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Lintujen kstselu kiinnostaå satoja
turkulaisia. Tulun lintutieteellisen
yhdistyksen toiminta polee kuiten-
kin åika aioln veren vähyyttä.

Puheenjohtaj an puheenvuoro
Kidoittaessani tiitä olcn toiminut puheenjohtajana k).rnmenisen lalukautta.

Jotkut ovat vamaan ihmctelleel ryhtlmistuini puheenjohtaj aksi. Sarnoin or chkä
an'ioitu päteD]4taini -ja kykyiini hoitåa tehtiivätlni. Kun laivaa uhkaa karilleajo,
on i onkuri tartutta va ruoriin j a kuliaan muu kru ei tarttulut, oli minun se tehtiiva.

Tilanrie l-I-Y:ssä on kchittln],l scllaiseksi, ettii krur joku jäsen vain suostuu
hallitukscn tai l,hdistyksen jonlirur murur luottamustoimen ehdokkaaksi, on
ylciskokors "pakotettu" hyvälslmziän heidät ehdokkaiden viilryden johdosta.
Jo vuosia ällaisena jadirlnut tilanne turhauttaa kencl hyvänsä, oli hä1 sitten
kuinlia påtevä tahansa.

Olen kuullut kenliiltii vicstejå yhdistyksen tarpeettomuudesta. .Totliut ovat
jäseniä vain saadaliscen Ukulin. Mutta, jospa annettaisiir yhdistyksen kaatua,
iätettaiisiin se oman onnensa nojaan, kunnes vhdistyksen toiminta viranomaisten
taholta katsottaisiin rauenneeksi. Tästä seuraa vAistrimättä kvsl'myksia, j otka on
s11ti tuoda csillc.

Mitcn käy.hrmon lintuasematoiminnan? Kuinka ja kctLå hoitavat havaintoj en
arkistornnin? Kulia tai ketkä toimittavai lehteä? Miten hoidetaan kaupalliscksi
muodostuneen llliulin rahoitus ia onko vlipäätäh mahdollista Jlllkaista lehteä
kuitenliin varsin picncn tilaajakannan tuclla. Jutut lehden toimittamiseerl ttlee
pääosin !hdistlkseniäseristö1G, kuten kuvamateriaalikin,ja rnyös yhdislvkscn
arkistoista. Mistä siisaincisto undessavaihtoelidossal

Kuka taiketkä ohjaavat nuorcn aloittelevaii hanaslajapolvcn asialliscn, virik-
kcilä antavan lintuharrastulise piiriin, että he tulevaisuudessa ovat kelvollisia
hakcmaan suositukscsta csimcrkilsi bongarikillan j äscnlj-tti?

Jos lLrkijalla on selvät vastar iscl cdclla nainittuihin kyslmyksiin ja halua
toi ia ilmall yhdistystri kyseistcn asioidcn hoitamiscksi, tuleja kerro suruxlilcl-
masi seuraavassa yleiskokoirkscssa.

Mielestari on yhdislykscn kä1nalta tuboisaa, ettii nuorct hallituksenjäsenetja
muu[iin luottarnushenliilöt turhautuvat tiiydellisestii arvonannon puutteesta ia
muidcn välinpitändttöm}1destti. Vähän aikaa toiminnassa mukana ollccna cn
itsc kaipaa cnkä kysccnalaista kiitosta. Riittävä turnustus minulle on nähdä
vhdistyksen toirnivan h] vin, mutta ]rittäneille nuorille kiitos on avain asialliscn
itsclunnon maailntaan. Ileihir nojaa thdistykscrnrnc tulcvajsuus.

Markku Lauren
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Kiljuhanhi on pienin Suoma939 lavallavista han-
hisla. sen nimi olikin aikaisemmln pikkukiliuhsn'
hi. Laiin romahtaneita kantola pyrilåän kasvatta'
maan istuluksin. Ilkka Koivisto

Hanhet opefuslapsina
Jos Suomen väkiluku putoaisi parissa vuosikym-
menessä nykyisestä viidestä miljoonasta viiteen

tuhanteen, puhuttaisii n ennenkokemattomasta
katastrofista eikå sYYttä.

Yhtä maassamme pesivää lintulajia on kohdannut
tämän luokan katastrofi. Kyseessä on kiljuhanhi.



Kun vielä neli ä-viisik)nnmentä }1lotta
sitten Skandinaviassa a ioitiin pesi-
vä1 kolmisenlJ,rnmentiituhattå ki]ju-
hadiparia, nykyisten arvioiden mu-
kaanpesiden parien mä:irä on 35 paik-
kcilla, ci missätu tapaukscssa yli viit-
tålJ,nmentzi.

Kil juhafi en aikaisempi nirni oli pik-
kuliiljuhanli. Kun Siperial tundralla
pesivan ja meilla muuttoaikana suh-
tcelliscn mnsaan isokiljuhanhen ninli
muutettiin tundrahanheksi, tuo pikku
sana lätettiin pois. Krljuhanhi on klllä
mcillå lavallavista haddstå pieni4 mutta
ei niin sclvästi tundrahaniea pienem-
pi, cttä namä kaksi kovin samauta-

köisui hanhea olisi helppo erottaå toi-
sistaan. Kummallakin on nåct otsan
alueella laaja valkea alue,jolla on ruotsin
kielesså aivan omanimensri bläs Täs-
1å on väiinnetty suomen kieleen saria
pläsi, jota kälteui?in monien hevostcn
otsasta trrrvan tienoille piirtyvästä val-
keasta tai vaalcasta l,-uviosta. Ruotsil-
si tundraharfii on bläsgås, kiljuhanhi
taas on IlAllgås, tunturihalhi, vaikta
"pläsi" silLikin on mitzi selvin.

Kevziällä I 992 Suomer lintutietecl-
lisen yhdistyksen nimistökomitea sai
yksitoi staluoti scn uurastuksenj zilkeen
työnsä valmiiksi. OIin komiteån jäsen
ja muun muassa vesilinnut olivat mi-
ntur osuuttani. Olin vähän siti mielt?i,
että kiljuhanhen nimi pitziisi muuttaa
tunhuihanhcksi, koska kilju-san alla on
suomen kielessä toincnkin, ei kyllä-
k2i?ln kovin hyvin tunncttu merkitys.
Se on kotitekoiscn aika alkeellisesti
tehdw alkoholijuoman nimi. Mutta
luowin ajatrkscsta, sillä Mamen kie-
lcllä timä pieri hanhi on kiljukas. Äa-
nestiirän on kysynys. Tosin minul1
korvissani kiljuhanhell åäni ei kuulos-
ta oikcil kiljumalta vaan ke!ryelui il-
kanroivalta huikkai lulta

Paitsi tuota "pläsiä" trndra-ja kilju-
hanhen rnuukin vriritys on Mmzurlai-
nen, tlllluran stklaaruxskeå. Jå klun-
mallakin on samankaltaiset mustat le-
veät poilliiraidat vatsan al ueella. Nåma
muuten ovåt aik a yksilolli set. Tarkla-
silmäincn lintujen tutkiia kuten Suo-
men WWI:n ki lj uhanhityöryhm:in sih-
teeri ja sielu Juha Markliola voi oppia
eroltanaanhaniiyksilöttoisisl,ar FLin
antoi yhdelle llailuodossa kcvätmuu
ton aikana vierailieelle kiljuharihellc
nimcn Lenin, koska scn vatsakuviosta
saattoi nfi &i hvvällä miclikuvituksel-
la sirpinja vasarar Myöhemmin nor
jaiais€t nä\'ttivät ottamiaan kuvia hei-
dain tuntrrcillaan pesivisu kiljuhan-
hista.ja eiko l,cnin ollutkin yhteM nii-
denjoukossal

Mihin kiljuhanhi katosi

Kil-juliarhier perinteuren keväbnuut
torcitti kulkcc pitlih Poh jarlahden ran-
nikkoa. I ar kenties ja valitettävastion
oikcampi sanoa, ettå reitti kulki Vuo
sikausiin ei kil juhanhia olc kcvaihnuu
lolla nähty kuiu n mtalra vanhoilla
lcvahdvsp.rikoilla, joista Porin seudun
niit\t olivat aikoinaau tluulctuirnmat
Limilgassa ta llailuodossa rliita on

vielä kevåisin40- 80 yksilöä, k-un niit?i
aikoinaan oli tuhansia.

Ruotsi ssa kilj uhanhcn romahdus a1-

koi hnhra såmaan aikaan lrrrin Suo-
messa, 19501u!'rm lopulla ja aallon-
pohi a såa vutettiin I 9 7Olurun alussa.
Tällöin ruotsalainen tu&ija låmbart
von Essen katsoi aiheelliseksi ryhtyä
tosi toimiin.

Kaikti muut Pohjois-Euroopassa
pesivät hanhet muuttavat talveksi kin-
si-Eurooppaan tai Pyreneitten niemi-
maalle paitsi kilj uhanhi,j onlia muutto-
suunta on kaakkoinen. TriälUi låhdef
tyåiän kiljulmllet viettävät joitakin
sykq'n viikkoja Balkanilla ennen muuta
Unkarin puslan kosteikoilla. 'I ååltitne
jatkavat Turkkiin ja kakiin. Lambart
von Esscn seu.rasi niiden matkareittiä
ja larktaili talvehtimisalueita. Hain tuli
siihen tuloksccn, että ratkaisevimmat
ql4kiljuhanhen romahdusmaisem vä-
henemiseen ovat talvchtimiglueilla.
Joskin Uimri! käsityksen oikeaksi to-
distarninen ei ole vallat yksinkertai-
nen asia.

Ki isuirråtöltä l-uitenkin on, ettii han-
hien mctsristys sekä Kaakliois-Euroo-
passa ctui V?ihä-Aasiassa on lisäänty-
n)'t taloudelli scn hyvinvoinnin kasnm
mvöui, ci niintaän kyseisissä maissa
vaal Italiassa, Ranskassa ja Saksassa.
Näistzi maista o[ rientin],t syksyisin
yhä cncinmzin, suorastaan laumoillåin
paksulompaklioisia hanhensurmaaj ia
Jrgoslaviaan, Unliariin, Bulgariaan,
Romaniaan ja Turkkiin. Samaan ai-
kaan on suuret maärätvesilintujen tar-
vitscmia kosteikkojaja niittyj ä kuiva!
tuja muokaltu pelloiksi. Unliarin pus-
tasta on luotulontilassa enää vain kym-
mcnisen prosenttia

Pelastukseksi uusi
muuttosuuntå

l,ambart von Essen totcsi, ettei noil
lc ongelmille ole tehtzivissä jruri n1i-
tään. Kicltimättri joitaliin hyviä hanhi-
alueita on rauhoilettu mutta nc civät
riitii alkururkaan, etenkin kun kilju,
halrhien lisaksi noilla alueilla talvchtii
murtakinhanhia, kutcn Pohjois Venai
jalla pesivia rnctsähru ria.

Lambart von lssen sai aiatukscn
Ilän ticsi. e1lä hanhel eivät ole niin
silnotluja vaiskrDuLlttalta, våar nltoret
lmrlut oppivat muuttorcitit lcrähdYs
paikloineen cmoiltaan. Nitnpä hiin
lunllii Öster-Malrri.ur distrnhoitokou-



lun tarhan kiljuhanhia. Avuksi riensi
tosip,?itevä asianhtntij a, lfics koko ik;n-
vi vesil intuj en käy'ttzi1'tlmisui tutk inut
suomalaiss),ntyinen Eric Fabricius.

He ryhtyivät yhdcsså kokeilemaan
metsåihanhien kykyjä toimia kiljuhan-
hien kasvatusemoila. Juoni oli tåmä:
kiljuhanhen poikaset leimautuvat met-
v;hanhiernoihinsa ja seurMvat niit2i
muutomattalle l?intiseen Eurooppaan
j a voivat näin ensin viettäii nuoruuten-
sa pari ensimnäist?i talvea turvall isilla
alueilla ja aikanaan tuoda titurne omat
jälkeläiseirså.

Juoneen kuului tietysti etsiä alue,

rninne kiljuhadrilapset kasvatuscmoi-
neen vietziisiin keskikes.illä. Tällainen
alue etsittiin Ruotsin tuntweilta Norr-
bottenin l:iånin eteläosista. Paikkaa ei

ole viel:ikäån paljastettu, mutta scn

verran rohkenen sanoa, ettZi tunnettu
motsålainen lintutieteilijå P.O. Svan-
berg lciysi sieltzi pesiviä kiljuhanhia
vielä l950lu!ulla.

Kokeilu ci ollnistunut. Mets:ihanhct
olivat liian kookkajta ja kömpelöitii
pienten kiljuhanhienkasvatusvanhem-
miksi. Oli löydcttävä uusi laji.

Tuliholman Skanscn in elaintarha oli
pcrustanut jo paril]lrunentui wotta ai-
kaisemrnin vapaana elävän
valkoposkihanhikaman, joka oli kas-
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vanut noin 70 pariksi. Tämä joukko
muutti joka syksy poikasincen Hollan-
!in, minne myös Venäjiin arktisilla
alueilla pesivät ky[unenet tuhannet
vallioposketmuottåvatSuomenlahden
kautta.

Kun Skansenin kantaa ei ollut entiä
tarpeen kasvattaa suruenrmaksi, oli mah-
dollista antaa l-ambart von Essenin
kä!-ttööII toistalfrffnentä valkoposki-
paria. Tiimä kokeilu onnistui. Valko-
posket osoittautui vat oivalli siksi kilj u-
hanlilasten kasvatusäideiksi j a -i siksi.

Istutukset alkavat

lstutus kilj uhanhien entisiIle asuin-
sijoille alkoi 1981. Ensimmaisistä 1l
kiljuhanhcn poikasesta saatiin serraa-
vana sykslnä yhdekszin havaintoa Ete-
lä-Ruotsin tunnetuilta hanhien
levaihdyspaikoilta ja - mikä vieläkin
innostavampaa - kaksi håvaintoa Hollan-
nista. Sen sijaan seuriravana kcs2inä ei

istutuspaikoilla havaittu yhlriån kilju-
harhea, ellei oteta lukutn I-ambarl von
Essenin kcskikesalla tuomia kolmen
valkoposkiparin j ohdattelemia 28 poi-
kasta.

Tiihän nennessä siirnc on tuotu yli
200 såman!uotista poikasta valkopos-

Kiljuhanhia lekks Niemison tarhal-
la vuonna 1988.

kiemojen kanssa sekä joitakin woden
ikåisiä nuoria yksilöiu. Jokainen näis-
tii on merkitty paitsi metallirenkaalla
myös vfirengasyhdistelmällä, jonka
arulla j okainen voidaan tunnistaa yk-
silöllisesti.

Heinaikuussa I 984 minulle tarjoutui
tilai suus yhdessii vaimoni Sessen kanssa
tutustua kiljuhanhi-istutuksecn von
Essenin salaiscssa paikassa. Tällzikin
kertaa hanhilapset, yhteensä 33 tuotiin
Östcr-Malmasta viiden kasvatusemo'
parin kanssa autolla niin pi&alle kuin
tietri ditti. Tästii jatkettiin helikoptcril-
laylitunhfcidcn pienentunturij?irven
rantaan. Vailka ol i keskikevi, lunta oli
yhä tunturien huipuilla. Siiåkin sattui
olcrnaan kolea, melko tavallista näissä
korkeuksi ssa.

Hzmhet pziästetliir laåtikoista, poi-
kue kerrallaan. Odotin, etlii uissä hötii-
kässzi poikueet oli sivat haj oturqrt. Nåin
ei kä)'n)4, vaan n(r uivat yli järven

vastarannan laajalle hiekkasarkalle
hyvässii j:i{ estykses sä. TMllä emotja
poikaset tcrvehtivät toi siaan sekå sttki-
vat kuljetuslaatikon ahtaudessa cpä-
jzjri es\'kseeni ouhuleqr höyhenpuLuNa
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kuntoon.
Yksi scikka yllätti minut tiiysin. Kun

harhet olivat muutamassa minuutissa
kotiutuneet, valkoposkiemot alkoivat
pitåii meit?i silmällätosi tarkkaan. Tå-
miin saattoi nrihd.i parin sadan metrin
paiåstä kaukoputkella aivan erinomai-
sesti- Ja erinomaisesti myös hanhet
itse n:ikivät ilman kaukoputkeå, sillä
jos liikuimme liian nopeasti ja nzila-
västi, ne varoittelivat yhtii herkästi kuin
luoruronvaraiset hanhet.

Valkoposkiemot olivat siis s),nty-
neet Skansenilla, tottuneet siellä tiiy-
sinihmisiin. MyöskiiinÖstcr-Malmassa
työkomennuksel laån ne eivät välittli-
neet tuon taivaallista, vaiklia niiden
lzihistö11å liil-uttiin. vain hoitajan kiilnti
pienenpuoleisessa hZikissä saattoi vä-
h:in niivi hcmostuttaa. N),t ne olivat
muuttuneet luorulonmukaiscn aroiksi
muutamassa minuutissa.

Istutukset onnistuvåt

Tuohon kesii?in mennessri oli istutc-
tuista yli 70 kiljuhanhesla saatu run-
saasti lisä havaintoja sykslmuutolta
Etclå-Ruotsista ja talvehtimisålueilta-
kinj o I iviä ne lj ä-
toista havailtoa.
Parastaoli kuiten-
kin se, ettii ensim-
malnen
yksilö
istuhmalueella i
uronna I982
ten oli tyhjä ruo-

tömät nuoret mukaanluethma vähin-
tiiain 20, korkeintaan 30 yksilöå.

OIl ilneistri, ettri istutus on tuottanut
paremm.m tuloksen kuin nuo lulrut
ff ltavat )rrunff titi. I-aaj alla tunturiseu-
dulla on kilj uhanhien pcsin&ilmpäris-
töksi kelpaavia alueita kosolti. Niiden
maastorakenne ja kasvillisuus antaa
hanlille erinomaiset mahdollisuudet
piileskella, kun taas l^ambart von Es-
senin mahdollisuudet löyl:izi ne parin
työtovein kånssa ovat varsin sattu-
manvamiset

Lambart von Essen on muuten käy-
nlt itse usean ke[an talvella Flollan-
nissa etsimässii hanlliaan ja tavannut
niitä usean kerran. H?in on sarnut myös
sikziläisil&i hanhier tarkkailijoilta lu,
kuisia havaintoja.

Jotkut valkoposkiemot ovat syys-
muutollaan poikenneet myös Skanse-
nilla. Huvittavaa on, ctlri UZillä cmot ja
poikaset ovat olleet yhtzi kesyjä kuin
erurenkin. Vfi rengasyhdistelmien to-
teaminenj opa metal lirenliaiden nume-
roiden lulieminen on tietysti nauetta-
van helppoa toisin kuin luonnossa,
missä sekä pitenmät etäislydet cttä
kasvi llisuus tckcvät havainnoir.nin han-
kaldlsi.

senilta Öster-Malmaan, sieltii kesäksi
tuntureille, talveksi Hollantiin ja I{ol-
lannista kevårillä Skansenille seitse-
mzin kertaa.

Jotl-ut tanskalai set teoreetikot ovat
a.rvostelleet I-ambart von Essenia ki-
påkasti penrsteenaan se, ettei lintujen
elarnilnmenoon pit2iisi näin voimalli-
sesti puuttua. TäsUi aiheutunut mieli-
paha on korvautunut monil verroin
sillä, etui yksi maailman turnetuim-
mista vesilintututkij oista ja luonnon-
suoj elij oista sir Peter Scott on sanonut
von Essenin kilj uhanhiohj elmaa yh-
deksi aktiivisen luoruronsuoj elun hie-
noimmista oivalluksista.

Suomessakin istutetåån

Suomessa ei WWI:n kiljuhanhityö-
ryhmä ole scuramut ruotsalaista esi-
merkkiä. MaastoselvitystenkansM sa-
manaikaisesti aloitettiin tarhaus Hai-
luodossaPelikaNiemisen tarhålla 1 985 .

Nelj ä wotta sitten si inetti in tzi?ilt?i en-
sinrnäisen kerran k'.rnnenen itsenäi-
seksi varttulutla poikasta Suomen La[F
piin alueelle,j ossa pesii muutamia luon-

vuonna 1984
vaintoja kertyi

si, nutta

simmäircn
tåtodettiilr
na 1987.

Scn i

vaintoja on
joka vuosi.

ni lkliarenkain
myös helposti
havaittavilia
hanhille kehi-
tetyillähaittåa
tuottamat-
tomilla kaula-
renkailla, joi-
ta Ruotsissatil
a.lettiin ki\t1rizi.

Onvicläen-
lenaikaistä sa-

noa antaako
t?imä operaatio
tulokseksi
muutakil1 hrin
suojelun kan-

nåaras oli i stutus-
yksilö. Se sattui
olemaanyksivie-
railuvuoteni poikasista. Koiras oli Kiliuhanhen pesimämsila suomen naltaarvolikaitalisätietojasuomalaisista
luonnonvaraitrel. Aivan ilmciscstipari LaPin mäntyraialla. ( Kuva: Juha Mark- kiljuhalhisla, emormuulaniidcnmuu!
olikiirlauturuttalvehtimisalueella,l,:ulen kola 16.6.1988). toreiteistii Toivoakaman elp),misestä
lianhicn tapara on. Mitä sittcn tapahluu kcvaiällä? Kas- tillä Nooan menetelmållä elätetiiän -

Tästi alkacn on Lzunbäfl von Essen latusvanhormatFil&rvattaliaisinSkan- tottakai.
lö),tiin).t kesiiretkiU.iijn istutusalucclta scnillc, mutta ilman kasvatuslapsiaan
yhdestii kolmecn pesivåiå pariaja ha- ja tarjoutuvat nåir uudcllccn palvcluli- Tdnd llkka Koivistott teksti o alu -
vaittujen yksilöiden m:i-zirain pemsteel- seer. l arjouksetonotettu vastaan. En- perin radiossa syksyllä 1992 pidetty
lahiin arvioikokonaiskamåksi, p€sirnät nåtysuralioitsija ontehnltmatkan Skar- esitelmö.Vdliotsikot toimihtksen.
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l. Sotilasarvo, elisrnäärä j a kengån-
numero?

- Jziäkäri, noin 350, 4l

2- Huhujen mukaan sukusi nimi on
cnnen ollut Lijppönen ja sukusi on
kotoisin Unkarista. Unko huhussa
periiä?

- Ei. Äidin suku oli Löppönen.
Mut isiin suku oli kotoisin Bclgiasta.

Belgiasta?

- Ilmeiscsti ainakin Mut emmä

tiedä onks sckäZin ihan varmaa, mutta
ilmcisesti.

I

-Tom Lindroos
Ukulin uusi hulttiotoimi-

kunta päätti heti kärkeen
suorittaa kulttuuriteon ja

haastatella tu n nettua,
parran taakse piiloutuvaa

määritysgurua.

Sampo Kunttu

&
Rami Lindroos

3. Miteh Varkauslainen ruorisohu-
ligaani Yoi kiinnostua linnuista?

- Oikeastaan mcit?i oli aika iso
ponlkka, ketkå aloitti sururnillccn sa-
rnaan aikaan. Se oli lulhinnä semmoncn
koulur kcrlio, missä rnä aloin harras
laä m utaman kavcrin kans.

,1. Onko niistä enää kctään mukana
kuvkrissa?

- Melkein kaikti. Ehkä trrnctuin
on semmonen kuin I Icikki Kotiiainen,
ninka nimi n:ikykylläjos katloo RK-
katsausla. Kyllå se.joka kcda sieltå
löytyy



5. Miten eksyit Turkuun, lintuhsr-
rsstsjien Mekk!an?

- Vai Mekkaan, voi helvetti. Tuo-
ta, mä tulin ?hne opiskclemaan tietys-
ti,j oo. Menin opiskelemaan bilsaa yli-
opistolle. Tai itseasiassa oikeestaån
meninÅboAkademiin. Må oon alotta-
nu Äbo AkademisM opiskclun

6. Osaat siis ruotsia? (illlttyneelli
äänenpainolla)

-No,jollain tavalla. Oomma siellä
kolme ruottaopiskellu. Kyllä sejoten-
kinsujuu.

7. Miten lintuharrastukesi on yuo-
sien saatossa suuntautunut\kie-
routunut? f, li retkciletkö ulkomail-
la, rengastatko jnc?

- Joo, kyllå mä retlieilen. tllko-
maanretliellä mä olin !'uoden vaihtees-
sa UAE:ssä, maalis-huhtikuussa olin
Eilatissa, kesZlkuussa kiertelin Länsi-
Euroopassa, elokuussa mä olin Unka-
rissaja lokaLkuussa mä olin ÖOlarurissa
RK:n kokoulisessa. Kyl mä jonkun
kerran ulkomaarueissus oon.

8. Jääkö Suomesså retkcilnn yh-
tään aikaa?

- Joo. Kylla mulla on sctrtmonen
satä retkipäivaiä modessa ja tommos-
ta.

9. Entä rengastatko?
- Joo. On mulla ase(malupa)ja kyl

mä osallistun noihin SSP-proj clleihin,
talvilintujuttuihin ja kaikkeen tiim-
mösccn.

10. Missä retkeilet mieluitcn ja ke-
nen !eurassa?

- Mieluiten? Se vaihtelee paljon.
Mä oon aika levoton sielu, mä retkei-
len eri puolilla paljon. Ehlä Ilanko on
sernnonen, mis rnä kaikkein eniten
kä)'n Ja tota, tuota hrota. Kyl mä tyk-
kuian retkeillä Itti-Suomcssa myöskin
tos kesählrm alkupuol ella,j ossalin tuol
Virolahdcn ja Etelä-Pohj ois-Karjala:r
alueella. Kenen kans mä retLeilen eni-
ten taikenen kars tykkäzin eniten ret-
keillä? Sanotaar niin etu märetlieilen
nomaalisti cnitcn Konnanon Hanskin
ja Missosen Tapsan kans.

I l. f,ntä miclirctkicvääsi?
- Mieliretkieviiäni? Ne onnemitkä

Kaija laittaa. Se laittaa aina helvetin
h!'vätcvaäl. \'l ip.iäunrsrikin, kinlhuåim-
pyl:iå tai jotain muula, ja sit kallettå

taikka tcetä, jompaa kumpaa.

12. Miksi liihdit lukemaan biologi-
aa?

- Se oli siltka vahinto. Olis piftin}t
tehä jotain muuta. Mut Uis siUi nlt
ollaån kuitenkin. Ei )mmiirt?inlt tehä
parempaakaan ratkaisua.

13. Mikä oli ensimmäinen bongauk-
scsi?

- Ö<ici. Varmaankin ruoriväst?iri&-
ki luonna -77. Sarannon Ripa vaan tuli
hakee mut, nlt låihetäin, emmå tiennlt
yhtäain mihin oltiin nenossa edes.

Matkalla vasta selvis, et oltiin menos
Karkkilaan kattoon Vuoriväst.täkkiä.
Se tuli niinku puolvahingos. Se on
varmaan kururon ensinrnåinen poin!
saus. Oon mä varmaanj onkrn semmo-
sen parinkilsan pointsauksen tehnt,
j onkrur muunkin kalny kattomas.

14. Paras buijruksesi?
- Jaa'a. Mikä helvetti semmonen

nyt? Paras nuijaus... Ei mulla tuu mie-
leen mitrlzin kauhecn vcristli tappiota
oikeastaat. Kai niiton, mut

cnunä muist enåiä semmost. Ne ha-
luu unohtaa. (Jälkeenpäin muistui mie

F

Tomppa staijaa.



leen pari isohaarahaukkaa ja tuli-
priiihippiäinen. )

15. Mieleenjåiinyt tapahtuma lintu-
harrastusurallasi?

- Voi, voi niit on varmaan paljon-
kin. Ehkä kaikkein hauskimpia oli se,
kul olin sisiksenä tullut t?inne rann!
kolle, ja mä olin Sararuron Ripan ja
kumppaneiden kans tuolla Pyhiimaal-
la linturetkellä ja oli helvetinmoinen
sumu eikä näk),ny mittzlii. Sit rupes
kuuluu pirunmoinen viuhina jostakin
ja mä olin sisiksenå ihan nifulu seka-
sin, mikli helvetti t?imä on. Jä&åt nauro
mul pimsti ku se kuulu ainakin minuu-
tin se viuhina, eikå lintui naitlny.
Kyhmyjoutsen, jost mä sain eliksen.
Jätkil oli helvetin hauskaa.

16, Jos menet staijaamaån, käytiitkö
staijaria Yai seipiötä?

- Seipiölå.

17. Et ole selvästikään turkulainen?
- En helvetissä, enkä tulekaan tur-

Lrrlaiseks.

18. I-ernpi laj i ryh m ä, miksi?
- Kotkat. Ernmä tiä. Ne onmakeita.

Ne on riittzivzin vaikeita, ni it ei koskaan
opi.

19. Mitä et ottaisi mukaan åutiolle
saarelle?

- Mitiikö en ottaisi? Voi saakeli.
Mitii mä en ottaisi... Mä tien monta
asiaa mitii mäottaisin. Mutmitii mä en
ottaisi... Oppilaita ainåkaan.

20. Tiedätkö, rnikä on AVS?
- AVS? En.
- Mikä se muuten on?

Alivaltiosihteeri
- Ai jaa jaa. Se on se saatanan

tyhmä radio-ohjelma. Se on aivan pi-
mee.

Se on aivan täydellinen. Tulee
huomenna telkkaristakin.

- Ei tartte kattoo.

ÄVS eriträi Suomi 75Y., kannat-
taa ehdottoamasti katsoa.

- En varmaån kato. Se on aivar
pimee.

21. Pitäisikö Ukulissa julkaista keski-
aukeaman tyttö?

- Ei. Semmosii nakee muuteDkin,
eripaikois.

22. Kauanko olet käyttänyt teknisil
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liuottimia?
- Teknisiä liuottimia... aina.

23. Kuulutko Helvetin Enkeleihin?
- En. Mä en oo ajanu ees mopolla

koskaan.

24. Mieleståsi paras Ukulissa jul-
kaistujuttu?

- Ei sernmost varmaan ookkaa. Ei
siel oo yhtäiin semmostjuttuu; miu mä
olisin pittinl4 kauheen h)ryrinä oikeas-
taan. On siellä varmaan... Ei ser nosta
tuu edesmielee.

(Tätä öskeistä kysymysti ei sitten
låiteta Ilkuliin, ettäs tiedät.)

- Ylip:iät?insä en lue koko lehtcå
paljoollenkaan.

Et edes sarjakuvis?

- Joo, sarjatuvan mä katon aina.
Mä katon kuin pimee sejuttu on. Kyl
mä sielt ainajotaliin tietysti luen, mut
hpin vaihdellen. Suuri osa on sem-
most et m;iä selaan sen.

25.Idolisi?
- Idoli? Voi, voi. Emmä idolist tie,

mut ois kiva jos vois yhlii paljon ret-
keilläulkomailla ku vaikka Dick Fors-
man. Mut emmå tiä onk se silti mikzi?in

idoli varsinaisesti.

26. Kuinka kauan olea harrastanut
lintuja?

- Mä oon alottanu !,uo[na 67.
Marraslrrussa. Tarkemmin 1 7. 3.

27. Elimänohjeesi?
- El:imänohje, voi helvetti mika

kyq,mys. Lintuniehenä toivoisin nä-
kevlini muutakin kuin pointsaamista.
Nykvli?in nuoriso on oppinut pelkas-
t?i?in pointsailemaan. Vaik ei sen puo-
leen kyl tåail lö)4W hyvizikin harrasta-
jia. T:imä on liikaa menn,,t bongaus-
linjalle tiirnä homma. Mä en tykkiä
siitli. Mä en ylipaiainsä tykkåå scnmo-
sist jätliist, j otka pelkästiizin bointsaa,
eikäne harrasta muuten ollenlaan.

28. Tiedätkö, mikii on parranajoko-
ne?

- Joo, mut ei mul oo toiminut se

en?iä 15 \uoteen. Mul on ukin valha-
kin edelleen tållella. D

Tämä hurja loukko kisasi viime ke-
säkuussa bongauksen Suomen me9-
tsruud6st6 Kuusamon maisemisga.



LYL:kin mukana taistelussa

Kuusamon kuuma
pongokisa 1993
Sääskiå, sadetta, paistetta ja h uikaisevia luo n nonelämyk-
siä. Pettymyksen kyyneleitä, riemun purkauksia, leppoi-
saayhteisoloa jataistelua. Kaikkia mahtuu niihin kahteen-
kymmeneen neljään tuntiin, .jonka ajan kestäå vuotuinen
Kuusamo-ralli, pongauksen SM-kisa.

Tåmåin ruoden kilpailu jäjestettiin
juhannusta edeltrivåinä viikonloppuna
I 9.-20.6. Samalla kisåiltiinjuhlavissa
merkeisså, olihan Kuusamo SM-kiso-
jen nä)ttiimönä nlt jo Llmmenemen
kerran. Ho[una myös jatl:uu Kuusa-
mossa, t:istii pziättivät mukana olevat
kilpailijat lzihes yksimielisesti. Tässä-
kin yhteydessä lienee paikallaan kiit-
tiiii Kuusamon Vanhoja luosikymrne-
nen kest?heest?i työstä ja toivottaa ki-
san uusillej fiestaj ilie onnea matkaan.

Jotainrallin suosiosta kertoo se, ettli
!'uonna 1984 oli mulana viisi joukliu-
etta, klrnmenen !'uotta myöheinmin
peräti kolm€kFunentä. SM-kisa sekä
niiklT etki kuuluu Kuusamon kesäi-
sessä kuvassa, saaden runsaasti huo-
miota osakseen myö s tiedotusvrilineissä.
Tulost soonmyösnoussuthuikaiseva+
ti. Toiscn raliin mottona lrorura 1985
ollut " 100 rikkij a voitto Kuusamoon"
ei eMå paljon paina. Viime ruonna
kisassa viimeiseksi sij oittuneen j ouk-
kueentulos oli 99...

Uutta tietoa lajistosta

Rallin ohella on saatu kosolti uuttå
tietoa Kuusarnon laj istosta. T.tunä seilta
puoltaakin vahvasti kisan jadiamista
cdelleen samal la pailikaku,rnalla. Näin
pongauskisan mielleklql,ttzi voidaan
perustclla myös niille, joille Ullaiset
motoisoidut rallit ovat purainen vaa-
te. Miksei toisaalta saliia näin laman
aikana joskus vähän kivaakin, ei kai
kaiken ainatarvitse niin vakavaa olla.

Mikä sitten saa j oltut lähtcmziän vii-
konlopulisi rämpimäåin jonnekin Kai-
nuut korpeen satojen kilometJien pää-
hän. Kun voisi viett.lzi viikonloppua
niin kuin "nonnaalit" suomalaiset, lö-
höten kånsallisjuomanime seluassa.
Onko ralli vain leikkiä leikin ruoksi,
vai mahtuuko sittenliiIr mr*aan myös
picni anros pätemisen tarvetta. Mene
ia ticdä, chliä hyvir rin. Onlio kyse
kilpailuyhteiskrurtamme väist?imättö-
mästii sirlltuotteesta. Kaikesta o11 kil-
pailtava, limuistakin?

Itsc kallistuisin kuitenliin enenmtln
sosiaalisen tapaitunran puolelle. Miks-
eivät lit1tulniehet voisi tåvatå toisiaan
näissä merkeissti ainakin kerran mo
dessa. TAnäkin !,uorula edustcttrura oli
källäinöllisesti katsottuna koko maa,
Ivalosta ja Pellosta aina Turkuun ja
Hclsi riin asti. Ol]}Ian n1aamme sitii
paitsi v.iärällriän ios ionliinlaista kcsä-Rauno Laine



hömppåiå, ei pongauksen SM-kisa ai-
nakaan tåssäj oukossa kalpene yhtiiiil,
kaikenmaailman tangon venltysten j a
pan heiton SM-kisojen ohella.

LYL oli mukana ny.t toista kertaa.
Tarkoituksena oli lähinnä osoittaa,
että jädestöelämässäkäån toimimi-
nen ei välttiimättå vie-
roita ihan kokonaan
limuista. Pap€ribyro-
kraatitkin senui?in vielä
aistivat linnun laulun
ja ehkä näkevätkinjo-
tain pap€rikasoihin tot-
tuneilla sillnillä,in. Sa-
malla pyrimme hieman
kiusaamaan "amrnat-
tilaisjoukkueita" jaai-
heuttamaan ni ille påizin-

vaivaa.
Koska lfidimme ki-

saan ilman mit?iiin en-
nakkovinktej ä tai poh-
jushrJ<si4 ol i selvzu ettå
kisassa menestyminen
vaati ainakin mei&in
joukkueemme lyömis-
tä varsin sel västi. . . Mc.
net joukkueet olivat tä-
niikin wonna tehneet
runsaasti, jopa viikko-
kausia töitäkisassame-
nestlmisen eteen. En-
nakkotiedot havaituis-
ta laj imii?irisui olivatkin
huikeita. Nä)4ti olevan
tulossa kaikkien aiko-
jen kovin ralli.

LYL:n sikariponas
saalisti vuonna 1989
kaiken kaikkiaan 102
laji4 jollajäi sillointaak-
se puolct muista jouk-
kueista. Nrt tuollaisilla
tuloksilla ei en&i hunata. Jäjestösih-
teeri Ruottisen keskittyessä kotibon-
gau.kseen, LYL:nj oukkrceseen tuli n)'t

mukaan Chdster Casagande allekir-
j oittaneen sekä toiminnanjohtaja Ta-
pani Veistolan ohella.

Sinisuohaukka avaa kisan

Alllseremoniat tzinzikin worma nou-
dattivat vanioja latuja. "Kuumat" vin-
kitkin olivat enenunåin haaleita, par-
haimpina ehkä kaulushaikara sekä
Kuusamossa kummitellut jättilåisme-

kotka, joka sovittiin yhteisellä pziä-

töksellä pimakelpoiseksi. Täui amoa
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ei sen sijaan suvaittu Kuusamosså tuol-
loin olleille intianharhellej amandariini-
sorsalle. Vinkeistämainittakoon myös
haarahaukka, johon mekin olimme
Kuusamon kaatopaikalla edellisenä
päivänä päiisseet tutustumaan.

Vanhaan tapaan kisan rutkaisulaj ej a

Pulu oli Kuusamon bongauskisan
ratkabulaleia, (Kuva: Matti Valta).

tiinåikin wonna olisivat mm. pulu ja
kottarainen sekä erziät muutkin mcille
etelåin ihmisille tutut lajit. Molemnat
voittivatkin harvinaisuudessa mm. sel-
laiset szllzilajit kuten sinipystön, i&inuu-
nilinnun ja pikkusirkun.

Sitten vain menoksi, ottalaahan rau-
hallisesti. Pohj ustukissa oli tiettäväs'ti
ainakin yhtii asuntoautoa kaivettu pois
ojan pohjalta...

Onaki samme räj fitäii käyntiin kel-
lo I 1 30 kaatopaikar yli leij ailleen si-
nisuohaukan myötti. Edessä 24 trultia
verta, hikeå ja kllneleit?i. Normaali

kaatopaikkalinnusto alkaa tä)ttul,i vie-
1å tyhjziä listaa. Haarahaukka on ja
pysty piilossa. Näin se teki suurim-
malle osalle jouklreista.

Sewaavaksi korpeeq jossapongaan-
me edellisenå päiv:inä lö],t?imämme
pohjantikan pesiin. Tien varessa mei-

tii ilahduttavat pirteät
L:uukkelit. Isolepinkäi-
nen, ti lhi, piekara ovat
myös mukavia alkulaje-
ja. Peruslajislolista tiilt-
tly myös nopeaan tah-
tiin, etenlin pruavar-
punen [ä]'ttåti olevan
Kuusamossa vefiattain
yleinen.

Suunta kohti Ahven-
lahtea, Kuusamon tun-
netuinta kahlaaj apaik-
kaa. Ahvenlahti on
myös vesilintukohde
Torankin ohella. Lin-
tua onkin mukavasti.
Kahlaajapuolta edusta-
vatnulr jiinkisirriåinerL
suolarkko, vesipääsky
sekri viklolaj it. vesilin-
nuisla mukÄvimpia ovat
taas run. heinätavi, alli
sekäuivelo.

Ylip:iätzinså&in pe-
ruslaj iston hoitarnisella
ei alussa ole niin kiiret-
tii, \'uorckaudessa ne
ehtii kyllä nrikemään.
Mainittakoon etu kil-
pailukaavake kåsitlii?i
nykyisin noin 90 pe-
ruslajia, joista ei aina-
kaan kovin monta saisi
jätt?iå naikemätt?i. ltse
missasimme näistil 5

lajia.
Edessä on paluu sivistykscn pariin.

KuuMmon hautrausmaa on myös pin-
napail*a. Jollei rnuuallaniin sieltil hoi-
tuvat ainakin kirjosieppo ja sinitiai-
nen, myös harmaasiepon nzikee par-
haiten kirkonkylain )mpäristöst?i. Rie-
mun purkauksen nostaa kirkon yl i len-
tin),t yksinäinen kottarainen. l-ajia ei
loppujen lopulsi havairututkaan LYL:n
ohella kuin 2 muutajoukkuetta. Joke-
reihin ernme nlt pystyneet, mutta har-
vinaisuuden suhteen kotsu oli parasta

mitli meilla oli tarjota. Varsin kova
nzikemistzimme lajeista oli myös alli.

Tonnkin lintutorniin påi?istesszirnnc

on siellä larjolla en?iä takarivin paik-
koja. Viisitoista lirtuniestä )rittiiä



vaivihkaa nykiä "omiaan" hihasla, huo-
masitko... Ja huomasihan toinen, toi-
vottavasti ei L:r tentaan muutkilpaili-
jat. No, eivätköhiin tomilla kiivij ät nzih-
neet sitä mitli Torankissa oli tarjolla,
k-uikan, nokikanoj a, silkkiuikluja sekä
tornin takana laulaneen rautiaisen

Kuusamomllin aikana ei ole harvinai-
suus. Hannu Ffuutalan mukaan vain
kaksi kertaa on selvitty koko kisan
ajan ilman sadetta.

Sururnatessamrne kohti Etelå-Kuu-
samoa j oudummekin äkillisen ukkos-
sateen pyörteisiin, todellisecn verien-

Puolivälin tuloksemme on 77, olem-
me jäljess{i omaa luoden 1989 luke-
maanrne 1 3 laj ia. Mutta tuolloin sade
pilasi koko loprur t?iydellisesti. Jotain
alkaå tapahhE vasta päiv?inj o taittues-
så sunnuntain puolelle. Irnin jarvia
koluiessanme såarnrne plakkariin sen-

tZi:in kohtalaisesti uutta mm

' jaValtavaårakutsuu. Aika-
taulul mukaar siellä piLiisi
olla viimeistään kolmen
maissaaamuvös1ii. Vaarahil-
j enee pian k-uudenjalkeen.
MielenloherLnusta matkal-
la tarjoaa kirkonlylän koh-
dalla niihty suopö11ö. Vihje-
laji sckin, jonka kuitenkin
vain rnuulama porukka ohel-
lamme naki.

Ja sitten Valtavaaralle
Pirteå i&inuruilintu tiel1 var-
ressa toivottaa mei&it ter-
vetullccki tävin lintujoi val-
talnrtaan. ParklJpaikka on
jo tti!"mä autojaja lintumic-
hiA, aikaincn pongari sini-
plrstön saa... Otarme rau-
hallisesti ja hoidarnne en-
siksi Konttaisen puolclta

, ' puukiipijän ennen vaaralic
,,, l?iiriiå.

lmeet kirkastuvat

' Seuraa nousu, jonka ai-
kanatoimiruranj ohta jamme-

kin saa tuntumaa ihmiselon
ihanuuteen ja kuduuteen
Huipulle ei tosin taryitse
nousta, laulava siniplrstö
löltlv alarinteesti Luonnol-
lisesti lritihune kätkeä it-
scmme ylhäälti ohi ravaa-
vilta pomkoilla Kuitenliin

vain 5 joukkuetta nuij i lajin,.joten hy-
vin oii homma hoidossa.

Taigan maagisen laulajar ohclla
Valtavaara taljoa.l meille mm. pcula-
loisen, pwn, taviokuunran seka palo-
kiirjen Sirittäjiä tuntuu olevan ioka
puolella, niin kova laii kuin se rallin
alkuaikoila kuuluu ollecnkin. Nyt ol1

meidänkin i lniecnure jo huomattavas-
ti iloisempr, olemrne painanectjo olii
vLrodcn I 989 vcrtäilussa. Tie&inlne
toki,että vauhtimmccitule ittilnään

{,\1\. kåakkurin.jouhisor san, r ul -
a4r" { kakoskelon. sekä perusla-

" ! Jrstouil dem) stzi.
' Kello tikinäi armouom,edi

t

Punasotka kuuluu myös Toranliin la-
jistoon, itse tosin löysimmc sen vasta
seuaavana aamrma j ifven toi seltå puG
lelLa. Mukava pohiansirklupoikuckin
lö1'tyi Vanlan Kirkon tien varclta
Pikkusirkusta sen sijaan muodostri
sangen vaikea, lajin liavaitsi vainpuo-
let joukliueista. Linnut olivat jo lopet
taneetlar uraapesimaipr hiensa\roksi.

Torantin jzirven takaa nåltti !ryöry-
äviin paljon puhuva musta pilvicn rin-
tama, voi ei joko taas. Sinänsä sadc

{t
tk

paisumukseen. Tåstå kuitcnkin selvi
:imme pian kuivcrnmalle puolelie, ta-
voittccna Isosuo Slron artilrs kum-
mastuttaa. Kopsuttelcva jänkäkurppa
toki iö)tly ja lenlää liihottava kala-
saiiksi, mutta ei pali on muuta. ElcUån
tunteja jolloin kisa alkaa polkea pai-
kallaan, eteneminen trlntuu trNkastu!
tavanhiLralLl. Mutta etenemistil.Lstoista
piätellen nä n on ollut mui denlin louli -
Laleiden kohdalla alliunmist\ksen iäl-
keen

ll



mihinkåån kuun tavoitteluun taivaalta.
Muttayli 102:n oli menuivåj ottei Ruot-
tinen piruile... Ja onlan t?issä vielä
tuntej aj älj ellä.

Alkavat epätoivoiset hrmit. Väsy-
mys painaa silmiu, mutta loppuun asti
piuiti painaa. Ormeksi sää on nyt h)ryin
sopiva loppuutistukseen. Ja onnistum-
mekin tiissä. Tunti 2 3 antaa vielä pelliti
viisi uutta lajia ja viimeinenkin tmti
vielä yhden lajin. Hiekkakuop-
pabongaus antaa lopultakinj o paineita
muodostaneet p ikl-utyllin ja kivitas-
klm. Härkålintu on aivan rnukava ral-
lin påiätö slaj i kellon näyttaiessåi l0.45 .

Tulos 107 lajia, ainakin oma ennä-

tys tuli rikottua. Kuusamossa pitäisi
olla oikeastaan kaksi sarjaa, pohjusta-

neille j a kllmi ltzi?in mukaa:r tuleville.
Kylm?in sarj an ehtona olisi esimerkik-
si se, etu enempäil vuorokautta ei saisi
ollaKuusamossa pohjustamasså. Ihan
hullu aj ah$? J,id estelltoimikutta miet-

Voittajajoukkue näkee 125

lajia

Purkutilaisuudessa LYL pysly hy-
vin mukana pemslaj ien osaltaj a veihzin

ylikin, mutta siihen se sitten jäzikin
tosikovien alkaessa ilmaantua pö)4åån.

Voitto Heloille tuloksella 125, eli en-

nätykseen ei ihan ylletty. 1äteislaji-
m?iiirä nousee lukem iin 1 5 7,j oka sekin
j ?iä kaksi laj ia edclli svuoden tulokses-
t^.

Kovaksi on menn]4, vai mitli sanotte
seuraavasta. Kisassa nfitiin mm. seu-

raavat lajit omiemme mainittujen li-
så&si : mustakurkku-rdklu, merimetso,
harmaasorsa, punaj alkahaukka, luhta-
huitti,medharakka, hiiripöllö, varpus-
pöIlö, viirufxjllö, lapinpöIlö, musta-
piiåtasku, pensassirkkalinht, viitakert-
tunen, lapinuunilintu, mustavaris sekä

L:ultasirkln. Mustatriål"sk-rulja lapinuu-
nilirurun kä)rnrne mckin hoitamassa
pol s seumi vana päiviina Tasl1lpaikalla
såamme lisäksi havaintoesitvksen sii-
tii miten majakoita bongataan. Pitäisi
kai siirtya sille puolelle, kilpailu olisi
hieman rauhallisempaa kuin Kuusa-
mos$...

Ei silti, toivotaan erui LY[- tulee taas

ensi woma kiusaamaan teit?i arvoisat
ammattilaiset, joten varatkaa itsellen-
ne pohjustusaikaa ainakin kaksi kuu-
kautta, jos haluatte pärjätii. tr

14

Petolinnun varjokuva
ikkunassa
- autta ko pelotteena?

Joskus 80-luvun
puolivalissä kuulin
eråi2in keskustelun ik-
Llulaan asetettavasta
lenuivzu pdolinhraesit-
t2ivästiimusbsta taras-
ta, joka estäi pikku-
lintujen tömäil'4 la-
siin, johon peilautuu
taustalla oleva maise-
må LiinutlEn eivä nii,e

lasia. My<ihonmin luin
kirjoituksen kyseises-
tii tarasta erzästii elziin-
maailman lehdestä-
Siinä taraa kehuttiin
1&sinkataiseksi tavak-
si estii?i lasiin törmäi-
lit.

Jo L-uul lessani kes-
kustelun muistui mie-
leeni jossain lintukir-
jassa ollut kirjoitus tut-
kimuksesta, jossa pe-
säpoikasten yli vedettiin vaaleaa nau-
haa, johon oli kiinnitetty erilaisia len-
tosiluetteja. Aina petolintusiluetinkoh-
dalla poikaset $yistyivät liikkumat-
tomiksi pesån pohjalle, kun taas esi-
merkiksi hanhisiluetin ylittaiessä poi-
kaset eivät reagoineet lainkaan.

Kun nauhaa kuljetettiin vastakkai-
seen suuntaan, tapahtuma oli kiizintei-
nen. Petolintusiluetti muistutti pyrstö
edellä liiklqressaan hanhea ja hadri
petolintua. Eli tiiin:in tutkimuksen
mukaan ainakin poikasten kohdalla lii-
kesuunta oli ratkaiseva.

Kaikesta huolimatta mi*ikin han-
kin tarroja luottavaiscna. Pari viikkoa
linnut selvästi karttoivat tarroj a, mutta
pari kuukautta myöhemmin eivät huo-
mioineetniilå lainlaan. En antånut pe-

riksi, valmistin mustasta ka(ongista
luonnollista kokoa olevan räystaiältii
riippuvar varpushaukliasiluetin. Uu-
den pelotteen kanssa kävi kuitenkin
samoin kuin l,arrojen kanssa. Talitiai-
set alkoivat jopa pitäii haukarkuvaa
istuinlautånaan.

Seuraavaksi rakensin yhteen ikku-
naan reilusti lasia suruemman kehi-
kon,j onka påiälle ripojen väliin kiristin
rastasverkon. Se oli onnistunut ratkai-
su. Linnut lensivät kohti ve*koa, huo-
masivat sen aj oissaj a istahtivat verkon
silm&in. Asetin verkon puolen metrin
pzi?ihzin lasista iyståiin alle eikä se ole
liierunälti haitannut nåikyvn4tii ulos.
Uuden ratkaisun myöt i törmäykset ik-
kruraar loppuivat ja verkollekin 1ö14yi

lopultaj ijd elli stä kä)ttöä.
Kun kokemukseni ovat olleet tiillai-

sia, olen irnokas tiet2imå?in, onko tar-
rojen vaikutuksesta tehty tarkempaa
selvityst?i vai perustuuko usko niiden
tehoon auktoriteettien sanaan. Ta[o-
.jen nDnliluotto menee luotuton suo-
jelun hyliksi, mikä tietysti on hyvä
asn.

Markkl Laurcn
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Lehtopöllön iltahuuto
Moni lintuharrastaja låhtee
kuuntelemaan lehtopöllön
huutelua vasta pimeän jo
tultua. Laji huhuilee kuiten-
kin aktiivisimmin hämärän
aikana ja tuntuu hiljenevän
tyystin pimeän alkaessa.

lltahuudon hetki riippuu
ilmeisesti valaistuksesta.
Soidinaikaisen huutelun li-
säksi lehtopöllöä voi kuulla
läpi talven.

Pöllöharastukseni alkuwosina lzih-

din kuunteluctkille vasta pimeiin tul-
tua. Llsein sain vamallåliin lehtopöl-
löreviirillä kuunnella pelkkä:i tuulen
huminaa, vaikka luodenaika ja sru-
olosuhteetvaikuttivat aivan otollisilta.
Luulen, ettii moni muukin tekee saman
virheenj ohtuen siit?i, ctui lintukirjois-
sa komstetaan pöllöjcn yöllisui sttii
visuutta ja lehtopöllö yleensä maini-
taan varsinaiseksi yökyöpcliksi.

Satrumaiset huhuiluhavainnot esi-
merkiksi sienestzimuisl?i iltahiinrlirzin ai-
kaan palatessa j ohdatti vatkokeilemaan
varhaisempia kuunteluja, jolka osoit-
tautuivatkin antoisiksi.

Soidinaikaista kuuntelua

Vuorna 1990 pziätin ruveta selvitt?i-
miitin iltahuudon ajankohtaa tarkem-
min. Tåhän olikin mukava mahdolli-
suus, sillajojoitakin rtosia eräs lehto-
pö11öpari oli pesin1420 minuutin käve-

l6

lynatlianpaiässa asrnnoltani Paimios-
sa. Kavin paikalla kahdeksana iltana
25. 1.-28.3. merkiten muistiin tuloai-
kani, liihtöaikani, huhuiluåjat, huuto-
jen luhunä?irzin j a s?utiedot.

Kutu elui alkoivat noin 15 minuuttia
auringonlasl-un jalkeen ja paiåttyivät
pime?in alkaessa. Pöllöllä oli spontåa-
ni iltahuuto kaikilla näillä kuuntelu-
kenoillaja se alkoi eri kenoilla ilmais-
hrrra minuutteina aurin gonlasL-usta seu-

raavastil 31,24, 35, 28,29,21,23 ja
42.

Keskimii?irin siis 29 minuuttia pai-
kallisen auringonlaskuhe&cn j alkeen,
joka on 10 minuuttia jaljessa llelsin-
gin horisontin mukaisesta. Almana-
kastå niikee myös, ettii hzim?irdn kesto-
aika oli ensimmäisellä kä}'Irnillä 50
minuuttia ja viimeisellä 43 minuuttia.
Huutelunalkaessaoli siisyleensä vie-
1ä varsin valoisaa.

Siiät olivat enimmzikseen pilvisiä.
Kahtena iltana satoi vettä ja kahtena

Severi Aaltonen

räntää. Vain viimeinen ilta oli selkeå.
Huutelun loputtua kuuntelin viela hil-
j ai suutta kahtena iltana 1 5 , kahtena 1 0
ja mrina 5 minuuttia. LehtopölIö tun-
tuu hiljenevzin pimeiin alkaessa.

Keran tcinmyös myöhäisen vertai-
lr iäl,nnin. Olin paikalla 21.30-22.1,5
el i neljä tuntia auringonlasL-unj älkeen.
Täysikuu paistoi pöllömetsiiiin, mutta
pöllösti en hullut inahdustakaan, vaik-
ka loppupuolella houkuttelin kukko-
pillilläkin, jonka ääneefl lehtopöllö on
monesti vastannut.

Kuuntelua sylsystä
kevääseen

Syksyllå, kesåmdkkikauden pziätlt-
tyä, iltakävel)'ni suuntautui jälleen sa-
mallc tutullc lchtopölltipaikalle. Tie-
sin vanhastaan omistakin kokemuk-
sistani, ettii pöllöt huutelevat myös
syksylla. Halusin verrata syksyi stii
huuteluaktiivisuutta soidinaikaiseenj a



selvitt?xi, kuinka pitkiille talven tuloon
huuteluajatkuisi.

En arvannut, ettå kmmtelukäyltini
tulisivatj atkumaan läpi talven. Etukä-
teen aj atellen urakka olisikin hmtunut
suuelta. Näinj ålkeelpäin tuntuu, ettii
se oli pelkkää kuntoliikuntaaj a hupia.

Aloitin 9. I 0.90 ja viimeinen käynti-
ni oli 24.3.91. Käyntejå kertyi 28 eli
keskima?irin yksi viikkoa kohti. Vain
sateisimpia iltoja viiltiq muuten en sätzi
valikoinut. Sovitinkutmteluaikani sa-
mdn kuin edellisellä t xkkailujatsolla
ja tein samat muistiinpanot. Odottelin
vakiopaikalla. Enmatkinutent?imuu-
tentaan häidmyt pollöä. Iluutojen jä1-

keen viiryin paikalla yleensä 10 mi-
nuuttia, muutanana iltana kuitelkin
vain 5 minuuttia. Jälkeenpäin arvioin,
ettii mahdollisesti olen yhden kerran
myöhästyn)'t ja kolme kertaa poistu-
nut paikålta liian aikaisin kuulematta
huutoja.

Sewaavasså taulukossa on havain-
lotuloksiani L-uukausittain eritelt',nä.
Äänten alkrfi etki ilmoitetaån trissäkin
minuutteina paikallisesta auringonlas-

taa myös, ettli iltahämtuiin pituus on
påiivåintasauksen aikaan 42 minuuttia,
muttajoulun aikaan peräti 58 minuut-
tia. L:innenpuolinen laaja peltoaukea
tekee havaintopaikkani erityisen va-
loisaksi. Metsrin siimeksessä voisi so-
piva valaistus ollajo 15 minuuttia ai-
kaisemmin.

Ääneen lisää värisyttelyä ja
puputustå

Valaishrsta lukurmottamatta en huo-
mamut säi1lå olevan vailutusta pöl-
lön äiiness?i oloon. Kuulin huutojaj os-
kus kovalla tuulella, joskus rzintäså-
teessa, j oskus sakean sumun vallitessa
ia kcrran 10 asteen pakkasella. Sen
alempaa låimpötilaa ei käynti-iltoinåni
kertaaliaan ollutkaan. Koko talvi oli
muuten aika leuto.

Huuielmsa pöllö aloitti yleensä kah-
den huudon jaksoilla. Ensimmäistii ta-
såista huuu-huutoa seuasi toinen noin
viiden sekurLnin kuluttua, sittcn noin
20 sekunnin tauonjälkeen uusi kahden
huudonjaksojne.

jo ennen ensimmäisUi huutoaan.
Syksyllå se useana iltana istahti vä-

håksi aikaa koinrun I 5 metrin priiiifuin
minusta. Kun kanahaukka istui samas-
sa puussa erå2inä iltana, pöllö katsoi
aiheelliseksi muuttaa hieman reittiäiin
si itil låhtien.

Puputtelusariat k-uuluivat yleenså
piintön lähelul. Aryelin niiden liitty-
vån intiimiin s€unrsteluun, mutta hil-
litsin uteliaisuuteni enkä häirinnl ko-
timuhaa. Olinlnn sitiipaitsi alussa pät-
uin)'t teh&i havaintoni yakiopaikalla
seisoskellen, koska pelkkii liikkumise-
ni olisi voinut vaikuttaa tarkkakuuloi-
sen pöllön kälttå)t''niseen.

Kuitenkin 16.2. ollessani jo kotia
kohti kävelernässä L-uulin kiihke,iu
pupuhrsta paikalta,j oka oli 200 metrin
priässä sekä pitntöltä etui hrusikostaj a
sij aitsi metsiin j a puutarha-aukean ra-
jalla. Näin koiraan lentelevtin kahdek-
sikkoja aukean ylläja puiden lomitse
naaraan tekev,in samoja kuvioita met-
siin puolella kimeästi kiljuen. Naaras
laskeutui sitten vaakasuoralle koi!'un
oksalle viisi metriä korkealle noin 25
metrin pä,ilän minusta ja koiras oli
kohta sen selåssii.

Toimitus kesti vain jonL:rur sekun-
ninja sen aikana äzinet j atkuivat, hri-
to*inhiljaisempina. Sitten l innut len-
sivätpoisja vaikenivat t1rystin. Oli 10
astettapakkasla, rylrt?i, taivaalla ohuita
pilviaja aukealla leijaili usvaa.

Toisen pesäpaikan pöllö on
vähemmän äänessä

Toincnliin lehtopöllön pesä siiaitsee
kiivel)matkan Fiässä asunnoltani, mutta
vastalkaisessa suunnassa. Silloin tull-
löin olen kä),n),t älläkin paikalla io
usea:r luoden aikana. Talvihavaintoja
ei Ultä paikalta ole. Vaikuttaa siltii,
enii pöllö saapuu Ullc pesäpaikalle vasta
helmikuussa ja on soidinliaudellakin
melko hiljainen. Pesa sijaitsee pienes-
sä metsikö ssä j a ]mpziri stö ssä on oma-
kotitaloja.

Olisiko niin, ettii tämä pö11ö oleske-
lee pääosån luotta reviirinsä toisesM
piiässä ja saapuu paikalle vain pesi-
mäain. Vaikuttavatko ),mpäristön åiä-

net, esimerkiksi usein kuuluva koirien
haulrnta, p6llönhiljaisuuteen? Vai onlio
kenties niin, ettri pö1löisLiliin jotliut
ovat luonnoståan hiljaisempia kuin toi-
sct? D

L:un ajasta lukietr.
75 0/o kuuntelukerroista antoi siis

ziiinihavaintoj a. Valai stuksen mukaan
erittelen äiinten alkuhetkiå seuraavas-
ri'

Kirkastai puolipilvinen siiå: 36, 36,
55, 33,60, 65,42, 64, 35 ia 36. Keski-
arvo 46 minuuttia. Pilvinen sriä: 25,
43, 35, 4t, 35, 3'1, 31, 35, 24, 3'7 ja 9
(pilv.ja surnu). Keskiarvo 32 minuut-
tia.

Iltahuudon hetki riippuu ilmeisesti
valaistuksesta. Myös kuukausien erot
voidaan panna valaistuksen tiliin. Esi-
merkiksi tammikuur kolmesta positii-
vi sesta huutelukerrasta kaksi sattui ole-
rnaan valoisia ja luntakin oli maassa.
Maaliskuun il lat taås sattuivat olanaån
sumuisia. Tässå yhteydessä sopii muis-

Pitcmpiirin jatkucssaan huutoihin tuli
asteittain lisri.?i vfis).ttelyä ja varsin-
kin helmikuussa helmipö11ömäistii pu-
putusta, j oka kuitenkin rytmiltti.tin oli
nopeampaa Yksituisten ii?inien luku-
mzi2irziä ei näissä tapauksissa tieten-
k&in pysq,n!'t laskemaan. Joulukuur
iltoina kuului varn 2,24, 6, 7 ja 31

huutoa eri kerroilla.

Huutelu alkoi usein samalta paikal-
ta, taaj asta 1 0 metriä korkeasta istutus-
kuusikosta, joka kai oli koiraan päivä-
lepopaiktaja sijaitsi 200 mctin p:iås-
sä pesåpöntöstii. Kuurtelupisteeni oli
näiden pailCroj en väliss.i. Tarnmikuul-
tå lähtien koiraar oli tapanalen&iäpian
pöntön liihei$f4een. Se näkyikin tril-
löin monesti, kun tiesin, mihin suun-
taan piti katsoa. -Ioskus se oli liillieella

kuuntelu-
ksrtoja,
jolloin pöllö
oli äänessä

äänten
alkuhetki
keskimåärin
minuuttia

marraskuu
jouluku u
tammikuu
helmikuu
maaliskuu

45
41

23

5
6
5
6
3

5

5
2
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Markku Lauren

Tein kesåkuun puo-
livälissä 1987 reilun
viikon mittaisen La-
pin matkan. Tarkoi-
tuksenani oli bonga-
ta eliksistä puuttuvat
tunturihaukka ja sini-
pyrstö. Kauniin sään
muuttuminen äkkiar-
vaamatta jäätävåksi
myrskyksi oli vähällä
koitua kohtalokseni.

Olin saanut vihiä erinåisis-
tä tunturihauklapaikoista.
Yksi näistii oli Kevon karjo-
ni. Suunnistin autollaniKari-
gasniemen tietä Kevon reitin
lounaiselle laihtöpaikalle. Saa-

vuttuani pcrille varustauduin
parin päivtin patikkaretkeä
varten. Arvioitu edestakainen
matka oli viitisenllmmcnui
kilometriä. Reppu selkii2in, kii-
karit kaulaan, putki olalle,
montsaritj alkaanj a matkaan.

Noin k),rnmenen kilomet-
rin alkutaival ensimmäiselle
autiotuvalle sujui kommelluksitta. Tä-
hal asti lirLnusto oli ollut niukkaa: muu-
tama helskyvästi laulava sinirinta, joi-
takin leppzilintuj a, niittykirvisiä, paj u-
lintuja, urpiaisia, västajiiklej ä, kelta-
västziriikkejä, punakylkirastaita ja til-
hiä. Jokuncn korppija piekana olivat
siellä tliällå halkoneet ilmaa.

I-aitoin kattilan tulelle ja ruokaa
odotellessani pirautin eränaapuheli-
mesta kotivzlelle. Halusinj ättli:i viestin
olinpaikastani. Syötyåni valrnistuuduin
jatkamaan matkaa.

Siiä oli autuaållisen kawis: ltimpöa
+20 astetta, tlyntii ja taivas Suomen
lipun sininen. T-paita ja farkut verho-
na l:ihdin klo l8 maissa reilun seitse-
m:in kilometrin katkososuudelle.

20

Tunfurihaukkaa
bongaamassa

Jiinipeippoj en kuiva narina siivitti
matkantekoa. Karun erämaaj zirven ran-
noilla kymmenisen suosirriä heituiy-
tyivåt vähtln väliä siivilleen ja Mivat
rantasipithermostuneesti niksaultele-
maanp),rstaiziuin. Hermoshuruttunnel-
mapaljastui kimituenjarvenyli lentä-

vtin ampuhaukkakoiraan aiheuttamaksi.
Rauha palautui ja jatkoin kulkuani.
Jåirven perukassa tepasteli vielä her-
moileva lapinsirrip€riskunta. TLmtui tosi
upealta tai valtaa kuulematta tekni ikan
ai:iniä.

Tulin kakkosetappiini tulenteko-



paikalle. loku ometon edellzikulkija
oli ollut sen venan kiireissä:in, ettii oli
unohtanut sinne kaksi t?i).ttii S inol pul-
loa. Asetuin aloilleni j a kiehautin kah-
vit seesteisessä sziässå. Atcrioituani ja
triytettyäni termospulloni l?ihdin noin
kahdeksan kilometrin lopputaipaleel-
le. Kanjoni odotti.

Pohjoisellc taivaaruannalle oii alka-
Dut kasaantuamustia sadepilviä, ioista
cn viclä osannut kantaa hlrolta. Taival
jatliui kiviin ja puihin maalimerkittyä
polkua pit.kin, jolla piti kansallispuis-
ton sääntöjen mr iaan pysttiiytyå.
Puusto kävi niLrkemmalisi polun loi
vasti noustessa turturille. Pieni tuu-
Icnvire trlntui poskissa, kun nousinkjc-
murtelevaå käämcttä muisluttavaa

polkua yhå ylerlrnäs
hnturiin. JalkamuJjah-
teli sirure trinne kivik-
koisellapolulla.

Noustessaan polku
kävi yha huonommak-
sija turunat pilvetoli-
vat puolessa tunnissa
tulleet ai van tunturij o-
nonkupeellc. Tuulioli
voimishurutmclkoises-
ti jättriesszini puurajån.
Ilmanala oli nopeasti
viilentynyt: mittari
nätti enau +10 asteen
timtrtä. Tuuli yltyi tuo-
ta pikaa navakaksi ja
nlustat pilvet uhliaavzm
matalalla roikluen lä-
hcstyivät nopeasti.

Kapustarinnan hai-
kea vihcllys kiiri tun-
turipal j drallala riekol
remaiscva nauru loi ti-
lanteelle ironisen lei-
mar. Tuuli oli yltlrrlt
sie&inättöm:in ko vak-
sija viimeincn vilkai-
su l:impömittzriin en-
nen sewaavåra aalnua
osoitti cnää +6 astccn
lukcmaa. Ajattelinma-
lalan nopcasti ascttu-
vanjajatkoin matkaa.

Flirmuisclla nopcu-
della tuuli oli yltyrlt
mlrskyisäksi ja sala-
man nopcudella alka-
nut räntiisadc iskcltyi
vaaliatasossa kasvoilin
ja somriin. Kylmå al-
koi jäWiä pimllisesti.
I Ietliessä kasvotj a sor

met olivat turtana. Lappi oli nä!'tt.in)t
toiscn poskcnsa.

Riintäsade pcitli polur mcrkinnät.
Kulku hantaloitui. Miclclön kylm]rys
jälti minua ja a.jatus alkoi hzim:irq,ä.
Viidenl,frunenen mehin niill'qys teki
kulun lzihes mahdotlornaksi. Survaisc-
mallajalallaräruisiäkivia loysil siel
U tliiiltli matkåi iatkolle välttänåttö-
mi.imerkkcjä. Kcs.ipnkcissa ohr kuin
horkassa, joka askel tuntui tuskalliscl-
L1. Loputtomalta tuntuva niatka taittui
hitaanmin ja hitaammin.

Aiermnin olin aikonut ottaa repusta
l:irnmintii ylle, n\.t se oli mahclolonta
Aina vain rajummaksi käyvä saä toi
mieleen aj atuksen päästii hetkeksi lna
nalan lämpöön, edes etcisåulaan Pi-

mllisen nirvanan kaltainen olotila an-
toi pntta aj atL:kselle luopua, j iU&i vain
odottamaan parempaa huomista.

Vilrlova tuuli kail-ui tunturistå ja
rrintrisade piiskasi amotta. Mieleeni
muistui edesmem)'t is:ini; mitii hlin
ol isi tehn),t sij assani? Ei, periksi h?in ei
olisi antanut. Sain uutta voimaa jatkaa.
Ehkäpå h,in seuraili toirniani pilven
ferualla.

Vihdoin näin edessäni harmaar
möyk]'n. Autiotupako? Ei, sitzi se ei
ollut, vain suuri siirtoiohkarc. Masen-
tuneena, kylmästii kipua tuntien jat-
koin matkaa. Hctken perästii edessä
hziämötti taas jokuharmaa siluetti. Vii-
meinkin autiotupal

Tuota pikaa olin puuvajassa, jonka
seinzihirsicn väliin oli jätetty viidcn
scntin mot tuuletusta varten. Vajan s;
sällä oli vareton kirvesjarikkinainen
saha. Maalattial la loj ui tuohta, parkLia

-ia puusilppua, ainoatakaan klapia ei
o1lut. Ulkopuolella oli metrisia halko-
ja,.joita en voinut hyöd).ntää.

Otin reptsta keksipaketin ja vaivoin
siitå p:iällysteen. Jåykin sonnin pari
askia tulitikliuja raapusteltuaii sain sen
s\,ltlmäån. Ja olihan viclä slkarikin.
Lisäsin tulccn tuohlaj a prklia-ja nuo-
tio oli valmis. Olin sclvinnl't ikuisuu-
dclta tuntuvasta tulenteostaja muuten-
kin.

Kun oiin hieman vetre!'t),n),1, lai-
toin repusta lärtuninu ylle . Otin ulkoa
halkoja, j otka asensin pyst$'n seinien
vierillcja toisclta puolen kuivan pen-
kin makuualustaksi Sain haalituksi
lattialta kokoon puuporoa uscan tun-
nin pientri nuotiota vartcn. S\'ötyäni
paneuduin pidiåkseni heraitdkseni kol-
men-neljän tunnin kuluttua piekanan
laukuvaan åänccn.

Kun nousin ylös, szlä oii kesäisen
kaunis, matalasta ci ollut hajuakaan.
Lähdin matkaamaan aamuau ngossa
kvlpcväri valtaisan kanjonin vartta ja
aikani kuljettuani löysin pari trnturi
haulian pes:ipaikkaa. Parinhllnlin odot-
telukaan ei tuottanut tulosla, sillä en
ha vainnut yhtrikäzin hauklaa. Sc c i m i-
nua masentanut, vaan lnhdirr omcllr-
sena palururåtlialle.

Kahdenkylmenenkollncn tunrlin
kuluttua ja viidcnkrmmcncmcl jän ki-
lomctdnjälkeen olin taas autolla. Ale-
rioiluani käperryin makuupussin läm-

lx)önja olin tovin päiisLi sikcåssä uDessa.

Näin vamlaan unta seurMvana päjvä-
nä niikemä ståni tr.lntrrihariLasta, rnutta
se on sittcn taas jo toincn juttu C
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Lrffian lintuatlas 1980-1 984
eli katsaus Latvian linnustoon

Esko Gustafsson

Kila on julkaistu luonna 1989 ja
oman kappaleeni olen ostanul vuonna
1 990 Hcisingin Akateemisesta kiria-
kaupasta 50markalla.

Ki{a on perinteincn atlaskirja. Al-
kuselitykse! laj ikuvaukset kid aliisuus
ja hakemisto, siinä sisaltö. LUL-uongcl-
miakaan ei ole, sillåki{assa ovatkaik-
ki tekstit kolmella kielcllä: latviaksi,
venåjåiksij a englanniksi . Tästii piti allul-
perin tulla kirja-arvostelu, mutta tuli-
kin läpileikkaus Latvian pcsimä-
linnustosta.

l-atvian luonto croaa lluomattavasti
Suomestå: mets?ti 40 Vo, sorta 10 Vo

(suurin suo låhes 20 000 ha, wt- Kur-
jenrahka 800 ha) ja pellot 23 % sekä

laidunmaat l5 %. I-oput ovat vesistöjä

flirviä 2200 kpl), taajamiaja rastaa-
vaa. Havrunetsät muodostavat alle 60
% mctsistäja l,ihes 20 o/o metsistii on

varhoj a metsiä. 
^sukliaita 

on2,5 mil-
joonaa cli4l asr iaståAJr,.

l-atviassa on 10 x 10 km:n ruutuja
vhtecnsä 739 (Suomessa 3856). Niisu
130 hcnkilöä trrtki (lue: ilmoilti edes

.jotain tietoja) ?01 ruutua. 208 ljntula-
iia havaittiinja niisu oli 184 (Suomes
sa 215.) vsrmaa pesij:iä, l8 todennå
köistui ja 6 mahdollista. Parhdimn1assa
ruudussa pesi 141 lajia (Suomcssamyös
141 ) Ja keskim:ilirin ?3 lajia/ruutu.

Kirjan lajiteksteihin sis{ilty_y Suo-
nren atlaksesta poiketen huomattavan
paljon mnsautta kuvastavia tietoja.
Joistain lajeista on kiurnanarvio ja

zuurimpia p,simäpailikrtietoj a, ylei sin-
mistli ta.1s nllrs:ruså]r/io pil11a+Llaa kohti
Tiedot perustuvat erilaisiin laskenloF
hin Lrrkukokemus on t iltai osin erit
1äin micllvtlävä

Latvian pohjoisralalle on Turusta
matkaa allc 300 ki lomebiaj a vertailun
ruoksi Vaasaan ol yli 300 krn. Mieti
ercaalio liirnusto enefiunän Latvian vai
Vaasan suuntaalja miksi ?

Latvian pesimälinnusto

Rrursaimmasta priästii lajcja olivat
seurMvat: peippo (havaittiin) 683 mu-
dussa, tiltaltti 66l, kiuru 659, haara-
pääsky 655, västr:ikki 655, talitiainen
655, keltasirkliu 648, varis {",15, kot-
taraincn 642, pajulintu 636, lauluras-
tas 626, punarinta 62i, mustaraistas
6l 6, hiirihaulka 61,1, mctsakirvincn
6l3, korppi 6I I , pensåstasku 607, sF

ttzijä 603, harakl(a 598, käki 593 ja
räystasp.iäskv 590. Lisliksi katlohai-
kara csiintyi 650 mudulla, mutla luliu
ci olc vcrtailukclpoincn aineiston kc-
ruus1a iolrtucn.

Laj i lista edustaa k)runenen ruodcn
takaista lintukantaa, mutta kaksi asiaa
siiu mielestiini iioaa:

I ) penlslajisto or sama kuin Suo-
mcssa, vain keskinäiset sr lteet hi€-
nlar croavat L.iläläisistzi. 2 ) maatålous
on itäcurooppalaiscn mallin mr*aista

eli erittiiin lintuystävällistli (esim. pcn-
sastasku, hiirihaullia ja kattohaikara).

Laj ikohtaisi sta kartoi staj a teksteis-
t?i olen poiminut tiihiin mielenliiintoi-
simpiajuttuja.

l. Kuikat ja uikut
Kuilliatanla on 10 paria, mutta kaal{-

kureita ei ole lainliaan. I'ikku-uikliu
tavattiin.13 ruudussa ja suurin kolonia
oli 20-30 paria, mustakaulauikkuja oli
9 ruudLr-ssaj a I 0 paria oli suuril kolonia.

2. Haikarat
Pikkuhaikara tavattiin I 3 nludussa

jajopa vksi vanna pcsintå. Mustahai
karaa oli 400-500 tai ehliäjopa 700ja
kattohaikaroita 6500 paria. Kapus-
lahaikarakin oli lfittiin!'t kenan pesiä.

3. Vesilinnut
Kylnn) joutsen 150-450 paria, joisla

alle 5 7o pcsiirnerellä. JoLrtsenenkaurta

kasllssa, silloin l0-20 paria. JoLrhi-
sorsa ja haapana ovat han'inaisenpia
kuin hamaasorsa ja yllätvs, yllätys
tulikalioskelo puuttuu lokoman pesi-
mälaj istosta.
,1. Petolinnut

Tavallincn haarahaukka oli lö1ty-

Jouko H.krh. Vlrohhu 24.5.1991

Tukkakoskelo pur.riluu
kokonasn Latvlan pgglmä-

ilnnuslosts-

21



Jouko H!k!h. Nori. Bodörtii Dohi. 9.7.1991

Merllokki jättäå
pesimls6n väliin

Lalvlassa.
Kuvan yksilö +3kv.

n)t 49 ruudusta ja isohaarahaukka 2
ruudrLsta Mikäliäi on tilanne tiirtiiin
klmnenen \llotta myöhellxrlin ? K.i?u-
mckotiaa pesii 5-12 paria ia nijt
tysLrohaukloja yli l5 paria. Pikkukil-
.Jukotka on mnsas (250-450 pana) ku-
teir Ecstissiilin, mutta isokilJ uliotka,sta
ci ole vamroj a pesinGtietoja lainkaan.
Kotlia pesii 4-8 parin voimirl, nrilloin-
kahan laii tulee tänne Elelä-SuomeeD
psim:iuin ? Tuulihaukka v?iirenee edel-
leenjalavattiin vain 93 ruudussa. Eipä
taida tuulihaukan alamliki mcillä 01-

lalkäan vain ja ainoastaån maåsculu-

)mpuidstön muutoslcn swu, sillä Lat-
viassa on clctty 1ål1åkin osir pysähty-
ncisvrdcn aikaa

5. Kanalinnut ja rantakan!t
Riekkoja sinnittelee muulamia pa-

rcia suurinunilla soilla.ja peltopl"r on
vzrhentlnlt 167 mutuun. Rantakano-
jen s htcct oratmielenkiintoiset. Luh-
takana42 ruutua, nlisräakliä4 j5, pik-
kuhuitti l0 (suurin csiintlmä 20 pa-
na), luhtåhuitti 98ja licjLfiana 171.
Suomen naköviDllkelistä ruisrääkkä Ia
pikkuhuittiovatkäsittämiit1ön rI1e;
si:i.

6- Kahlaaj at
Mcriharakan 70 pruinkannasta vain

I5 pesii n1erenrannalla. ]'vllillä mcncc

24

todclla huonosti sicllzikin. Mustaplrs-
tökuirin 100 parinkannasta25 0Zpcsii

soilla cika rantaniityillä. Onlio k) sees-
sä cri kanta ?'l Pikkuluovin pår;näärä
on 45-60ja isokuovin 150-200 paria.

7. Irkit ja tiiraa
Pesiftila jistosll puulluvat kokoMan

sclkä- ja rncrilok}li. Mustatiiran kanta
orr2000, valkosiipitiiran 50-200, kzrla-
liilan 2000, lapirtiiråIr 70 ia pikliutii-
ral 300 paria PikkLrliiroisla sLtoraan
meren rurnzrlla pesii vain 9 %, vaiklia-
kin snurin osa pesii meren låireisly-
dcssa.

8. K!,"!hkyt ja pöllöf
K11hk!en väliset nnsaussuhteet

ovat it!'neelliset: uuttr*whli) 80, tur
turi 501 ja turkmkwl*v 119. Miksei
meillä näy ene lnän turtureita ? I'ö1-
löistä lehtopöllö on ehdottomasti ylei-
sin, 40li mudrsså Muut(huuhka1a 20,
vary)uspöllö 20, minervanpöllö 4, vii-
mpöllö 50, sarvipöllö 148, suopöllö 7

Ja hcLnipollö 54) ovat harvniaisia tai
harvalukuisia.

9. Säihkylinrut ja tikat
Sinin:irhi 9,1 jaharjalintu 59 nLudus-

sa ovat mclkoisra lukuja ticuicn, ctlii
matkaa on vain 3ll0 krn Valtosclkåli-
kalla (3,1 mutua)ja tanmitikalla (alle

10) menee heikosti
sicllatin.
10. Kiurut-rastaat

NLunmikirvincn pcsii ramikon hick-
kadnneillå (22 nmtua). l oinen täkä-
låisi1täin outo ilincstys on mustalcppä-
lintu (75 mutLra), jota pcsii joissain
kaupungeissa klmmeniä pareja

11, Kertut
Ruokosirkkalintuja oli 22 ruudussa,

mutta Lake Engurella pesii 100 paria
ja muuallakin kynnienia. Pensas- ja
viit.rsir klialirulur suhde on mielerrkiin
toinen 322l18,1 rulltua. samoin nloko
, viita- ja luhtakcrltusen 414/40/395
Kun ähzin viclä liszu ^ti- 

(207) ta
mstaskerttusen (305) niin pakka on
aivan sckaisin

12. Muut varpuslinnut
l'ililiusreppo tu tuu tavalli scl ta (287

nllltu.1), samoi ptrstöliainen (261).
I'ussitiaisia on t.rvattu 22 nrudussa
klmrneniä pareja, mutta tiaisten en
koisuus on tietenkin viitåtiaincn (419
mutua) Keltahemppo on rannikon
puistojen laji (25), mutta tikli on jo
j okapaikdn laj i (,146), L1ten piileskele-
vä nokkavarpuncnkin (181). Kuhan-
kcittåjä räjä\ttiizi lopuksi panliin, 545
nnrtlur. tr



Maaliskuun 27. päivönä Jurmossa oll
{Kuve: Matli Vslta 23.5,1985).

William Velmala

Alkukevään michitYs ci ollul niitå
parJrairnpia, mutta huhti touliokuun
liiircs yhtenäinen miehitys- ia rengas-
tusjrLliso kLurlutt ltisionar puluimpiur:
hr itikurur alkupuolclta alkantt ten
gastusJallLu y-h1ätaksoi scsti toukokurul
lopprLun saaklia. Kesalla michitvs oli
nonnaaliluokliaa, rcnSaslus scnsi iaan
tåvallista nrukempaa Kesäku sså paJ-

haaseen pcsäpoikasailiaan ci saarella
kä\'u\t ainoalaliaan rcneastajaa. N'f ic
hrtlspiivät kuukausittain: maahslttu
I I, huhtikuu 30, toukokuu 10, kesä
kuu 16. heiuäkuu 22 ja elokuu 20.
Rcnsastuspai\'ät: ht ltikuussa 22, tou-

io 12 ristisorssa. Kuvan yksllöl laldunlaval Gotlannin Nösudd6nissa.

Jurmon kevät- ja kesäkatsaus sel(ä

kahlaajamuuffo 1993
kokuuss.r 27, heiniikuuss.r J,l 1a elo-
kuussa 9 Katsauksen havai rot civåt
ole n1inkäin raritccttikomitcar tarkas-
lr1lnia.

Kevään lciynnisty-s

Koko talvcn saar cllaviihtFrthuuh
kala huhuili vrelå maaliskultn I paivå-
nii. Aikainen rnenhanhi scklimLrullava

Lron pikhrka.java nlihtiin 5 :l Seuraa-
v!u1a päiranä kevätrnuuttaiia cdLrsti

hiirihaukka. M_yös turturipollo taval
tiintitllöLn. Ensilnmårn!1r istisorvt tuli
vahaamaal reviiriiiäri to 1l påiva I)it-
kiir nriehil\'struo tälkccn 27 1 oli
kevätrnuutto lo tävdess:i vauhLlissa r is-
tisorsiaio 12. tövhtoh\\!piä 10. t\llc-

J ii I 1, san'i ja suopollö, kanadanhanhi
sckri maaliskum tlliittäjä, kornca mus-
tapåätasku-koiras lö\1-vi llillöin

28. päivä vlroden ensi-visiittins, te-
ki\:it suosirr jJa kangaskirur Musta
piiatilsku csitlclj olcmustauul nlvijs tirinä

fäi! årrä Maaliskllur viimeiscnä päi-
viinii havail liin nrnl selkälokki.1orncn
kangaskiur u 1a tttrtttrripollö

Huhtikuun ennätysmichitys

Ilcti kLrun alusla kii\]lnist\'11\1 lllic-
hitvslakso salli kcr:itrnuuton edistv
mrsen tarkkarlrLn IIusia lajcla havait.
riin påivittäin JrLnnon oloissa harvi-
nain,:n nokikana olr loko ensirnnr:ii
scrr viikonharailtavissa 2 hl rtikilula

2_5



lö}1yi nlyös avosetti, 11 kurkea, tiltalt-
ti ja ukuli. Kolme allihaahkaa tavattiin
3.4. Jopa Jurmossa han'inaiscksi käy-
nlt tunturikium, pikkukajava, r*uli,
väskrzikki ja luotokiffinen olivat 4.
päiv:in saldossa. Uusia muutta.jia 6.-7.
päivä olivat metsävikio, tuuliluuklia,
3 prriasotkaa sekä varmasti S[omen
aikaisin tuldraliunnitsa.

Kurmits,a viihtli Jurmosså 9. päi-
vä:in asli, jolloin saarclla niihtiin myös
kivitasku, 2 piekaraa, sinisuohaulika

1a kangaskiuru. Kyhmyhaahka-koiras
nai}Itiin I L jamuslalcppälinlu sitzi scu-
raur\"dra Fäivuinä. Scuraavan riikon antiin
kuuluivat muidcn mrlassä cnsimmäi-
set härkälilrnut j a mustaturkku-uikut,
nrskosuohadlike, nokkavarpu.nerl, toi-
nen kyhm,thaahka, 28 valkoposkihar-
hea, pari alliharihliaa, uscita kangas-
kiurujasckäcnsimmäiset aiiikkalaisct
tiirat. 22.4 4 valkovikloaja punakuiri
lisäsivät kahlan-ticn lajiniäiir.li ja pu-
rurrimin 55{) lalilovcriacntcilivätlnas-
sainuuttoa

Sclnaavana päivä1ä näitii tiksutta-
j ia arvioitiinj o l000ja sitä scuraavana
jopa 1400. lr{uista massa-ia tavallisis-
tnlin muulta.jista näidcn parin päivän
aikura kedoivat 40 h:i.kålinnun päivä-
surr ma, kåenpiika, pikkukuovi, scpel-
mstas, hannaahaikara, 2-3 mustalcp-
pälintua, nlyöhaiincn tuntunpö11ö sckä
kaikki kolme pääsk,vla-iiammc. I luhti
kuun loprtn päivinä havaittiin toircn
sepekasl,as, sirittåJ ä, tundrah. hij a har-
maahaikara. Voimi*asta muuttoa suo-
ritti isokuovi: 27.4. laskettiin \htecnså
S00rnuuttajaa

Toukokuussa tapahtuu

Scwaavan viikon puhalti iut voi-
makas polrjoistLruli laa rutti lintujen
nluuttohalut Toukokriuneirsinrnäisi-
nä päivinä tilarnle kuitenliin purkautui
ja Jumroa iahjoltiin hicnoin lahjoin :

kuiklialintuja muutti I 5. puolenloistl
sataa, pari mustaleppaili tua. muutto-
haukka, sirosuohaukka-naaras sckä
scpclsieppo-koilas havaittiin. Koft o

scuraava viiklio oli thtä RKrn työllis-
tämis1.lr sirosuohaukka jatlioi metsäs-
tclcmistaan ja ilmciscsti sarra lintlr
mäiiriletlirn4.5. vanhalsi niitt\suolxru
kaksi, 3 5 allihaahliaja scpclsicppo-
naa.as,::1.5. alle tuurir sisälla: lö}1,yi
2kv jääkuiklia, edellämainittu niirtv-
suohauika.ja naaraspukuincn nnrsla-
p?ullsku.

)6

"Kcrään kovin" oli 6 päivä pellol-
ta peltosiikliujen seastä plokatlu maa-
ilman kaunein koiras rnuståpääsirklu.
'I iiniänja parin scuraavanpiiivlin aika-
na Miltiin myös på.i scpelrastasta, iso-

.ja hrovisirrit, mustalcppälintu, hannaa-
sorsa-koiras ja pohjansirkku. Kcvazur
kolnias scpclsicppo ja naaras scpchas-
tas vicrailivat saiuella 10.5. Rariteet
tien ohella päästirn serraavnra päjvinä
serraamaaii myös mukavau kahlaaja
mrmttoa: I Lpäivä 1500 punakuina ia
l2 rtccnsa yli 3000 isoa kahlaajar
ohitti ha4usaaren. Sepel sieppo-koiras
näyttäytyi I 2.5. viimciscn kcrran.

14.5. iunon pesrmälinnusto teki
avar*scn, sillä cnsimlnäincrt haalika
poikue ja pikkutiira-pari havaittiin
M[uttol]nnuista rnaLrlrttakooll 2 keh-
rääJäå, ruskosuohaukka, mustaleppä-
1ultLr, trulLlnk),yhliy, nokkava4lurcll
tä per)sassirkkali lu l5 5. ei kolrnas
kcrla sa,'lonut totta, \'aan keviiän jo
nclläs scpclsieppo sa:rtiin ver\lopLLs-
sista M\'ös niitt) suohallkla saalistcli
tallöin 17.5. pikkurariieetticn suo
pollo, pikkusi.ppo, poir jansrrk1.r, har-
marasorsr-parri - lisäksi laskcttiin mn-

Lampiviklo ilahdulti saare93aolijoi-
la elokuuss6.

saslå vesilintu-,4.ahlaaiarnuuttoar \li
5100 muuLtavaa V,4(:la, joista aJlcja
puoliserl1r 1a1tn.

18 5. mrnrlti kuikLalintuia 1,12 ja
kuovisini piipahti paikalliscna. l'ruin
päivän priästå sincjä olj kolmc- lisäksi
nähtiin räyskä, lapinl-irvincn, pikku-
srcppo, 2 hamuasorsa-koirasta, kana-
danhanhi, sirosuohaukka naaras ja

kcråikunnitsa Paikallisiksi liiåneidcn
pikkutiirojen n,ilrtjlI] pinittclcvan Mjk-
sik,ian nnuksi kuil elarnl"kseksi ei
ni\'öskliän roi lutsua 2 I päi\ årå nrLru'



.:

Jurmossa muuttl toukokuun 11. päi-
vä 1500 punokuirla. (Kuva: Mikko
Tammlnon, Mletolstenlshti 6.5.1990).

tontarkkailussa lö)'t),neen flamingon
havaitsernista.

22.5. havaittiin puoleståan i&inuu-
nilintu, taas kolme kuovisirria, ka.lisi
vesiptiåskyä, kehrzui aia harmaasorsa-
pari. 21.5. sååtiin taås perheenl isäyst?i,
1-rillä kertaamerihanhien puolclla, kun
ensinmäiset kalisi poikuetta yh!,tct-
tiin saaren alueilta. Kuikkalinhrjamuutti
jälleen 24.5., summaksi saaliin 193

lintua. Mustaotsålepinkäinen teki pa-

rir päiv:in vierailun, alkaen25 5 Täl-
loin paikalla ollut keräLumritsa näh
tiin viimcistii kertaå.Touliokuun vi;
mcisinä påivina kompattiin csiin mrn.

sepclrastas, suopöl1ö, 9 jä iäsi.riåis-
t?i, isosirri, kolme kuovisirriä, luhta-
kerttunen ja parhaimmillazur kohne
pikkttiiraa.

Katkonainen kesäkuu

Ke s:ilurm kolmena ensimmäisen.i
päivänä havaittiin muutama jänkäsir-

riainen, lulrtakertrunur, pulu,
pari vesipriäsk)ä j a j.iA-larne-

rikanjäåkuikka. Sitten seu-
rasi parhaaseen rari-ailaan
LlanmenFäiväinen miehitys-
katko, jonka jalkeen 12.6.
l:ihtien staijattiin koko kc-
vin aj aksi alueelle maleksi-
rnaan jzirineet valkoposkihan-
hi-porutkaj a nuori rnerimet-
so. Pesimiseen !iittaaviaha-
vaintoja tehtiin seuraavasti:
ristisorsa-poikue, piklulyl-

. lin.l-munaincn pcsri Sorgc-
niltåja reviiriä pit?iviä sata-
kieliä4 yksilöä. Muutamie-
lenkiintoista: suopö11ö,
i&inuuilintu, viitakcdtrmql
ja paikallinen nuori turdra-
ha \i.

Kahlaajat alkoivat tchda
paluurnuuttoaar jo varhain:
14.6. ndhtiinjo pari musta-
l'ikloa, pari trurdrahrrnitsaa,
vesipiiäsky ja puhnr.ssirri.
Tiedä sitlen heidänkään

fEsiniisestl{in. I 5.-16.6. kir-
jattiin my<is pari pikkukuo-
via, jiinliäsirfiäinen ja luhta-
kcrthuren. Ke*il,nr.rn puolen-
välin iälkeen, jolloin myös
rengastajaa olisi tarvittU nfi-

tiin myös encllmzin tai våhcmmiin pc-
simättöm:iksi luettavia lintuja: 3 50 kot
taraista ylainunmella, suopöllö, 45 la-
pasorsan vtki, pari rytikerttustaj a pulu.
Pesiviä taas edusti 3 sarvipöllö-nuonl-
kaista, pikliuti iroilta havaittiin ,vksi pe-
säpoikanen 20. 6. Kirjokerttu ratisi 2 l .6.

3 I ristisorsan poruklo viitarmee myös
siihen, elteivät Ii säänt)mispuuhal olc
ottaneet oruristuaksecn.

24.-26.kcsäkuuta nåhtiin mm. lapa-
sotka-koiras, mskosuohauklia, sepel-
hanlija reljä vadraa pikliutiiraa. l-ie-
neekö 12imä toinen pari håirinn).t en-
simrnäi$ii pesinnain loppuvaiheesM siinä
mäiirin, ettei se saanu[iaaD poikasia
lentoon? Ainuttaliåan nuortå lintua ei
nimittziin lennossa Junnosvi tzin ä worlrur
nfity.

Kahlaajat ja pesimälinnut

7.7. saapuneet viisi seFrelhanheaj äi-
vät loppnkesriksi saaren ].rnpäistöön.
Sanuna päiv:inä niiitiin myös lapasot-
ka-naaras,j o 5 I lircn, lapins;i ja räyskii;
seuraavana illneisesti sama nuori lrurd-
rahanhikuir kegkuussa. I lyvziksi kliy-

tZinnöksi osoittautunut pes{ikanh pal-
jasti ainakin seuraavia pesimzihavain-
toja: isokuovin, satakielen, pari lapa-
sorsånja hernekertun pesät. Kahlaaj ia
srunmattiin I3.7.: 140 liroa, 6 kuovi-
sirriä ia i:btäsiriäinen. Scuraavana
päivzinä laskettiin puolestaan lepåile-
viä merihanlia 340 yksilöä, suosirreiä
108, isosirri, pikl'usirrij a pulmussiri.
'l uulihaukka ja pulu havaittiin myös.

Merimetsot alkoivat palailla talveh-
timisscuduilleen jo heinlil-uun puoli-
viilisvi. 17.7. jo L-uusi linhra oli Jurmon
vesillä; cdclliscnä päiv?inä oli havaittu
viisi muuttavaa harmaahaikaraa. 19.-
2l.7. tehtiiD hieman haivinaisuusha-
vaintoja: kaLhtena ensimmäisenä päi-
vänä niihtiin2+ I riuttatiiraa ja jä1kim,
måisenä eteLinki isla. Ilnsimmai set kah-
laaja{'nt?iykset sattuivat 2,1. päiv:in
kohdaile: pikkulroveja 200, liroja I 50,
valkovikloja 30 ja suosirrcjA220. Scu-
raavaia päivåinä nllhtiin 250 liroa ja
sitri scuraavana 350 suosiriä,35 kuo-
visiriä ja 6 pulmussi.riä.

27.7. suosirrejä oii j o 400, kuovisir-
rej å 40 j a pulmussinej ä 9. Kahlaaj ien
rneno jatkri elokuun puolellakin. 2.8.
mii?iritettiin kapustarinta-parvesta kalsi
vanliaa siperiankurmitMa, 300 suosir-
riä sunmattiin. .l. päivä taas kuovisirri-
en sur.[in summa - 73 yksilöä lasket-
tiin. 5.8. oli rari-päivä: runtakurvi ja
lampiviklo. Kohne nuoda kid okeft tua
osoittavat, ettii lepikon komppaus ke-
säll:ikin kannattaisi - limut ovatepäi-
lemättii slnt),neet Jurmon pusikoi ssa.

11.8. isosirreja lö)tyi 60 yksilöä.
Elokurur alkLpuolelle saatiin pieni rar-
gastusjakso, iolloin kailaajiatin ren-
gasletliinjonliun vcrran, ei tosin cdcl-
listen vuosicn tapaan. Puolen krrun tie-
noilla alkoivat siritkin pikkuhiljaa
v.ihetii,muttå I 6.8. laskettiinpienoista
kahlaajamuuttoa: tundrakurmitsa 200,
kapustarinla 40, keskikokoinen kah-
laaja yli 400. 1ällöir olivat viclä taval-
lisemmat sirrirnme koh(alaisesti edus-
tcttuina.

Lopuksi

L:impimät kiitokset rengastaj ille ja
kaik j lle moitteettomasti havainnoij ina
loimireille. Jurmokin potcc aika-ajoin
michitys- ja enncnkaikkea rengasta ja-
pulaa. Kur vapaa-aikaa riituli, jättzi-
kää nlanter€en pöl!,t nilkoistanne ja
liihtekää TLY:n ainoalle linluasernal-
le: Junnoon!

I
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Scppo S:ill1lä

I-okakuur l8 \uonna 1988 olin ta-
pani mukazrn kirloiltamassii lintukat
sausta Salon Scudlu Sanomiin Salon
kotini työhuol!eessa. .lulhu naputcl-
lcssari vilkaisin aina vlilLllii pLrutarhan

puo1c11c, sillä kitjoinrskoIleen aäresl?1

näin suoraan talapilrrllc l-riiilll ome-
napLlrn latvas,ia närrr pienen linnlul,
kiikari esiinia lintu määdtlyi pikkulF
kaksi Olirt kovin t!,ytivåincn, sillå
siitä tuli salnan ticn sekä koti- etiå
iktr urapiluia

Jatkoin kirjoittanista, ktnnes taas

ulos vilkaistess.rni niiinmiclcnkiinroi-
sel lirtln samar ornenaprtun oksilla
Kiikari si1ni11e,1a lopasjotain, pikkLt-
vznpulcn pl Lularhassanime ensil]1rnä istä

2R

Salon pikkuvarpuset

Pikkukaupungin
pikkuvarpuset
Plkkuvarpunen oli Salossakin aikoinaan eräänlainen pik-
kuharvinarsuus. Lajin esiintyrninen rajoittui lähinnä syk-
syisin Halikonlahden ruderaateilla nähtyihin satunnaisiin
pieniin pikkuvarpusparviin. Vuodenpinnaksi pikkuvarpu-
sen sai useimmiten jostain itärajan tuntumasta. Tilanne
muuttui kuitenkln pysyvästi syksyllä 1988.



kcrlåål
Jåtin kidoitlalnisen siksccll, laitoin

kiikarin kaulaan ja kaukoputken olalle
sekä lliksin pienelle kotipaikkalintu-
rctkelle. Kåvclin omakotialuetta ris-
tiin rastiin, alkaen Ki linkadultaj a poik-
kesin myös ltiheisellä Kiskontien pel-
tolar}ieudella (ossa nykyisin sijaitsee
Salon golfkcntt?i).

Kolmenla puolen truutin iltapäivä-
retkellä paljastui pikliuvarpusten vael-
lulisen suuuus Niitä löytyi kaikcn
kaikkiaan42yksilöri 1 1 pikkuvarpus-
ta oli kotipihalla orapihlaja aidassa,

Marttilanladun ensimmaiscn tal on sei-
nakö1nnöksisvi 20 lintuå, lähikaupan
luona langalla 4 ja pcllolla keltåsirk-
kuparvessa 7 pikkuvalpusta. IJavain-
tovihko kertoo lisäksi retlien saldon

olleen 24lajiaja I 166 yksilöä. Ensim-
mäisen pi!.'knvarpusen lö)tyessä ikku-
nani alta oli takapihalla 1 2 laj ia; pikku-
tikan, j iirripeipon, kottaraisenja mui-
dcn Laval listelr li siiksi pihakol\'ussa oh
istunut siipialbiino rzikätti.

Kotipihan pikkuvarpuset ovattaimiin
jalkeen saancet havisvihostani aina eri-
t)-ismerkinnzin, ia pihalla myös crit),is-
kohtellul. Pikkuvarpusctj äivät t2tåpi-
han talviruokimalle. 

^uriD 
gonkukan

sicmcniä ne hakivat innokliaasti lintu-
laudoilta ja automaateista. PaJhain1-

millaan pikkuvarpusia oli 5 yksilöä
pienellä lintulaudalla. Maamokiruralla
liiiu oii varpustcn ta keltasirkkuien
seassa n$saasti. Lnsimmäiscn talvcn
erroätysmäuirä oli I 3. 12. I 988 taliapi-
halla yhtllaikna ruokailleet 20 pikliu-
varyusta, usein niitii oli l4- I7,yksilöä.

Suwinlå herkkra pilkuvalrusillc ovat

lalipallot. Saman pailon kimpussa keik
kui usein p€räti kolmc pikkuvarpusta.
Talipalloja mokinnallani oli tlccrsä
l0-12 yhuiaikaa.

Alkutalvesta pikliuvåqmsia myös
rengastcttiinmr.lutana .loulukurur 19

päivänä l apani Nunxninen ja Annika
Forsten tulivat rengastamaan. Saldo
oli 5 r€ngastcttua pikliuvarpusta, 7 var-
pusta, 2 sinrtiaista ia varpushatklia.
RcngastcttLlia pikkuvarpu-sia nalq i koko
talven ruokintapaikalla.

Kc!ät 1989 toi sitten uuden \'11ähk-
sen: piklnvårprl.set pesivat Kilidiadulla
joukolla. Ensimmäinen pesintii, kuten
valtåoså myöhernmi st?iliin, oli tavalli-
sessa koiiusta sorvatussa talitiaispön-
töss,i. Parhainndllaan l,rtosim mittaan
on piuruvarpusia pesin!.t yhtiiaikM
kolmesså pöntössä piha-alueella. Sa-
lon seudun luonnonsuojeluyhdistlli-
scn my)'niä pönt1öjä on mYös naapll-
reilla Kilinkadulla. Paras suosio on
aina ollut tavaliisella taliliaisen pön-
töllä. Pikliuvarpuset ovat suosincct
pönttöjä, mitkä ovat talonrre otsalau-
doilukscssa kiinni. Lähin \.Llosittain
kä!'tctty pbnttö sijaitsee pari metria
sängpp:iädysliini.

Syksyllä I 988 pikkuvarpuset olivat
muuallakin liikkeellä, sillå havisvih-
konipaljastaa, etä 9.I L-88 alkancclla
ljtör rctkellä nlilua oli lltönkaätopai-
kalla vastassa 6 pikkuvarpusla.

Tämän Salon ensimmäiscn pikku-
varpuspesinnäl j älkccn on laj i pesln!-t
kotipihallani Kilinliatu 6:ssa vuosit-
lain Pikkuvar puset ovat olleet vuoda
rin 1a varsinkin kuukaudcnpimolcn
hakiloidcl miclccn. Samoin pimarai-
lcisså liitä orJoukolla kät'tvhakemas-
sa. Kaukaisin bongari on nluistaaliseni
Kan Karhun australialaincn vieriu, lolle
pikkLrvarpuset Kilinliadulla csittivät
1äyderl sho\\n: pikliuvalprspari jatlioi

Pikkuvarpus.
pariskunla
pöntöllä.

Nuoll pikku-
valpun6n
op€ttele6alku-
kesälsessä
pensasaidas-
saviihlymislä.



suloa kadrur yli menevällä langalla
kaikessa rauhassa, kaiken maaiLman
bongareista välittårniitui.

Ainoat ulkatekijåt pikkuvarf rusille-
ni ovat olleet varpushaukat talviruo-
kinnalla ja hamkat pienten poikasten
aikaan. Eräs murhen?iltelrnä sijoittui
varhaiseen kesiiaamuun, km pikkuvar-
pusen koko poikue tuli ensimnäistii
kertaapihapöntöstliulos. Valitettavas-
ti odottamasså oli harakkamamman
nålkåinen luori kat as. Nuoret harakat
teuastivat ainakin tuim:in yhden pik-
kuvarpuspoiLrreen pihalaatoille. Isiini
kluli råhin?in pihalla, mutta ei ehtir',t
håtiin, jäljellejäi vainkasatpieniå sul-
kia. Mainittakoon, etui iszini myöhem-
nin "hoiti " pois pålväjäIj estyksestri eriiän
röyhkeimmistii harakoista. Se sai olla
pelotteena pihanumella pari viikkoa
ennen kuin pihasiili piiåtti, ettzi se on
tarpeeksi k)?sä lounaåksi. Haraliat
onneksi pysyivät pitkään poissa.

Havaintoja myös muualtå
Salosta

Piklrrvarpusi a on ruosien mittaan
löltlnlt Salosta muualtakin. Tietoja
on tullut omilta talvilintulaskentarci-
teiltä (ioista eräs kieruiå koko Salon)
sekiipihalintuja seuraavilta naallikoilla.

Lä,hinnä Kilinkatua paras paikla on
Pcurankatu 2 :n j a 4:n takapihoj en pen-
såsåidat ja lintulaudat. Orapihlaja-ai-
dat on helppo tårkistaa puiston läpi
kulkevalta kerryen liikenteen väylälu.
Parvittain pikliuvaryusia on lö!tl,n)'t
lisriksi muun muassa Ollikkalastå, Ha-
kalanpellolta ja Paukkulasta. Viimei-
sin uusi lö){ö tuli viimc tammikuur
lintulaskent"an, 3 piliku vamusta Röyk-
käliinkadulta. Ollikkaiassa pcsintzi on
todettu pöntössä osoitteessa Jokipel-
lonkatu I (Rajakadun puolella).

Salon pikkuvarpuscsiintlmät ovat
omakoti- ja rivitaloalueilla. Kotini Ee-
rikin alueella Kilinliadulla ilahkaruo-
ren kaupunginosaa) on t$?illist?i seu-

tua pikkuvarpusille. I 970luvun alku-
puolella ralennettuj en omakotitaloj en
puutarhat ja pcnsasaidat ovat jo ehti-
nect kasvaa tzi)4ccn mittaansa. Talvi'
ruokinla on yleislii ja pönttöj ä hyvin.

TäU kidoittaessani on tasan viisi
wotta kulunut ensimnäisestä piklu-
varpushavainnosta pihallani. llut,menna
virittelen jälleen talven ensirnmäiset
talipallotpikkuvå$usille. tr

Thrkkoja katsaustietoja
tarvitaan myöhemminkin

Ul-ulissa 3/92 oli talvikatsaus, joka
irmoitti minut t2ihåin j uttuun. Juttu tosin
toimi vain katalyyttinä, joka laukaisi
pitk?itin mielessai olleen kirj oitusvim-
rum.

Katsauksen laatijat tekevät uoteon
saadessaan sekalaisesta aineistosta
useimmiten aikaan aivan siedett?ivåin
ja lukukelpoisen jutun. Muttayksi pe-
rustekijä unohtuu s.äiinnöllisesti. Ja se
erottaa mielesrini historiankirjoihin
jäiivät kirioittaiat muista. Eli katsaustå
ei ki4oiteta vain yhtii lulekertaa var-
ten. Katsaus on myös historiallinen
tieto senhetkisestrili lustostatulevil-
le lirmutonmuutoksisla kiiruroshrneille
polville eikä vain t?imzin hetken oman
nimenhatijoille.

Katsauksesta on ehdottamasti löy-
dlttiivå riittrivät tiedot koko limustos-
ta eikä vain muutamaa parasta havain-

Lintuharrastuksen tila

Vuonna 1989 Ukuli kal.nnisti kes-
kustclun lintuharastuksen tilasta ja
tulevaisuudestå. Puheenworoja pyy-
dettiin niin lehden entisiltii pziätoimit-
tajilta kuin jäsenilutin. Juttuja tuli
kaiken kaikkiaan yksi, Tapani Veisto-
lalta. Kiitos hiinelle. ttliuli julistaa
keskusteltul p.iättlnecksi.

Uutisia lintumaailmalta

Vuonna I 990 Ukulissaalettiinjulkaista

toa. Eli talvikatsauksiin taulukkoon lu-
kumiirirät harvaluLuisista tal vehtij ois-
ta(wt. MissosenTapaninjuhrtlamuut-
tokatsauksiin vaikka liitteeksi taulu-
koita.4uetteloila ensimmtiisistå j a vii-
mei sist?i muuttajista, suurista muutois-
ta yms. vaikka niissä ei olisikaan ni-
täih mielenkiintoista. Mielenkiintoi-
suus s),nt)rykin vasta I'uosien saatossa
lukuja verattaessa. Janäit:i tietojahan
ei pysty keråiimäin myöhemmin.

Eli yhteenvetona: H),vä katsaus muo-
dostuu luettavasta konunenttiosasta,
j ossa k2isitellä?in mielenkiintoiset aj an-
kohtaiset jutut ja taulukko/liiteosasta,
jota tarvitåan historiallisena dok-ument-
tina. TZimå dokwnentti stnt'ry kuiten-
kin aina siluhrotteena katsausta laadit-
taessa,jotenmiksi se tuhotaan lopul li-
sessa versiossa ? Liiteluettelo tai pari
ei vzihennäj uh.ul lukukelpoisuuttå, mutta
nostaa sen tulevaisuudessa arvoon ar-
vaamattomaan

Esko Gustafsson

Uutisia lintumaailmalta -palstaa. Sii-
hen toivottiin lukij oilta uutisia niin kotl-
kuil ulkomailtakin. Koska hyv?;n alun
jälkeen kukaan ei ole vaivautunut 1ä,

hett.iimäzin toimituliselle uutisaiheita,
katsotaan palsta t?iten p.iättlneeksi.

Korjaus Ukuliin 1/93

Jurmon katsar isen simjen l6ja 19
taululioiden kuvatekstit ovat vahingossa
samat. Si!.un l6 taulukon kuvatekstin
pit?iisiollaseuraava:J m@n lintuase-
man rengashtksel vuon .i 1992.

Talvipinnaralli kutsuu
Perinteinen talvipinnaralli pide-

titin suturuntaina 5.12.1993. Kisa al-
kaa kello 7.00ja pii.ittly kello 18.00.

Kilpailu pidet?ilin kahdessa luo-
kassa: monimiehis/naisjouttueiden
välilläja single-luokassa. Yli 50 %
j oul*ueenj asenistri pitä2l havaita laj i.

Ilallin historiassa on voittaj aj ouk-
kue ylt2inyt huikeaan 54 laj in tulok-
seen kaksi kertaaja Mmoin 84 lajil.i

kokonaislaj im&tään ovat joukkueet
yltiineet kahtena wotena.

Purkutilaisuus pidetltin myöhem-
min sovittavana aj anlohtana, kuiten-
kin parin trwrin sisällä kisan pziåtty-
mis€stå.

Päivziä ennen ja aierrunin tulevat
ilmoittautumiset ottaa vastaan koke-
nut j rid estäj äj wä Rauno Laine, Rau-
hankatu 9 B 43, puh. 921-2304562
tai puheenjohtaj a Marlil-u laurerr, Syd-
mo2 l600Parainen,puh.92l-887955.



Jouko Hilols,lknko tiilitthtlan rtnlt 21 -.19').
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: !3i ireinaxL!. 2: :e '3Rihtniemesså. Ku!an naa-
raalla oli myohainen po kue
Hangos$ 22.7.1990.Syyskatsaus 1990 -lisäyksiä

Sampo Kunttu

Syyskatsauksesta (Ukuli I /
93) oli vahingossa jäänyt
pois 18 lajin pätkä ristisor
sasta isokoskeloon.

RIS'I'ISORSA ladorra radonia
Jumossa pesivät tadikset lfitivät

muutolle heinäkuu1 puolivälissa: 8.7.
l7pia 14.7. l6p, rnutta 15.7. cnää2pia
16.?. 5p. Jnnnon viirneincn 10.8. 2p
Kaiklii Jtumon ulkopuoiisct: 6.8. Kor
Utö,1( l.Lineri)ia 12.8. Pyh Santakari
5 (JHe).

ILAAP A'I1 A I na s p en e I o p e

Suurimmat kcrtlmät Sal Ilalikon-
lahdelta,jossa 29.8. 32Q (PT)ja 15.9.

497p (SK,RL,MS). Viimcisct l5 I 1 .

Par Portti-Lillmälö lp (Jlte), l7.ll
-Iunno 3k 2n p ia 18 l l. JLtnno lp.

TA]{ Anat crecca
.IonHnlaista l lmtor alkua cdllsta

ncvat 10.7. Paipuirdistamo 30 [5pLrlll

p, aienxnin kes{illä I -2exvpäivä (]N)
Ja 2'/.7. lv Ävik 2p (RL). Parhaat
kertlnät 13.8. Uus Ruotsinvesi 1,10p

(JLm) ja 29.8. Sal Halikonlahti 300p
(Pl ). Manaskuulta ilmoitettiin vielä
seitseniinhavaintoa. Viimcisct 18.1 1.

Julmo6pja l9 I i. TurFriskalanlahti I

(PA).

JOUIIISORSA,4rd.r a. /a
Junnon s1'ksyr ensimrnäilen I6.7.

lp. Jouharinparhaat maärät 1i.9. Jtu-
nrosv 100 ta 6.10. 76. I'aras.hnnon
uLkopuolinor 22.9. \'h fu htnicmi48m
(JSi,PA). Marraskuulta riisi havista.
Viirneiset Jurrnossa I l.l l. I ja 17. I L
2klnsckä 17.1 L Turlrriskala ln (JNo)

lIF.lN^TA\I Anas (luet qltedrkt
Muuton alkua: I7.?. .Tumro 2p ja

27.7. Par prfidislamo I, ei havaithr
paikalla aicmmin keMllä (1N). Vii-
neiset s[skuulta: 1.9. Sal llalikon-
lahti I ( lL),3.9 Sal Ilalikonlahti 1np
(P^)ja 15.9. Kelll Siölax I ( IN)

LAPASORSA,,hos c/ypealo
I Ia\ailloJa palautctliirriuk.rsl i. Cly-

parin suurirnmat kertlmät 4.9. Sal
Hålikonlantr 80 (JI le)ja4.8 sekä 25.8.
.lumo 80p. Lokakuulta vielärunsaasti
havaintoja. Viimeiset2l. 1 0. Jurmo 5p,
Sal Halikonlahti I (11,) ja 27 10.2p
(SK,RL,PT yrl1).

PUNASOTtrl-A lldryalriza
Parhaat l'cina-Fäivät olivat 15.9. Kus

Råhi 95 (JHe)ja 30.9. Uus Pi[iäluoto
150 (JIIe). Marraskuulta ilmoilettitn
kaksi havisla: 3.11. Sal Ilalikonlahti
l0 (lN) la l8.l I Uus Pitkäluoto 1

(PA) Junnosta ei havåintoja.

1' \lKK ASO' I- KA,ly t h y a fu I i gu I a
Ensirnmäiset muuttajal 28 7. $h

Rihhicmi 1 6S (/viNioI'A,JNo)ia 1 2.8.

Kus L)'penö l4m (As,K.Kuusisto)
Kcrl)mät lludestakaupun.qista. 30 9.

Pittåluoto 450 (Jlle) ja 27.10. Kulju
200p (llc). Ilavaintoja tasaisesti iou-
lukuulle asti.

LAI'ASO IKA .lythya marila
18.10. Mie Microistenlahti 65 (/

vihko,.I Kirjonen) ja 1 9. 1 0. Kuslsoka
ri 78nr l+atithyä sp 53ml(JIIc) ollvat
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parhaat mä:irät. Marraskuulta ilmoi-
tettiin nelj ä havaintM, viimeiset25.I L
Srir Nixor ln (JR) ja 31.1l. ParLem-
lahti 3+1 (TN).

LL J\HI<A Somateia mollir:tima
Koirashaahkat alkavat keriiåltyä par-

viksi jo toukokurm alussa. Jurmon
maksimit kuukausittain: 29.5. 1 5000p,
8.6. 15000p, 23.7. n.7000p, 25.8.
10000p,7.9. 1500p, 14.10. l25ja 17.l1
5k 1,1n. Suuet maiärät muualta: 2.9.
Dra Morgonlandet 3000k 200r (lvfY)
ja2.10. 1000 (nle). Viimeiset 24.1l.
Jurmo 2p ja 25.11. Tur Ruissalo puh-
distamo I (/vihko,E.Kärkkäincn,
J.Ranta).

ALLIHAAHKA Poifst i cta stel|e ri
Ei slfshavaintoja.

N,LI Clangulu hyemalis
Allcja tavattiin jonlinveran läpi

kcsZin, jotcn ensimmäistä s!rysrnuutLa-
jaa on vaikea todeta. 3.9. Dra alrö 1

(MY), 5.9. Junno 2p ja 5.9. P,vh Riht-
niemi 1 (/vihko; T.&M.Santamaa) oli-
vat ilmcisqstiio muuttavia. Näidcniäl-
kccn scwaavat vasta sllskuur lopul
ta. Ylivoimaiscsti parhaat märtät Dra
Morgonlandetissa, jossa 2.10 3500-
4000ia 3. 1 0. 2000 (IIe). I-ajiiättå\4yi
talveksi.

MUSTAIINTIJ,{,1e1an i t ta i gra
I Ieinätuulta palautettiin viisi havis-

ta. Ensimnäiset Uus Vekarassa 6.7.
11 lm (KR,MY) ja 8.7. 1N (KR). Jur-
mon ensimmäiset 25.8 n.8p. IIyvä si-
s:imaahavainto 19.7. Tur Åvik 3p (/
vilko, E.KarhilåIti, J Kawonen). Suurin
ilmoitcttu miiiirä 3.11. Uus Vckarassa
250p (RH). Maraskuulta vielä nur-
saasti kuitlauksia.

P IJ-KKASIP I M e I a n i t t a fu s c a
Ensimmäiset muuttajat ja samalla

parhåat mäzirät: Uus Vekara 5.7. 100m
90p ja 6.7. t56m40p(MY,KR). Mie-
le iiintoinenhavis I Ll LParLemlax
n.95m yhden tunrlin aitana (RI-,MS).
Viimeiset 28.11. Kus Plcikilä 3p
(As,K.Kuusisto) ja 31.1 1. Par Lcm-
lahti 14 (1N).

TELY.KÄ B u c e ph a I a c I a n gr la
Liikehdiruä jo kes:ikuussa: 22.6.

Hou Hyppcis 7k S (KR). P?iämuuttoa
1 5.9. KusKaurissalo250p(Ifle), 3. 1 0.
Jurmo 250pja 7.10. 250p. Låji våheni
lokakuulaikana.

\JIYLLO 11 e ryu s a I h e I I u s
211.8.-19.9. Sal l{alikodahti 1np p

(JR,TN,SS lrn)ja l7 9. Kem Sj öl.rx 1k
(.TKN) aioittivat muutor. Komeim at
kertlmät 14.10. Kus Rahi lTnp(JS)ja

23.10. Kus Lellainen 62p (JLi). Vii-
meisct I8.I 1 IJusPitkäluoto 7 (PA)ja
28.1l. Kus Grcinvik I p (AS J<.Kuusislo).
Jurmon syksyn ainoa 17.1 1. lnp p

TIXXÄKOSKFII,O Me ryus setalor
Ensimmäiset serrat muuttivat 1.7.

Jumossa 3m ja 5.7. Uus Vekarassa
l4m (KR,MY). I'arhaat mziiilät Jur-
mossa: 27.9. 400p,29.9. 390pja 2.10.
390p Pams Jumron ulkopuolinen 7. I 0.
Uus Letto 52m (\4\,f). Laji tåttiltyi
talveksi ulkos&lristoon.

ISOKOSKEI,O Me€us m eryan s e r
Jumool1 alkoi kcräaintyä isomerga-

reitajo clokulssa. 3l.8. Pyh Rihtnierni
l94N (/vihko:K Haapala,Mtl) ja 8.9.
Tur Åvik 2p (/vihko,.L Ki velä,
T.Elovaara) olivat ensimmäisct slys-
muuttajat Jumlon ulkopuolelta. Suu-
rimmat mäårät 25.8. Jurmo 450p.ja
18 ll. MieMr!ålahti 1000p(.rS) n

lsokoskeloalkol liikehtiäelolänsuun-
taan olokuussa. Syksyn 1990 suu-
rin koräytylnä havaltliin Mietoisten
Mynälahdells: 10O0 palkalllsla.



tr

I VYHHVHVHVH

jr(rrvr.ra-r5ro-t
n Iwt vc\ Yt_'r I v.rSSt3Lrl|f\" nvvBöo <l ^/r!]aqlra! vdvl-l v-v-rvt 'wr3l^

c9 t o-r,drr 19 r?d7 rH

.. Y55 tt; /) a
vv!)lv?) I A crr?(9cro! vl o)?ll^

tä:t0'l
- yrtocrvltvå : V50

?7n
.\vHfl\DS

0??@
#l)u'*

i YvH H ll^

'''vYr1V .Jll77?al L VTIvr! cr3lN?al?VrZ3ll-



O(AAA ! HU\5

u\5

lio ts

HAA !
k* ^ -.,

sVrDDL.ra 
_rMLL^

öE-.
oLLe€i SU<Ai öl -uLLrllr€<

J \a-
Ai)'-
\97/ D

u
rÅes -

LIDi() iAEAT.IIU SÄLETUL,^J v llh€rrl -<uonessA
tJAs H a8Eu 3r€ (*-
arrp h€r, kFrR

Nue- z r^r€r

JiAUl'rP F€ (**

e----\
N,J'Y
c2 "),I, 

,R

6 
'---'-\I /resr^r- 1

I " lr". 1;.'1\ -L: -)

Pl LorA o^r -yryÅ-N
pll! vÄrE€A. T€nr{

!r)Ldu PÄr-r \rrr<E A.. -+riursr,. v".ro l5 -la.- vrrw
aA14eorus ou vrri rrerÅrÅ_,ip... PrLÄ he!( Puhnr!1

kur^4N Er 
^ 

rYA
nr31i ar rv<e.l,,q[})---

Eiii r1er DÅNk

?tl4ttt lL^yOA

LO(EI E r€ I

lrr'r.-aeut-i,..

VITUIX

34

** var! K^Es I vllkbÄ



Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.

Osoitemuistio 1993


