11.5

1989/90
I(uukausimäärät nonnaalia tasoa: ioo_
lukuu 7, tamlnikuu l:1, helmikuu 5 ia
maaliskuu 7 havaintoa.
1990/91
Kllrrk,lusimliärät ol ivat kovasti vaati-
rnattomia. joulukuussa ei havaintoia,
tarrmikuussa 5 ja helmikuussa 13

),ksi1öä. Eniten 17-2. Nou SavojäNellå
6p (N4Yl).

PEU KALOIN[\ T/i)Si o dr te s t ra 31 a dyt e s

1990/91
1t.-9.12. Drl Vänö lp (ll'y vm.) 1::l I
Kor kaatopaikka 2P UIle) koko tam
mikuun Kern Striimma (SKu Ym.)

RAiJ IIAINLN P4rr.lltl nlodu I d ri \
1989/90
ar.-12.12. Utossä 1 oNo).

PUNÄRlNT,\ Iritrdar15 /11lrr.r/ld
1989/90
,t.-6.12. Util I UNo, |Al), 8.1. Va\kio ?

1 (JKN) ia 22.-2.5.2. Tur I{uissalo 1

( onet).

ItÄ(ATl lRASTAS Trrrlll-t /l/rlrlr
r989/90
Itäkättcj:i oli i,rnsaasti liikkeellä vielä
jouiukuussa: 13.I2. Muu Kiskontie
250m (OKa), 16.12. Tur Pansio I40II1
(lKä) ja 20.12. Dra Orö Pcrati 1000

UI Ic). fänlän j:j lkcen mäerät pienelrj-
vät. Lopputalven srlurinrnat pan'et:
.1.2. Par Lemlax,l2p (SKu) ja 5.2. Myn
Kcskusta 1.5p (ELa).

1990/9 r
\jair yksittåisiä lintuja havaittiin kah-
deksalla eri paikalla saaristossa.

LAULURAS I 

^S 
Trrrdr 6 lltikrttths

1990/9 r
Yksi havainto: 15.12. Pyh Rihtniemi
r (HKl)

l'UNr\KYLKIRAST^S n llus ilid(us
19E9/9t)
Kaksi ilmoitusta: 6.12. Uto 1yörnuut-
taiiina (lNo) ja 1.1.1. Dla lliiltinen 1

( I Nu).
1990/9r
Reksi lravaintoa: 4.I2. tJtii 1 (FIKI) ja

23.2. Urij I (lJKl).

MUSI AI,,\ÄKERTTIJ .Sylti n dtt it lli I I d

19i19/90
,J.12. Sal Halikonlahti 1n puk (PKo).

flLl ALTTI l'rllloJi .)l7 rts colllbitd
1990/91
Lllkosaaristosta pari havainloa.

26

1.-:1.12. LIto I (HKl ym.) sekä 20.1.

JLrrmo L

VIIKSITIIvIALI l'rrnlfl /t bidt nticlls
1990/91
Lukuisista havainnoista ilmoitettiin
vain 9.2. Lcm Nft)nrloinen:iä (HKo

_vm.).

IYRSTÖ1 IAlr-EN,l.,1{ it h L t I o s c t1 I Ld dtt t s

r 989/90
Kur.rkaLrsisulrmatr joulukuu 29, tam
rnikuu 20 ja helmikuu 30 Yksilöä.
1990/91
Talven kokonaismåäiå n. 100-120
yksilölj. Suurlmlnat parvet 2.12. Patti-
nen n. 13 lPRi ynl.) ja 30.12. Kii Yltä
kylä 0Fr). Li muita yli kynlrrenelr
vksilön tapiramiskerto ja-

P^HKtNÅNAKKELI sitti eu t olut\t
1989/90
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Viirusirkkalinnun reviiri puronotko5
sa bongarien vahtimana.

muunmuassa siitå, miten paljon
helpompaa rarilaulaj ien löytämi
nen on myiihenmin kesällä, kun
satakielet suo muut häiriköt ovat
jo vaienneet.

'I arvas joclle tullessamrl1e retlii
oli ollut huono: Avikin iälkeen
olimrne kuulleet ainoastaan muu-
taman ruokokefltusen. Hcti ensi
pysähd)'kse11ä Taryasjoella kuu-
limmc kuitenkin kaksi sirkkalin-
lua. Påätin rengastaa ensin lähem-
pänä tietä laulavan yksilön.

l-intu lauloi tien ali lnenevär'I

Puton notkossa, vain muutamall
kymmenen metrin p|iåssä maao-
tiestä noin viisi rnetriä korkean
tuonen alaoksilla. Laulu oli iat
kuvaa, pensassirkkalintumaista

Viirusirkkalintu
ensi kertaa

Varsinais-Suomessa.

Keskiviikkoiltana 10.7.199 1

lähdimme l'lenry Lehdon kanssa
yölaulajaretkelle, pääasiallisena
tarkoitrrksenanltnc Maarian []a
kcavesialtaalla laulavan pen
s-.1\\irklJl jnrru rcngJstaminelt.
Ä\ iLiin linrluLh oli lultti koivcs.a
jo iltakymmelrccn mennessä, jo-
ten päåtirnme jatkaa letkeä erlsill
Aurajokivartta Pitkin Auraan ja
sieltii Tarvas joelle, josta l)aimion
jokilaaksoa m)'iitäillen takaisin
'lurkuun päin.

Yö oli mitä mainioin yölaula-
jaretkeä ajatellen. Ilma oli tlf/ni
ja sää selkeä. Lärrpötila hipoivie-
lä illaliakin pariakym mentai as-

tclta. Aicllessamme Llitkir.t Aura-
ioerr rantoja keskustelirnlrc
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Verkko viritettiin pen-
sassirkkalinnun pyyntiin,
mutta pussista poimittiin
viirusirkkalintu, Locustella
lanceoloto.

Kuinka kaikki kävi ja mi-
ten määritän viirusirkan -

nyt ensi kertaa suomeksi.

.Tyrki Norma ja

* I lavainto on
Rariteettikomitcan h,!r äksymä.



sirinåä, tosin ehkä hieman voi-
makkaampaa ia helisevämpaiä.
N{inulla ei ollut aiempaa kok.'-
Inusta viirusirkkalinnusta, joteu
pidin lintua vain epätlf/pillisesti
laulavana riaeriana.

Pystytimme verkon puronnot-
kon rintccsccn, noin kyntmenen
metlin påähän linnusta. Kun lai-
toimme pensassirkkalintuatrapin
soimaan, lintu ei ollut siitä mok-
siskaan. l ämä hieman hämmäs-
tytti, sillä yleensä pen5assjrkka
lintu syöksyy salamana verkkoott
atrapin alkaessa soida. -,\jaessam-
me lintua se lenri verkon )'1i hei-
nikkoiselle niitylle, jossa se liili-
kui ajvan rnaanlaiassa. Siirsim mc
verkkoa hieman ja ennen kuin
chdimme laittaa nauhurin uudel-
lc.en soimaan, sirkkalintu lensi
verkkoon.

Poinicssani linnun velkon
keskimmäisestä pussista tajusin
lopultakin, mistä oikeln oll kyse.
Linntln koko rinta oli tiheiden,
mustien viiruien kirjoma. Samoin
pyrstön alapeitinhöyhenten ku-
viointi poikkcsi pensassirkkalin-
null vastaavista; riit'vi.rnhan olin
rengastanut iLlud muutamaa tun-
tia aikaisemmin. Helkkari, kädes-
säni oli kuin olikin viirtlsirkkalin
tu.

Koska mukanamne oli vain
Luroopan Varpuslintujen suo-
menkielinen painos, soitin Tapa

ni Nummiselle, joka saapuikin
pian mukanaan Annika Forsten
ja Svenssonin englanninkielinen
laitos, samoin kuin Alströmin
(1989) mainio artikkeli viirusirk-
kalinnun miiärittåmiscstå.

I(un määritys oli näin saatu
lopullisesti varmistettua, rengas-
tin linnun, se valokuvattiin ja
päästettiin vapauteen. Samanai-
kaisestj (noin kb 0.J.00) soitettiin
tieto piipparikaavioihin. Lnsin
rnäiset bongarit saapuivat Turus-
ta hieman ennen kello neljää, jol-
loin iintu taas jo lauloi mukavan
aktiiviscsti, Losin lyhyehköiä sä-
kcitå. Lintu oli äänessä muuta-
mana seuraavana vönä ja havait-
tiin tiettävästi viimcisen kerran
15.7.1991 .

Tarkka kuvaus

Yleiskuva
Pienikokoinen i.rcrsleila, sekä

rinnasta että selästä h).vin viirui-
nen.

Pää
Otsa tasaisen ruskea. Päälaki

voimakkaan tLL ln m aviiruinen.
Päälaeila höyhcntcn tumnla kes-
kusta Lrlottui tasaisen leveänä

höyhencn kärkeen asti. Nisklhö\'
henet kuten päälaenhö_vhenet,
mutta höyhenten rer,lnukset le-
veämlnälti vaaleat. Silmäkulma-
iuova valkeahko, selvin silmän
edessä. Silmän takana juova kel-
lcrtävä, lyhyt. Korvan pcitiohöy-
henel ruskcat, takaosastaan tum-
mimmat. Korvan peitinhöyhen-
ten takana vaaleampi alue. Kurk-
ku kellertävä ja siinä h).\.in hie-
noa mustaa pystyjuovitrtsta.

Alapuoli
Rinnan pohjaväd vaalean kel-

lanruskea. Rinta selvästi pitkil.
täisviiruinen. Viirut mustia, sel-
vära jaisia. Viirut muodostivat sel-
viihkön rintavyön. Vatsa valkea,
kupeilla rusehravia höyhen iä,
joissa tummia viiru ja siellä tåällå.
Aiaperään päin mentäessä höy-
henet mrluttuivat lämpirränrus-
keiksi. Lyhyet pyrstön alapeitin-
hijyhenet vaaleanrusehtavat ja
niissä lähellä kärkeä tumma, sel-
v.irajainen viiru. Pisimmåt pyrs-
tön a lapeiti o höyhenet tyvestä
vaalcanruskcita, kärjestä valkeah-
koja. Näissä höyhenissä ei ollut
lrinkäänlaista tum maa kuvioin-
tia. Siiven alapeitinhöyhenetvaa-
lean luosteenruskeat.

Kuva 1. Viirusirkkalintu, 11.7.1991 Tarvasjoki. Huomaa pieni koko, voimakkaas
tikuvioidutyläperän höyhenetia tertiaalien iyrkkä raja keskustan ia reunuksen
välillä.
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Yläpuoli
Ftrlselån hövhenet muod(,\ti-

vat selkään sel;iä, pitkittäissuun-
taisia mustahkoja vjiruja. Selän
hövhenten kuviointi kuin Pääla-
eniröyhenissä. YläPerässä höY-
henten keskustat tummat, reunat
vaaleammat, muodostivat täPlik-
kään vaikutelman. Isot peitinhöy-
henet mustahkot, reunat suhteel-
lisen leveä1ti vaaleanruskeat. Kes

kimmåiset peitinhöYhenet kuten
iph:t, muttahöYhenenvaalea rcu-
nus vielä leveämpi. Pienissä Pci-
tinhöyhenissä tummia keskusto-
ja oLi vairt joissakin llöyhcnissä
Käsrsiivrn peitinhriyhenct kuten
jphrt, rnutta reLlnukset huomat-
åvasti trLmmemmat. l ertiaa Lit

tummakeskustaiset, reunat vaa-
lean rusehtavat. Reunan ia kes-
kustan välinen väriraja seh'ä ia
terävä. Pyrstön YläPeitinhöYhe-
net ruskeat, niissä lähellä kärkeä
pieni, ovaalinmuotoinen tum-
mempi alue. Pyrstö lybyt, voi-
makkaasti pyöristYnYt.

l]aliaat osat
Ylånokka tumrna. Alanokan

kärjessä lummaa, t)'vi luunval-
kea. Suupieli vaaleanpunertava.
Iiris tulnmanruskea. Koivet hY-
vln ohuet, tulnmanPunaiset.

Siipi
Siipi 58 rnm (max), toisen käsi-

sulan sjsåkovertuma 8 mm SiiPi-
kaavio 3>4>2>5 >6> 7>8>9> 10.
Ulkohöydyn kovertuma kolman-
nessa käsisulassa.

Esiintyminen

Viirusirkkalintu on itäinen vie-
ras linnustoomme. Laii pesii idäs-
sä aina Kamtshatkan niemimaal-
le ia Sahalinin saarelle asti. Täältå
iei,ir.rneisyysaluc ulottuu Ete-
lä Sipcrian ja Pohjois-Kiinan kaut-
ta Uralille, iosta kaPea levinnei-
swsalueen kiila tyiint),ry kohti
lJÅttå iJ SuomeJ (kt5 krrlta 1).

l.evjnneisllte n sä länsirajoilla laji
I ienee kuitetllin suhteelli5en llJr-
valukuinen. Viirusirkkalinnuttal-
vehtivat Koillislntian jä l-ilippii-
njen välisellä alueella (Ilirtt 1984).

Länsj-F,urooPassa viirusirkka-
Iintu on tD,pilljsesti s)rysvieras

30

Pääosa F,ruoopassa vuoden 1991
heinäkuun loppuun mennessä
tehdyistä noin 75 viirusirkkalin-
tuhavainnosta on tehty Brittein
saarilla (47 kpl), lähinnä lair Islel
la Shetlannissa. Muut havainnot
on tehty ympäri EurooPPaa, Ju-
goslaviasta etelässä aina Karhu-
saaresta 170 km pohjoiseen, Poh
joisella Jäämerellä (Lewington &
Alström 1991).

Viirusirkkalinnun esiintYmi-
nen Suomessa poikkeaa esiinty
misestä muualla Euroopassa: kokcr
maanosastamme tunnetaan Suo-
men havaintoien lisäksi ainoas-
taan vksi kesäinen lauluhavain-
to, Rlotsista kesä-heinäkuussa

Muutama sana määrityksestä

Viirusirkkalintua ei oikeastaan
voi sotkea rnuuhun kuin Pcn-
sassirkkalintuun. Sarasirkkalin-
nulla flo.tlstel/a ccrthiolq) on se-

län kuviointi kutakuirlkin saman-
lainen kuin viirusirkkalinnulla.
Myös rinnassa ja kupeilla saattaa
olia tummia kuvioita. Sarasirkka
linnulla on kuitenkin YläPcrä
punaru\keampi kuin vjirusirkka-
iinnrrlla. lahes viiruton. Lähcllä
pyr\ton kärkeä on tumma iuova,
pyr5tiin kärki (lukuunottamJtta
keskimmäistä pyrstösulkaParia)
on valkeanharmaa. Sarasirkkalin-

1990. Suomessa havaituista 13
viirusirkkalinnustavain kolme on
syk\) isiä lin tuia; muut ovat olleet
kc\äi\iä lrula!ia koiraita (Solotren
l9B5 + RK-katsaukset). Suomen
lauluhavainnot on tehty kesä-
kuun puolefv;lin ja elokuun al-
kuDuolen valisena aikana, mikJ
r,iiitaa siihell, ctta laii on hlvin
rnyöhåirIen muutta jd Toissalta
tais lajin lrulun samanlaltaisur.ls
pensar\ rrllal i nnun kJns5a \oi
olla 5\'rynä siihrn, eltä ]iemmin
kesiliä saapuvat iinnul iåavf,t
huomaamatta tai Paljastuvat vas-
ta pensassirkkalintujen Pa udut-
tua ja lopetettuJ Iaulurlsa.

nulla pyrstön alapcitinhöYhenet
ovat yleensä kuviottomatr ioskus
voi kaikkein sisimmissä alaPei-
tinhoyhenis\ä olLa jortakin tum
mia vii ru ja (kt\. viirusirkk]linnun
alapeitinhöyhenistä tuonnemPa-
na).

Pensas- ja viirusirkkalintu muo-
dostavatkin jo buomattavasti vai-
keamman lajiparin, iosta on nY-
kyisin onneksi olemassa muka-
västi kiriallisuutta. Valitettavasti
kaikki näistä laieista kirjoitettu
on ulkomaankielistä.

Kartta 1. Viirusirkkalinnun pesimäalue Flintin (1984) mukaan'



Viirusirkkalintu on pensassilk-
kalintua pienempi. Keskimäärin
siipi on noin sentin lyhyempi,
samoin koko lintu on noirl sentin
picnempi. Rakenteellisesti vii-
rusirkkalintu on lyhlt- ja tulie-
vanokkaisempi sekä lyhytpyrstöi-
sempi näistä kahdcsta lajista.
Yleisväriltään viirusirkkalintu on
ruskeampi, etenkin höYhenPu
vun ollessa tuore.

Tavallisissa maasto-oppaissa
lajipari kuitataan yleensä mainit
seInalla, että viirusirkkalinnulla
on viiruja rinnassa ja kupeilla.
Tämäpäteckin valtaosaan linnuis-
ta. Kuitenkin pensassirkkalinnul-
la voi olla vastaavia kuvioita. Vii
rut ovat laieilla erilaisia: Pcn-
sassirkkalinnulla ne ovat iikaiscn
kellanrusehtavalla pohjalla ole-
via epäselvärajaisia läikkiä, kun
taas viirusirkkalinnulla ne ovat
,vleensä puhtaan valkcalla (rin-
nan kcskusta) ja kellanruskealla
(rinnan sivlrt) pohjalla olevia,
mustia, selvära jaisia vijruja, jotka
muodostavat linnullc selkeän rin-
tavyön (kts. kuvat 2 ja 3).

Viirus jrkkalinnun rinnan poh-
iaväri voi poikkeuksellisesti joil-
lakin yksilijillä olla samanlainen
kuin pensassirkkalinnulla. Vii
rusirkkalinnulla voi olla myös
kurkussa viiruja, hl.vin ohuita ja
terävärajaisia. Viiruisilla pen-
sassirkkalinnuilla voi myöskin
olla kuviointia kul.kussa.'l'ä11öin-
kin on kyse lähinnä läPlistå, ei
rrtirtkään latlceo lat1lmaisista vii-
ruista. Keskimäärin näYttäå vii
rui5illa pensassirkkalinnuilla ole-
van kurkussa enelnmän tummia
kuviointeja kuin viirusirkkalin-
nui11a. Toisaalta viirusir-kkalinnul
la esjintly yksilijitä (ilmeisesti
varsinkin nuoria lintuja), joilla
rinnar viirutus voi olla h1'vin
heikkoa.

I'ensassirkkalinnun viiruisuu-
desta on taitettu peistä viime vuo-
sina kirjallisuurlessa mclko pal-
ion (Olsen 1990, Alström 1990),
eikä tänå päi\'änäkääIr pensassirk-
kaLinnun vaihtelua tLLnneta riit-
Liivän ]r)-vin.

P:iälacn ja etuselän höyllenis-
sä tum lna keskLLS Lrlotttlu viirusirk-
kaii nnulla hö-vhenen kärkccn asLi,

mistå johtuvat linnun sclkäån
muodostr.rvat tummat Pitkittaiis

juovat. Pensassirkkalinnulla vaa-
lea reunus kicrtää koko höyhe-
nen, ioten tumma keskusta eitule
höyhcncn reunaan asti ja linnun
sclkä nåyttää pikemminkin täp
likkäältä kuin viiruiselta (tosin
höyhenpu\Ln kulun1isen iohdos-

ta pensassirkkalinnulta voi hävi
tä höyhcncn kärjestä em. vaalea,
jolioin höyhenen kuvioir:iti on
samanlainen kuin viirusirkkalin-
nulla. Tällaisia yksjlöitä voi olla
ainakin jo torLkokuun lopulla).

Kuva 2. Viirusirkkalintu, 11 .7 .1991 I aryasioki. Huomaa selvärajaisista, mustista
viiruista rintaan muodostuva selkeä rintavyö.

Kuva 3. Pensassirkkalintu, 18.6.1992 Turku. Tavanomaista hieman viiruisempi
yksilö. Huomaa rinnassa ia kurkussa olevat tummat kuvioinnit ja niiden erilai
suus viirusirkkalinnun rinnan kuvioon (kts. kuva 2).
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Paras ja Alströmin (1989) mu-
kaan ainoa varma Yksittåinen
erottava tuntomerkki lajien välil
lä on pyrstön aiaPcitinhöYhcn
ten kuviointi (ktr. kuvat 4 ja 5)
Pensassirkkalinnulla pyrstön ala
pe i ti nh iiyhe n i s sä on kaikissa
lnusta, nuolenkårkimäinen kuvio.
Viirusirkkalinnulla puolestaan on
vleensä kahdenlaisia alapeitin-
hajyheniä: lyhyemmät ovat ruseh-
tavia, ia niissä on sclvåt, ter'äv:ira-
jaiset viilut höyhenten keskus-
toissa. Pitkät pyrstön alaPeitin-
höyhefct puoJestaan o\.lt tyvcs-
tr iusehtavir ia rirLlcn knrki on
valkeahko. Niissä ei Yleensä ole
viiluia. Kuitenkin Riddilord &
Harvey (1992) ilmoittavat tutki-
massaan 98 linnun aineistossa
ollecn 35 0i sellaisia )'ksilöitä, joil-
li myös fisirnmrssä PYr\ron alJ-

feitinhöyhcnlssJ on rdlna!lkal-
tainen viiru kuin lyhyissä. Pisim-
pien alapcitinhöyhenten viiru on
kuilenkilt korkeirltaao kolman-
neksen höyhenen pituudesta,
kärjestä t)^-een lt;in. l'ensassirk-
käli nD ulld kuvi(,inti ulottuu höy-
henen tyveen asti. Joskus vii-
rusi rkkalinnun kaikista alapeitin-
hövhenistä ptlutttlvat tun)lllat
viirut (huomaa silloin satlankal-
I aislrLis sarasirkkalintu un).

lyr\tön vhPeitinhöYhenissj ia
vläDerässä on \.r irusirL [.Jhnnr] llJ
iäh'es aira tummia kuvioita, kun
taas pcnsassirkkalinnuiLa ne ovat
usein käytännössä kuviottomat
(kts. kuva 1).

Tertiaalien kuvioinnissa on
pieni ero lajien välillJ. Viirusirk
kf,linnun tertiJa lit o\dt I'esLeltä
mustat ia niidcn reunat ovat ohu-
elti vaaleat, käriestä joskus val-
koiset. Teltiaalirl keskustan ja reu-
nan välillä on terävä väri(aja (kts
kuva I ). PensassirkkaiinnLilla ter-
tiaaljen kcskttstat ovat tumllat,
eivät puhtaan mustat. HöYhen-
tc'n reunus on yleensä leveäm-
mälti vaalea, eikä keskustan ia
Ieunuksen välinen raia ole terävä
varsinkaan sisåhöydyssä. Ioskus
viirusirkkalinnullakin voivat ter
tiaalien rcunat olla suhteellisen
leveälti vaaleat. Kuitenkin siså-
hijydyn värirajan j)'rkk)rys on täl-

t

Kuva 4. Viirusirkkalintu, 11.7.-1991 Tarvasioki. Linnun pyrstön alapeitinhöyhe'
net aivan tyypilliset viirusirkkalinnulle.

Kuva5. Pensassirkkalintu, 1.6.'1992Raisio Pensassirkkalinnulletyypillisetpyrs-
tön alapeitinhöyhenet. Tällä yksilöllä on tavanomaista enemmän viirutusta
kyliissä.
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löinkin erottava tunlomerkki.
Joillakn pensassirkkalinnuilla ter-
tiaalit ovat h-vvin samankaltaisct
kuin viirusirkkalinnulla.

Siiven alapeitinhöyhcnct ovat
viirusirkkalinnulla vaalean ruos-
teenruskeat, kun taas Pensassirk-
kalinnulla ne ovat oliiviin vivah-
tavan tai vaalean mskeankeltai
sct.

Paljaat osat ovat linnuilla pää-
osin samanvairi5et. Alanokan tl'vi
kuitenkin on vleensä viirusirkka-
linnulla luulrvalkca rai vaalean
lihanpunertava, kun tals Pen-
sass irkkalin n ulla se on ylccnsii
keltainen. Kuitenkin pcnsassirk-
kalinnulla esiintn' )'k5iliiitä, joil-
la aianokan t)-\,'i on salnanlainen
kuin viirusirkkalinnulla. Toisaal-
ta taas viirusirkkalin n un nokan
tyvj \.oi olla kellcrtair'ä tai orans
siin vivabtava. l)en sas5 irkkalin-
nun nokka voi olla myös koko-
naan musta. Tällaisia ) ksilöitä ei
ilmeiscsti esiinny viitusirkkalin
nulla.

Pensas ja vi irLLsirkka li n n ut
ovat yölaulatia, 5ii \ t))''pilLisiä
hämärän ja pimeänvuolokauden-
ajan lintr,lia. Kun /ocrr.!felldt vielä
ovat luonteeltaan h)'virl piileske
leviä 1i ntu ja (\'iirusirkkalintu var-
maankin kaikkein pahin kähmi
ia), on niiclen näkcnlinen vaike-
aa. Va(masti tästä iohtuu suulelta
osin viirusirkkalinnun halvinai
suus l,uroopas5a. fait lslella ei
kasva juuri miliiän, jotcn siellä
linnirt eivät kerta kaikkiaan pääsc

l)iiloutumaan. Niinpai siellä laii
onkin 1ähes vuosittainen, moni-
na vuosina jopa rllurttam;lu )'ksi-
lön v()imin csiinty\'ä vierat.

Kun linnrLt piilesliele\'.it kas-
vusloissa ia laiien väliscl crot ovat
h'.\'in pieniii ja siis vaikeila niih-
(Lä, lulee rrääritys varmistaa useis
ta cri turlk)merkcislä. HelPoiln
ntir rnaastoSSa havitittavia tLlnto-
rncrkkejä licnevät \eliin ja rilxlarl
kuvioidnit, kLrn taas p)"rstön ala

l)eitinhii) hetltell litl\ ioinlia lai
csirncrkiksi tcrtiaalien rcunoiell
! ä riu jan i\,rllr\ltii oll litlttljt'n
vipeltäcssii li\ att Itralrl rajassa
hiirniiriissai valil l!tLl ksassil liIlc!
tririr;r r\'ht\'ii il r \'ailrrrr.lil Il.

Kiitokset

Torn Lindroosille, joka luki
tek5lin ja teki siihen parano usch-
dotuksia; l apsalle ja ,,\nnikalle,
iotka singahtivat l arvasjoelle kes-
ken makejmpien unienj ja ennen
kaikkca kajkille niille, jotka ovat
ollcct yölarr lajaren gastu ksissa
mukana-
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Sammanfattning

Träsksångaren för dcn första
gången i lgentliga Finland

llen första träsksångaren iland-
skapet påträffadcs den 10. 15.
I qg I i Tf,rvasioli, 40 Lrn nord, rst

,rm \ bo. F;gehr u pptJlkLe\ a\ 1ör-
fattaren som reste Llpp en nät för
att fånga en grä\hoppsångare.
Som iiverra\krling plockades ur
påsen en träsksångare.

I texten beskrives den fångacle
fågelns dräkt noggrant. Vingläng-
den var 5ti mm (max). Resterl av
artikcln agnas åt bc5tiirlningen
av triisksångare nu tör lörsta
g:ingcn pii finska.

Oikaisu
Ukulis5a -U91 julkaislussa ar-

likkclissa SelkälokiJr kannankehi-
t] ksestzi ll) rnätt)'län Aaslalla
1979-1990 painovirhe pääsi huo-
maamatta muuttanlaan tekstin
sisiiltiiä kuten tarkkaavainen lLt-
kija ehkä huomasikin. Oikeatvirk
heet kuuluvat: "länä merkitsee
klnnan våhenemistä allc kolman-
nekseen tutkimusiaksolr jälkipuo-
liskolla." ja "Viidesså vuodessa,
1982-87, kanta Laski alle viiden
nekseen... ". Li5aksi taulukon vii-
mciscssä sarakkeessa esitelään
kolmen vuoden liukuva keskiar-

Löytyykö sinulta
lintupostimerkkejä ?

Kerään lintuliheisia pottinIerk-
kcjä. Lalijojtukscl, nrytrlti- ja
vaihtotarjouk5ct olan ilolla vas-
taan. ItselliiJri on runsaasli eri-
rraalaisia ja -aiheisia vailltontcrk
keia.

Juha Vuolinen
Katunpää 2 C 1l
20610 l'lllil(u
I\rh. 53 l2 l.l
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