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Timo Vuorisalon ja Jufu Tiaisen toimittarnåa ja Tunur
rnaalurlårnuseonjulkaisemaa kidaa I(rupuryir linnut (Sta-
dens fågla.r) voi ostaa 40 markan hintaan Biologisesia mus€-
osta (Neitrytpolku I ) sek i Käsityöläismuseonj a Tunrn liruIan
m$måilöistii. Kirja lienee myöhemmin saatavana kdakau-
poissakin, mutta korkeampaan hintaan. Kii assa on sekä zuo-
men- että motsinkieliset tekstil

Kirjan lui'ut ovat låhinnå hlrllrlaisten omitologien kid oit-
tåmia. Niissä kåsitellä2in mm. linhrjen kaupunkilaistrunista
ekologis€na ilrniön4 Turun pesimä- ja talvilinnuston nmsaus-
$fiteita laskentatulosien p€rusleella" harakan ja rariksen le-
vitulytlrrustä kaupu*iin, Tunrn alueella tavattuja linhrtr"arvi-
naisuuksi4 turl-ulaisen lintututkimuksen historiaa Tunm
Akaternian aj oilta ny$peiiväin sekä paikallista harrastustoi-
mintåa.

Kirj a on välttiimiitön tietolåhde j okaiselle tuÅ-ulaiselle lin-
nrharrastaj alle. Osta siis omasi aj oissa I Kirj an lintupiinokset
ovat Dick Forsmanin klisialaaj a vtirivalokuvat Jarmo l,aineen
ja Henry Lehdon ottamia.

Tud<lnkyyhkypari (Oick Forsmanln piiiroa khl8sta "Kau-
pungin linnul").
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Jurmonpinnan huuhkajana, menetuiii pinnansa, sillå kuvan
lintu esittiu sar"rpöllod. Kiinniui tunnistamis€ssa huomiota
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len höyhenteri kuviointiinja piiiin töyhtöjen asentoon.
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Mislenkllntolsot ositelmäl vstävät
väkeä yleiskokoukslin. Myös oma
lehtl koetasn tärkeäksi TLYh läsa
nbtön piirissä.

0n/ri/i/r*"r,rt/uo
l^Tlin teossa on tiinå woruu ilm€nnltj zilleen kerran suuria vaikcuksia. Huolella

sruniteltu sukupolvenvaihdos lehdortekijzikaartissa ci kaililta osin onnistunut.
TyöU onollutpaljon.ja tekijöiti liian vzihåin. Puurtåmisen keskelläjuttujen keruu on
jåiin).t niin våhålle, etu koko lehden ilmestyninen on vaaftnhrnut.

lnkaluun puoli välissä tilame näytti lohduttomalta: kolme nurncroa tckcmätulja
jututkuvine€npuuttuivat. Suuri soittokierrosjäsenillehavahdutti useirnmat- Tilan-
teen vakaluus taj uttiinja lÄrlia lfidcttiinj oukolla pelastamaan hankalasta pakko-
raosta. Kuukaudessa mahdoton tuli mahdolliseksi ja siiu osoituksena sinulla on
jålleen uusi Ukuli laidcssåsi.

Lintulehden teko lalkmtyitnli on perintci scsti ollut halkalaa, uscin L-uin kivirccn
vetlimistli. Niiin vaikeaa kuin tiilrä sykslnä se ei ole tainnut olla koskaan aikaisem-
min. Kuin pisteellä i:r påållc ovat tullect monet hankaluudet yhdistyksen tietoko-
neelr kanssa. N1't pahimmista vaikeuksista on selvittyja tulevaisuus nä)tt?iii j ota-
hrinkin valoisalta. Parhain kiitos siitli huluu Teille kaikille,j otka olette niin monin
tavoir ol leet hrr\ aamassa Ul-u I ir r i Imesry,rnist ;

Severi Aaltonen, Göran Andc$son, Daniel Bnimkirr, Annika Forsten, Esko
Gustafsson, Jouko I la.kala, I lannu Klemola, Ilkka Koivisto, Matti Koiwla, Sampo
Krnttu, Jarmo Laine, Ratmo lahe, Markku Lawen, Esa Lehikoinen, Ifurri l-ehto,
Matti Lempiäinen, Rami Lindmos, Juha Markliola, Veså Multala, Jlrki Normaj a,

Satu Nunminen, I apani Numminen, Seppo Peklala, Juhana Piha, Seppo Sällylä,
Miklio Tarnminen, Matti Valta,William VeLnala ja Veijo V2inskä.

lirityiskiilos Juhani I Ieinoscl lej a Jussi Venliläi selle uhauhrvasta työstii tictoko-
neor korj aamisessa sekä Kaarina Virtaselle j uthrj en pulrtaaksiki{ oittamis€sta.

lJkuli on paikallisyhdistl'kscn lehti paikallisyhdislyksen jasorille, yhdysside
jäenienvälillä. Se on affLiltaanja sis.illölt?irin lhtii monimuotoinen lorin on siihen
ki{ oitlåvien lintuharrastusliin.

Toivon, ettii entist i suurempi joulilio linturniehiä ja -naisia auttaisi uLulir
lckijöil?i j alliossa ja toimittaisi meille kirjoiluksia, uutisia, tutkimr isia, tarinoita,
valol'uvia, piirroksia ),m materiaalia. Jos kidoitlamisessa onjoku rina, niin seon
ainoastaan kirjoittajan onassa mielessä Kaikliicljutut ovat tervetulleitaja toivot-
tuja, oli kiioitus sittcn pcrinteisen harrastuksen tarina, pinnajuttu tai ticlccllincn
sclvityst)ö Jokåinen såa äånensli L'uuluviin LII-ulin palstoilla. Sc on jAscntcn

cittaimatönoikcus.
tL'-ilP"k
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petolintuion pesimäpeikkoja tarkaelettiin 1992 ennätysmäärö. Kanahaukan pesimälulos oli kohluullihen.

Petolintuj en pesinnästui
Varsinais-Suomess a 1992

nen, J. Alhainen (R), P. Andclmin (R),
S. Aspelwrd (R), J..1a P. Frrikiincn, J.

Grönlurd (R), E. Gustafsson (R), J.

I lalala, M. llalttuncn, H HeikliläjaO.
Lskola, R. Heinoncn, R. Illvön€n (R),
K. H.ilikilä, E. Joutsamo, J. KarhrLnräki
(R), A. Karlin, R. Karlsson (R), K Ke'
tola, S. Krnttu, A. I.aesruori, E l-ar,re

T. ja H. laine (R), J. I-ehton.n. \I
L€mpiäinen, R Llndroos. P I cr!ellr-.
la, R Lumio (R), A \larl:,rne r -: 1.1

Potinkara. R. ]rltchelssor. 
" 

11-- 
=

(R),A Nillila. R \cr:.::" : f :--

qvist @) ja P. Sandcll (R), M. Nord-
ström, T. Nunminen (R), T. Nu.mi, S.

Pekkala (R), M. Raultari, P. tunne, L.
Saari. V-V. Salonen, V. Sarola, P. Siito-
nen(R), J. Sillanpriå, I Tittonen(R),M.
Valnio, J \\'esvnam, A. Vienoncn, H.
Vifi-.-]len iR r. -l Vifi2nen, T. Vzihärnriki
R ta \' \';nska sekä Saaris'tomeren

r.er{.'.i(el\önhn],ä (R). Vallaosan aj-
.-.3:::a:-: on Easkrn ker?inn\4 suppea

.. :i--. :{irilu1 R nimenpcdssätarkoit-
'-- i- i--. -iurumisla lEtolintricn rengas-

-:r =::, ilelsingin Y-liopiston elain-

Seppo Pckkala

Aineisto

Pctolinhrj cn pesintiainei sto onkcrä1-

ty aktiivisirff nilta petolintulErrastaj ilta
rengastustoimiston petolinttuogaslaj i-
en yhteenvetolomaklieella sckii haas-

t4tteluin. Katsauksen aineiston ovat
koonncet seuaavat ll-Y:n aiueella toi-
mivat harrastajat: J. Aålholrn, E Aalto-
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museo on antanut käyttöön P. Saurolan
vet-lim2in s&iksitutkimuksen alueellista
aineistoa.

Petolimuille sopivia pesimäpaikko
ja tarkåstetliin runsaasti. Ta*astuksen
kohteena oli taas enernrtin paikloja
L:uin edellisinä wosina: isoja risupesiä
245, varislintujen ja olavan pesiä 91,
tekop€siä isoillehaukoille 60, tekopesiä
pikkrduukoille 5 5, viirupollön pönttöjä
186, lehtoF llön pönttijjä 514, helmi-
dtllönpönttöjä 474, varyuspöllön F nt-
töjä I13, isoja luormonloloja 180, ti-
karkoloja 228 ja muita petolinnuille
sopivia pesiipaikkoja 65 . Juhani VLta-
nen a!'ustajineen tarkasti pienille Eil-
löille sopivia ja zuppealrtoille alueille
sijoitettuja uuthrltyhbnpönnöjå muu-
tamia satoja.

Sää ja ravinto

Alkurykst n I 99 I sä oli tavanomai-
nen- Sateet olivat paikoin runsaita. Mar-
mskuu oli useita asleita tavanomaista
liimpimiimpi. Marraskuun lopulla poh-
joisesta saatiin Lllmziä ilrnaa ja eteläs-
szikin såtoi lunta.

Talvi oli paljon tavanornaista satei-
sempi ja l?impimitunpi; mm. helmikuu
I 9 92 noin viisi astettaja maaliskuu nel-
jä astetta tavanomaista lämpiftirnpi.
Talvi oli yksi Uim.in ruosisadån låimpi-
mimmist2i. Rannikon hxlturnassa lunta
ei ollut juurikaan ja mei oli piiriosan
talveajåiätön. Huhtikuu oli sitten tavan-
omaista kylmempi ja sateiscrnpi. Keså-
ja heinrikuu olivatjonliin veran tavan-
omaisia lzimpimzimpiä ja poulaisempia.

Syksyllä 1991 mD,räkåruEt olivat
vahvat ulkosaarilla ja muualla lounai-
sessa Suomessa niukat tai alustavassa
nousussaj a paikoitellen uskottiin p{iäs-
Uvåin mDdhuippuun kevrullä 1992.
l€udon talvqr aikau mndkamat ci-
vät l?ihteneet hrnnolla kaswru, mutta
ilmei sesti myölviiskevziiillä I 992 tapah-
tui kamar paikallista kasnra.

M11r?ikanta oli selviisti laikuttaista.
Paikallisesti mets.imgriä oli mcllio pal-
jon. Esimerkiksi Ylziieellä Rairno lly-
vönen oli Manut loukllihin mnriä koh-
tuulliscsti. Jrumon vahvat m)r.ikannat
olivat kevä?illaja keszillä 1992 heikke-
nemåsså. Pesivien viirupöIlöjen trin-
tö ilt?i löytyi hlvin vcsimwr.inj åi?inteiui.

Oravakannat olivat edelleor melko
heikkoj a. Metsakanalintuien kamat oli-
vatkes.illä 1 991 pienenemäs-vi. Kannat
olivat pudonneet noin kolmalncksella

Tarkåstettuja
mahdollisia

pesinöjen
€päonnis-

muita
maesto- åsuttuja

kanahaukka
varpushaukka
hiirihaukka
sinisuohaukka
ruskosuohaukkå
nuollhaukka
ampuhaukka
tuulihaukka
kalasliåski
m€rikotka

kanahaukka
varpushaukka
hiirihaukka
ruskosuoheukka
nuolihaukka
kalasåäski
merikotka

2
5

i

6
86
18
2A

4
8

I
40
I

,2i.2)
3(1)

5,5(2)
1{ 1)

27
174

84
2

28
23

I
15
87

E

I

- 13
339
22l
435

1

1 16
1 11
-1
-9
-5
-5

isoja poika-
munia,huna- poikas- siå/poikas-

isoja poika-
sia,huna-

!

,

1-2

5-6
1

1-4
2-6
1-3

2,0(3)
2,s(73)
4,4'14J
2,6121)

3(1)
1,8(5)

2,2(3s)
1,5{6)

3,e(16)
2,1(26)

3(1)
1,8(5)

1,9(40)
1,1(8)

3
3,0(2) 1 - 3

1-3
1-3

edellisen kes:in tasosta. Teeret ja D14
olivat vfient)'neet koko maassa. Jådk-
sien rui.tä oli normaali. Ko&ille oli
haaskaruokintaa sis:imaassa våthintiiän
viidellä paikalla. Saaristossakotkia ruo-
kittiin neljällä haaskalla,j oilla kului ra-
vintoa I 5 tonnia. Enimrnilläzin saariston
haaskoilla oli 38 kotkaa.

Haukkojen pesintä

lIauklojen reviiricn, pesintöjen, pe-
sintd:i en epäonnishlrnisten sekä maast}
poikueiden määr'rit on esitetty taulukos-
så l. Pesim?irin ryh0nciden haulikojen
IEsimätu.los on esitctty taulukos.sa 2.

Mehiläishaukan reviirejä tarkastet-
tiinja pesintijjä löydeniin enemmån kuin
edellisinii qrosina, vaikka löydcqjen
pesien nuizid ei ollutkaan suurcmpi Lnin
hlusi. Pesinnöistä tuhoutui kollnames,
kun koko maassa mehiluiishaulian pe-
sinnöi sti lulioutui I I %. Asuttujarevii-
rejå todettiin )hte€nsä l9 ja niidor li-
s:iksi kuusi muuta pesimriaikaista ha-
vaintoa. Aiempaa useampien mehilziis-
haukal pesien lö)'tlmisen sDfti voi
olla mm. muutamicn petolintuhanasla-

Julun kokoaje lengastamassa pih&
pönlöstä lehlopöllön poikasis.
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Taulukko 1. llaukkolon pasinnåt lalolttein

Teulukko 2. Haukkoron pesimlstulos lajeittsin



jien sitlieä t\ö mchilåishaukan elinta-
poihin paicuhrmi scssa, sillä mchiiäie
harllian p€sicn lö)'tlmincn satlnnaiscs-
ti laj iaj a scn kiltta! tyrisui seuaarul-
la ci olc hclppa.

Leudot lalvel ovat mahdoll islancct
kanahaukalle useita pcriilk?ii siä koh-
hrrllisiapesintiivuosia Mahdollisia re-
viirejä tdkastcttiin luonna 1992 ennä-

\*kelliset 174. llusia reviirejä lovdct-
tiin ja pesintöjiikin eruxibkseliiset 89.

lnimaan seudulla kamhaukat pesivät
huonosti. Poika-sia varttri rengastusi-
käiin viihinti?in 180, mikZl on samaa
lasoa kuin hlauin wodcn l9m hllos
l'oikasteo ixiiiiä oli noin 10 % koko
niaasså rengastettu.j cn kanaluulian poi
kastcr mMnislzi.

Oravatilanne vaikutti
poikasmääriin

Kanahardia:i poikasmaäät olivatpic-
ncl iöjä heikon oravatilantecn taLia.
Karulhaukart kcskimäriräi ncn poikasiu-
hl poikaspesirå k ohh oli2,5 Scolisama
l rin luorura 199i, mutla sclvästi pLe-

nerqri krdn mosina 1990ja 1989,jol-

o

loin ka.nahaukalle sopivaa ravintoa oli
rungasti saatavilla. Varsinais-Suornqr
keskimaarainen p,riknsluliu poikaspeMä
kohti oli hicman pienempi Llin koko
maar kcskiaivo. Kaskirrarirä nen gri-
kasluku munapesää kohti (2,2) oli suu-
rempi kuin kokornaan keskiarvo (2,05 ).
S'€ keftonee, ettii kanaluuLen Varsinais-
Sromes-sa aloitlarnat pesinlvit pystyttiin
liemään poikasvaihe€scen prrcnlnin
l'uir1 koko maassa keskinäärin.

Kanahaukan qtioImistureidar lxsitr-
tojcn nraiiini pysyi Va-rsiruiis Suomr:ssa
alhaisella tasolla htcn \'tonna 1991.
PesinnöistaeFioruistui yhdekvin eli I 0
%. A inakin kaksi p:siltiiii ol i ti€toisesti
tuhottu ja poikaset ilnieisesti victy ja

]ksi tuliottu niunavaihr:tssa Kokonai-
suutena pesrt kuileiikll viilyvät pa-
renrmin kuil edellisina nosina. Koko
n"ral kanahaulian pesien epäonnistrF
misosuusoiinoil 15 o/n elipuolet enem-
miitr kuin Varsinai s-Suornes-sa.

Kamhåukari raulioittzfrllnen nå]_11åå

luovan cdcllllrksiä o[ristLrnei]le pe-
siruroille Varsinais Suomcn aieirryaa
huononulil ktrahau]iallc mpivisvrbio-
toopcissa Muuliunien.rLLsrcn reviiricn

a t€kopestosä, malll T. Laine.

löy4ymincn merkiei paluuta I 0- I 5 \r{>
dcnlakai9cnkanai"aulikrliantojen sutur-
ta.in. låjin nerkittri\'.iä yleistynistzi se

ei vielä merkitsc, tuskin ja0iossakaan,
koska rauloitus ei pesimäpiirien laatua

}araftu.

Varpushaukalle sopivia
elinpiircjä runsaasti

Varpushaukrn måidollisia rcviirc-
jä tårkastettiin enemmain kuh keski-
nii.?Ain viimc r,uosina, mrtta todettuj et
pesintöjeI1 rtiärä (20)jäi l0-30 % pie-
ncmmllsi kuin edellisinä \uosirn. Pe-
silxiöistii epäonnistLri kaksi eli l0 %.
Toisen pes:in tuliosi naät2i. Epäonrlistu-
nrislr1r osuus on samaa tasoa kuin var-
pushaukan p:sintoj en epäoilrish]lninen
koko maarsa keskimaririn.

Muitaasuttu,jareviirejäoli 2 1 janlui-
1a prsimriaikaisia paikallisliavaintoja
kahdeksan I'csien pienest i mliiiråslri
huol jjnattir keskirlläarr åiset poik.rslu!u1
ol ivat hwää ij,rsoaj a rn)ö sj o[li n ven arr

koko maar trscra parenpia Porkasta
varllui vulllinttid 62 cli Yl si våhcnlrniili

Nuollhaukan poikaeol lastikkomalllsossa t€kopestosä,



kiksi Seppo Aechnd totesi toukokuu
alussa, ettå rcviirejä oli Nauvossa siinä
vaiheessa tiedossa pienin miiärå luo-
siin. Pesimöist i viisi ( I 8 %) etriollni s-
tui. VarsinaisSr.romessa hiirihaukan
pcsintöjen ep.ionni stum istor osuus oli
kakinkertainen koko maan keskimaa-
räisccn tlsoon venathrna. Yhdeksi qyk-
si voi etriil lä m)lriel1 vzihä sD4t i. Mui-
la asuttuja reviirejä tdlettiin 35. Hiiri
haulian pesintojcn ajoituksessa oli tå-
vanornaista clcnnnån hajontaa kuten
myös hclmipöllöllä. Viimeiset hiirihau-
kan poikaset rengastettiin vastå 5.7.
Hcikohliosta mylrätilante€sla huolinat-
ta F)ikasia varttui v?ilinläh 54. Trirnä
oli mahdollista, koska keskimai?iräiset

Jnikaslurut olivat melko korkcita ja
selväslivli valtaliunna ll isen keskima:i-

räiseo tason. Varsinais-Suomen hiiri-
haukkojen poikasmiiiirä oli 5 % koko
naassa rengastettujen hiirihaukkapoi-
kasten miiånisL|

Piekanan poikaset ovat Varsinaie
Suomessa näkenxittä vieLi keMn 1992
jalkeenkin.

Sinisuohaukln kahdella mahdolli-
sella reviirillä iehtiin maastotöiu. Mi-
tli2in psintzirin viitlaåvaa ei 1öW!)1,
mutta toinen reviireistui luokiteltiin asu-
tuksi.

Ruskosuohaukao mahdollisten pe-
simäpaik&oj en suumitelmall inen seu-
ranta hrntui lopulta worma 1 992 tuotta-
van tulosta, sillä mahdollisia reviireitii
tarkåstettiin peftiti 28. Pesintöjrikin to-
dettiin hieman enernman krrin edcllisinå
wosina eli viisi. Yksi pesinnöistii epä-
onnistui. Ruskosuohaukan pesiffbistii
epiionnishri koko maa-ssa 14 %. Pesintö-
jen ohella 16 reviiriä luokiteltiin asu-
tuiksi.

Jaine lampolahti ja Jai Valkarna
ovat todenneet Salakunnal nrskosuo-
haukkoj en painopisteen siirttneen ran-
nikon jokisuillå sistimaan jlirville. Rar-
nikolla ei Satakunnassa ole tap€ltutut
kaman vzihencmistii, mistii kuitenkin
on viitteifii Varsinais-Suomes,sa.

Ruskosuohaukkoj en
seunrnta kåipaå
havainnoitsijoita

TLY:n alueeir ruskosuohaukkojen
selvittely vaatisi olel leen sitkeiin veres-
tä voimaa. Ruskosuohaukkojen psin-
din seuranta såataisiin ilmeisesti vielä
tehostumaan,j osj ol,rr taij oll-ut erikoie
tuisivat lajiin. Sarnalla voitaisiin vfien-
tzti ruoikois-sa liikkurnisen aiheutlamaa
polkuuntunista, mikå voi muodostaa
vaaran ntskosuohaukan pesintöjen on-
nisumisellc.

Niittysuohaukka oli )rittzinlt pe sin-
tii.i 1991, mikä ei onnistunut. Vuonnå
1992 ei ollut ],ritysukäiin.

Kcså I 992 oli ilmeisenotollinen nuo-
lihaukalle kuten edellinenkinkeså. Pc-
sintöjä todettiin vhdekstinja lisiiksi I I
muuta a,suthu reviinä. Ensimmäiset
nuol ihaukat pesi vät orurishrnccsti 'l ino
laineeir rakefltami ssa avola.rtikon mal-
lisi s-w tekope si ssåi. Mui la pesim:iaikai-
sia havaintoja oli 10 alueelta. Pesien
pikastuotto ( I ,8 ) oli merkitt?ivästi vu()-
den kesliinätutiisu valtaklbrän tasoa
(noin 2,3 ) huonornpi. S$,t tuntuvat vai

.g
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Rugkosuohaukan mahdolllsls revilroitå tark&etettlin vuoona 1992 peräli 28.
Pesintöiä lod6ttiin viisi.

kTin ruonna 1991 . Lukl on noin 5 %
koko maassa worma 1992 .engastettu-
jen varpushaukan poikasten kokonais-
miizfäst2i. Se kcftonce osaltaarL ett?i var-
pushaukta ei ole 1LY:n alueella yhlri
suuen mielenkiinnon kohde kuin kana-
haukta. VarpushaLrkal le sopivia clin-
piirejä Lfllä lö),tly, vaitlia niiki viime
ruosina onkin ylettömästi tuhottu mct-
silnhoidon nimissä. Ke<,rillä 1992 mm.
Turun kaupunki partuoi Rui ssalon saa

resta laajat alat varpushaulian pesimä-
paikoiksi sopivia nuoria tiheitii metsiä.

Aikainen kevät oli luoros,sa myös
ruonna 1992 ja hiirihaukåt saapuivat
taas varhain kcväiillä. I liirihaukanhin
malidollisia rcuirci&i tarkastetti in ta-
vanomåista enemmuin (8,1). Pesiitöjä
löydcttiin hynn eli 12, vaikka csimer-



keasti arvioitavilta. Varcinaiesuomel
nuolihaukan poikasten mäiträ oli 5 %
koko maassa wonna I 992 rengastettu-
jen nuolil,aukan poikasten måi2irästii.

Ampuhsukålls oli reviiri N4arttilas-
sa, mutta pesaiä ei löyt].nlt.

Mahdollisiareviirejätarkastettiin I 5.

Heikol*osta myyriivuodesta huolimat-
ta yksi tuulihaukrn pesintii todettiin.
Pesinrtin ohella yhdeksiin reviidä luG
kiteltiin asutuiksi. Nauvossa tuulihau-
kalla oli pitkäsui aikaa reviiri. Muita
pesirruiaikaisia paikallishavaintoj a saa-

tiin tietoon kaki. Varsinais-Suomen
tuulihaukan poikasten rl]'ittuä oli 0,2 yo

koko maassa vuorma 1992 rengastetfu-
jen tuulihaukan poikasten mii2ilästi|

Kalasäiskien hwät pesinbwodet
jatkuivat 1992. Reviircjä tarkastettiin
melko sama mä?irii kuin qlellisinä !uo-
siiu eli 87. Pesintöj ä todettiin 40, miki
on hiernan enemmåin L1rin edellisina
luosina. Pesitulöistii cpåonnistui tavan-
omainen mäi;rii eli viisi ( 13 %).

Varsinais-Suomessa sii.aksien pesin-
nåt tuottivat hlvin poikasi4 yhieensai

våhinläin 76 poikasta Pesintöjen kes-
kimii:iräinen poikaslukl oli 2 .2,j oka on
hwäii tasoa. Poikåsten rn?lltä mrmap€-
säii kohti oli 1.9, joka on myös h)ryå.
VarsinaisSuomen såi2iksien poika-sm2iä-

rä oli 6 oZ koko rnaassa ruolma 1992
rengsstethrjen siiiiksen poikåsten m?iå-
räsul.

Merikotkrlå l99oluvtm alku on
ollut voimakkaan elpynisen aikaa ja
sarna suurtajattui 1992. Pesiä löydet-
tiin sama nxiää lxin edellisenä \,uon-
nakin eli yhdeks.:in. Vi isi muuta reviiriä
todettiin asutuiksi. Yksi pcsinnö istri to-
dettiin vasta jälkeenpäin syksyllä. Epä-
onnistuneita pesintöjä oli kaksi.

Kuusi jo keszillä tiedossa ollutla pe-
sint?iri tuotti yhdeksain poikast4 joka on
I 3 0Z koko maassa ruonna I 992 rengas-
tettuj en merikoltien poikåsteri mziiiräs-
tli. Poikrsluhl asuttua peMä kohti oli
0,{t5, joka oli selvästi pienempi l,nin

sa, mutta arkitodellisuudessa kotkat oli-
vat talvisien haaskoj en asukkej a.

Pöllöjen pesintä

Syksyllä pel,olintuharaståjat odotti-
vat m!1räkantoj en läiteviin selväån
nousuun, mink2i seurauksena kevä?illä
1992 pöllöjen luultiin pesivan hyvin.
I-euto talvi ilmeisesli sotki jalleen myry-
riitantoj en perinteistii vaihtelua. Koko-
naisuutena dtllöt pesivät hieman pa-
remmin kuin ruonna 1 99 L Alueelliset
erot VarsinaisSuomenkin sisälläolivat
kuitenldn suuda.

Kcveian paikallinen mwdlnntojen
nousu näLfi erityisesli helmipljllön pc-
sinnåin suuressa ajalli sessa håjomassa.

Pö llöj en pesinnät, p€sintöj cn cpäon-
nisturniset maastopoil-ueet j a muutoin
asutuiksi todetut reviirit on esitetty tau-
lukossa 3 . Taulukossa 4 on kuvattu lxj l-
lojorpesimistuloksia. Kolofitllöjenp€-
sintiiakiivisuutta on knvattu pesintii-
osuudclla, joka kertoo pesintiijen miiä-
r:in suhteen tarkastettuihin ko. f{tllölle
optimikokoisten 1x nttöjen ja kolojen
nvirir?iän- Huut iajai pesintåosuus kcr-
too pesintöjen mii?fiin suhteen lårkas-
tettuj en ilrneisten reviirien mä?irailin.

Huuhkajan mahdollisia reviireiä
tarkastettiin ennätltsell ine! mziiirä eli
227 reviirir! joilta löytyi 73 pesintiti.
Huuhkajan pcsin&iosuus oli 32 %, joka
oli sclv:isti parcmpi krin parina edcl-
lisenä r.uonna, mutta hieman pioronpi
kuin melko hyv?inämvintoruonna I 989.

Huuhkaja pesi puussa
ja luolassa

Pesin{öjen lisåksi 90 muuta reviiriå
luokitclliin asutuiksi. KMtopaikliojen
tunturnas-sa a-sustavat lluul iajat menes-
tyivätj älleen hyvin, ilmeisesti erityises
ti vahvojen rottakantojelr twvin. Aina-
kin kahdor kaatoprkm hultunå-\sa kuli-
si huuhkajaparia melko l:ihellä toisiaar
kasvatti poikasensa rottuavinnon nu-
vin. Liszllisi kaatopikoilta saanee talvi-
ravinnon moni yksittiiinen hurfrkaja.

Pesintiierikoisuutena Sauvossa todet-
tiin luolapesint?i jossa pesälti ei sluo-

man p:iäss)d lentoon L1lin vasta lintu en

kiiveltlä luolan suulle.
I luulkajan puupesintöjä moni peto-

lintuharrastaj a on aj oinåin epä il l)'t, km
IEs{lå eimillään löydy s€lke?istiasun ta

r€viirilui Kcs,:illä I 992 VarsinaieSuG

e
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Kalasååsken posintölä todonlln 40, Keskimååräinon poikasluku oll 2.2, mikä
on hyvöä lesoå.

Nauvossa sziiiksen kolmipoikaisella
pesäilä kaksi keskikokoista poikasta

L1roli nälk:l:in. S)1 ei selvinnK mutta
toisen ernon eträiltiin Llolleen kesken
psirm:;n. Pesintcijen ohella viidellä rc-
viirillä oli koristeltu pe-siija nelj.illä lintu
oli paikalla, vaitka pesä olikin koske-

nuton. Merimerkkip€sintöjen nMiirä
nä)tt?iii edelleen olevatl kasnrssa. Nii s-

sä pesinnät ovat onnistuteet keskillxiä-
rin hyin.

8

edellisenä ruorura. Poikaslul'u asuttua

reviiriä kohti oli 0,65, mytis se oli cdel-
lisuotisla pienempi. Kokonaisuutena
merikotkan wosi oli kuitenliin hlrii.
Kolrne uutta pesintiipailkaa lö!'tyi uu-
siltå alueilta, mikä viittaisi merikotliar
laajentavan a-suna-alueitaan Trmumuan
saaristossa.

Kotkan saapuminen varsinais-Suo-
men ke*dinnuksi pyöri al1iivisesti rnuu-
tamien pctolintuharmstuj ien päi väuris-



Varsinalg-Suomesaa todotllin kesällä 1992 kaksl huuhk.lan puuposlntåä.
Mynämäsllä huuhksla pesl vsnhaan hllrlhaukan pqeäån.

Taulukko 3. Pöllölen pesinhäl laieittein

va.puspöllö
lehtopöllö
viirupöllö
lapinpöllö
sarvifiöllö
suopöllö
helmipöllö

Taulukko 4. Pöllölen p6simislulos lajeiltsln

munia,/muna-

mes-sa todcttiin kenalla kaksi huulka-
j an psintrui risupesisszi toinen Esa låi-
necnja Joui Sihvosen toimesta Mlnä-
mäelläja toineri Antti Karlinin toimesta
Uudessakaupurgissa

My*imåellä huuhkaja pesi sup;ran
hakkuuaukon rermassa noin 12 metrin
korkeud€ssa olleessa vanhassa hiirihau-
kan p€sästVi. Alhaalta katsoen tuntui,
cttii huuhLajat olivat valirmeet varsin
poikkeuksellisen pesintjilmpfi stön,
mutta pesaitaso ltå aukcni samanlapai,
Den edustaltaan avoinj a taustaan kuusi-
en suojaama naiköala kuit usei lla tavan-
omaisilta huuhliajan rinnepcstltii. Pe-
säsu varttui neljä poikasta.

Uudess:rkauprurgissa huuhkaja pcsi
myös kuuraluukan vanlu*ui lxviän,i oka
oli karalauli,en pcsille lr1?illisecn ta-
pran l2 metrin korkcudcssa. Pesår toi-
sella puolclla oli tiulu ko.pimets.l ia
toisella puolclla noin 300 mctdä lere.i
nrcllio tiherikst jätetty siemcnpurasen-
toinen mctvi. Pevih.i varttrLi vksipoila-

Iluuhkdiicn ra\innorl siia rin epä-
vannuutcc viitiurncr osaltaaut ko c-
ahko q)äonnistlrr sten osuu-s (2.1 7o)
l ictoislr ihmisle ilihclrttam.a häirul-

poikas
lUku

1- 1,4(
3B
14
2- 4

p€sintöjen
epäonnis' maast)

muita
asuttuja

17
11

14

4
1

1

2
1

6

2
3

t

9

70

5

18

4
1

24

isoja poika
sia/poikas

isoja poika
sia,/muna

munaluku

varpuspöllö
lehtopöllö
viirupöllö
suopöllö
helmipöllö

2.9\7)

3,0(6)
3,2(10)

5,0{4)
3,2(20)

3,0{7)
4(1)

4,2(1o)

5,0(4)
2,5122)
2 1(10)

4(1)
2,2(19)

1-4
24

16
4

4,2\13) 3, s



Ui2i ei ollut todettavissa kuten Satakun-
iassa epåiiltiin olleen kesällä I 992. Eri-
tyisesti saaristoalueella Aäoruristuni-
sia oli paljon. Epäonnistumist€n osurs
oli L:uitenkin koko maan keskimååräistå
tasoa (27 %) hieman pienernpi. Orufs-
hmeet pesiru$t tuottivat poikåsia ta-
vanomaisen h)./in

Poikasiavarthri vähintäin 94. Semer-
kitsee valhint?irin 0,6 poikasta asuthra
reviiria kohti, mikl on samaa tasoa kuin
edellisina ruosina. Poikaslul:u aloitet-
tuapesinuä kohti oli v:ihintii2in I ,4,j oka
on viime vuosien huonoin h os, vaikka
ei olekaan paljon tavanomaista tasoa
(1,5 - 1,9) pi€n€mpi. Poikashrotto oli
hienan koko rnaan tasoa alhairmpi.

VarsinaisStromen huuhkajiat poi-
kåsten kokonaisnåiilii oli noin 14 oZ

kokc maassa rnronna I 992 rengastettu-
j en huuhkaj an poikasten m&ir?is1ll

HiiripöUön pesinnöist2i ei woma
1992 saatu mitåån havaintoja, vaikka
kevziälå hiiripöllö åiintelikin Paattisil-
la

Varpuspöllön pönttöj ä on ripusteltu
lisriiä Vårsinai s-Suomen metsiin. Pönt-
töjä tarkastettiinkin yli puolet enemniin
Luin moma l99l eli rursaat 110 Lpl.
VaryusF llöjä kuultiin taas eri puolilla
TLY:n aluetta, mutta pesintöjen måå-
ftirtu pönttöjen må.iaällä ei vielä ollut
vaikutustå. Pesintöjä todetliin tavan-
omainen m,zi.iirä eli kuusi.

Asr!tuiksi luokit eltujen reviiden m;iä-
rii oli sarna kuin \uoluå 1991, mutta
kuitenkin kaksin- tai
kolminkertainen aiem-
piin ruosiin vermttu-
na. Ilmeisesti lfir.uo-
sira todettujen pesin-
tdjen miiäzikin noue
s€e nykyiseltii tasol-
taan. Varpuspöllön
keskimå?iräinen poi-
kuekoko oli viisi poi-
kast4 mikä tulos on
jonkin verran koko
maan tasoa parempi.

Pesintöjen +'zioruListu-
misia ei todettu. Koko
maassa varpuqiillön
IEsintdj en etriomistu-
misosuus oli 12 %.

Rengastusikåisiä
poikasia todettiin yh-
tearså 20,joka on 3 %
koko maassa woma
1992 rengastettujen
varpustr)llön poikas
ten nriäJåslri.
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Irhtopöllör yhteiskuuf,tehn Ruis-
salossa jatkeniinkevååIlä I 99- Kr!.Ia-
teluå oli 13.2. - 19.3. vålisenä aih
kenan viikossakello2G2l lul-urmtå-
mattayhtä viikko4jolloinkuurtehpai-
vädl oli myrsky. Kumteluaika oli f
teenså 25 hmtia ja lisåksi yksittåi$€o
henkilöiden tåydentäväåkuuntelua noin
30 tmtia.

Ruissalossa 15 lehtopöllön
reviiriä

Kuuntelujen p€lusteella påädlttiin
aiempea zuwernpaan Ruissalon lehto-
polltijen reviirien kokonaismä.zaä?in.
Reviirejä arvioitiin olevan perati 1 5 kap.
palettaja ligiksi yksi Hirvensalon ran-
nassa Pikhr-hrl&ia vaslapäitå. Nåide[
liseksi rnahöllisia reviirejå arvioitiin
olevan viisi.

Kuvassa I on esitetty aryio lehtopöl-
löreviiriensijainnistavuoden I 992L-uun-
telujen pemsleella. Ruissalosta varmis-
tettihkeviiii.llåkaksipesintiii,iotkatuot-
dvat yhteens{i kuusi poikasta. Myös
HirvemalonjaKakskerran såarillakuun-
neltiin jossain mli:irirq ainakin seitse-
män paria arvioitiin kuullun.

IrhtopöIlön mahdollisia reviireja
rarkastettiin 46. Pesintöi ätodettiin 27ia
lisiiki 1 I reviiriä luokiteltiin asutuiki.
Irhbopöllöllzikin oli suuia haiontaa
pesirLn2in aloittamisessa. Normaaliaika-
taulussa olevien pöllöjen ohella Vesa

i,toltala tot€si Paraisilla lehtopöllöIlä
tsatr.qirtrlm€etpoikåset20.4. ja Vesa
Sdoh tot€si er&in lehtopitllön aloitta-
Ef! rffrnimån vasta vaprm jåilkeerL

r'hto!öllönpesintåosuus pönttöjen
$hl€ea oli 5 % s€kå pönttöj orja isoj en
hnmkolojetr suhtesn4 7o. Ne olivat
sa]Iaa l€soå kuin edellisinå vuosina-
Pesimöistå Aåonnistui kaksi (8 %).
Epaotlldgunisterl osnus oli sehästi al-
haisempi kuin valtakruurallinen spåion-
niSurnisten osrlrs (19 %).

Naara aiheutti ainåkin yhden lehto-
pöllön pesinnån epåomistumisen.
Erätss?i lehtopöllölle taft oiletussa pön-
tössä pesi rlååtå Juhani Krjhrun?ien tar-
kaslaessadtntteiii. I€htopöllöttuottivat
vfi ntiiiin 63 poikasta. KeskinåZiräiset
poikaslu!,ut olivat hieman yli viime-
vuosien tåvanonaisen tason.

Poikaslurut seki poikaspeszi?i ettli
mruEpestu kohti olivat yli valtakrlnal-
lisen keskim;i;iraisen tagrn Varsinais-
Suornen lehtopöllöj m poikasmii?tä o[
noin 6 o/o luonra 1992 koko maassa
rengastettujen lehtopttllön poikasten
miiådsUi.

Viirupöllön pesintöjä löy<lettiin hy-
vin eli 18 ja lisiiksi yksi nåastopoihre.
TinoI-ainetotesiviiru tllöjenpesineen
erittiiin hlvin uusissa vasta metså,iin vie-
dyissä Btntöisså. Viiru tlön pesintä-

Kuva 1. Lohlopöllörevllrlon sU.lntl
Ruissålossa yhtsiskuunlolun l992
porugtoolla.

O rcviin

Q mahdollinen reviiri
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Viirupöllön poslntöiä löydettiin Varsinais-Suom6sa 18. Nöistä kuitenkin I iåi
tarkaslamatta polkasvaihce-sga.

g

osuus oli noin l0 %, hur se parina
edell isena worma oli ollut 3-4 %. Pesin-
nöist?i epåonnistui 30 oZ Koko maan
keskindäzihcn eFionnishunisten osuus
di 23 Yo.

Viirupöllöjen poikasluliu oii parin
cdclt ivän luoden tasoa parempi, mutta
jäi selvästi Il)r/aiä mvintovuotta 19U9

huonommaksi. Vaminais-Suomen vii-
rutrtUöj en poikasluwt pika-spe-*i?i koh-
ti olivat kuitenkin selvästi koko maan
kesliiarvoa paremmat ja pikasluvut
munlpesalii kohti olivat sarnaa taso{r kuin
koko maas-v keskimåifi n.

Poikasia varnui v:ihintZi:in 21 lgrn-
mencs,vi poikssvaiheessa tiu*astctussa

[X ntösszi. Valsinais-Suomen viiruFil-
löjen poikasftuirä oli vain noin 1 %
ruoDa 1992 koko maassa rengastettu-

J cn viiruFillön poikasten måiirästii. To-
dctuista pesinnöist?i (18) Llitenlin lä-
hes puolet (8)j.ii tarkistamattå poikas-
raiheessa.

Lapinpöllön yht?i mahdollista revii-
iä tarkastcttiin, mutta pesint2iri tai asu-
miscn merlteiä ei lodcttu. Kev.ullä la-

l1



pinpöllön soidinta oli kuultu yhdessä

paikassa slueen pohjoisosassa.
Ss rvipöllön asuttuj a reviireitä todet-

tiin l4,joilta neljälu lö)tyi peszija kuu-
delta maaslopoikue. Valtaosa p€sinui-
havaimoista oli saaristossa tai Salon
seudulla. Yksi pesintii tuhoutui. Varsi-
naissuomessa ei rengastettu yhl.?iän

sarvipö ö[ poikasta kesiillä 1992,jol-
loin koko maassarcngastettiin sarvitrtl-
lönpoikasia noin 360.

Suopöllön ainut pesinta oli Salon seu-
dulla ja tuotti neljä poikasta. I-isiitsi
todettiin toinen asutlu rcviiri ja kaksi
muuta pesim,?iaikaista paikallishavain-
toa. Vaninais-Suomen neljä suoF llön
poikasta oli noin 5 % koko måassa ren-
gastetuista 75 suopiillön poikasesta.

Helmipöllöjenpesinkioli ollutmon-
na 1991 lievässä nousussa heikon wo-
dcn 1990 jälkeen. Odotukset wodelle
1 9 92 p€tol intuharrastaj ien mieli ssä oli-
vat suurehkoja, silla olihan 1980-lu!,rur
lopulla ollut mypien kolmiruotiskier-
to.

Helmipöllönkin pesinnän
aloituksessa suurta
hajontaa

Talvella helnigtllöj ä k-tultiinkin var-
sin hyvin erityisesti M)niimaien poh-
joisosissa. Eruooppalainen tnlvi romzLh-

dutti kuitenkin toiveet. Pesintöjä todet-
tiinsuLrinpiirtein vmamiiäftihinedel-
lisenå ruoma eli 24. Lisäksi 22 muuta
reviiriä luokiteltiin asutuiksi, vaikka
pcsaiä ei löydettykai:in.

Pesintziosuus oli 5 % hclnipöll ökoon
pönttqen suhteen. HelmiFillön pesin-
tiiosuus kailitien tarkåstettuj en helmi-
tr llöllc sopivien pdnttcljen ja koiojen
suhteen oli noin 2 o%.

HelmiFllön pesinnain aioituksessa

Pöntöltä konirolloitu helmipöllön84
rås, ioka pesi vuonna l992 Poattisilla
js 1991 Mouhijärvellå.

oli erittiiin suurta hai ontaa. Osa fij llöi s-

t i ei ollut aloitlanut pesint?iiinsai vielä
toukokuun alkrrpuolella suoritettujen
pöntt(ien tårkastusten aikana.

Kauko Hzikkilå kuuli toukohrun puo-
liväliss.ii L:uusi helrrdpöllöä &inessä re-
viireill4 joilla talvella ei ollutL-uuhmut
kerlaalaan puputuksen pututusta. Myö-
fuiisiå pesintöjä todettiin jälkeenpåiin
vasta syksyllä tai keväiillä 1993.

Petri Rinne totesi kaksi helrnipdllön
k?iyrni ssä olevaa pesint?ili juhamuksor
jälkeen. Niiden pesien lnikasia rengas-
tettiin vielä ainakin 19.7. Pesi röistzi
suuri osa oli samoilla zuurmilla lrrin
uromå l99l eli M)'nihriess,ii ja Pemi-
össä. Helmipöllön pesimöistii epäon-
nistui per?iti 39 %, mikii osaltaan osoit-
tanee ravintotilanteen epåvarmuuden.
Epäomishmisten osuus ei kyltlkzizin
ollut kovin paljoa yli koko maan keski-
nxiäajjsen tason (33 %).

Pertti Andelmin totesi nå?idiin tuhon-
neen ainalin kaksi helmip<ilkin pesin-
tii?i Salon seMulla. Muualla todettiin
yksi nzud;inja yksi palok?irj en aiheutta-
rna tuho. Keskimaiiiräinen mtulalniiärä
oli pianempi kuin monna 1991 ja pie-
nempi kuin koko maassa keskimåiiirin.

Keskimiiiiråiinen poikasluku poikas-
pes.iä kohti oli samalla tasolla klin hy-
viinä ravintoruoma 1989 ja suuempi
Lrrin koko maassa keskim?uirin. Tänxi
osoittaa, ett?i pesinn:in ioppuunsaatta-
neiden helmiglllojen reviireillä ravin-
toa .iitti hyvin koko pesim:ikaudeksi.
Varsinais-Suomen helmig)llöjor poi-
kasm?iiirä oli vain noin I 0/o rrol1na
1992 koko maassa rcngasletujcn hcl-
niF llön poika-sten nxiäriisti.

Kirjallisuus

I Iaapala, J., Lehtonen, J.T., Korhonen,
J. & Saurola, P. 1993: Pctolintuvuosi
I 992: Yluil1llåisyydesu niukliuuteen -
Lintunics 28:18-27.
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Kertomus n:o 18

Karlsson, L, Pöyhöne4 P. & IkF
ncn, P. : Rönnskårin lintuasemanl'uo-
sikertomus 1990-1991. Kertomus n:o
18. 48 s. M]y asemanhoitaja Kaj
Karlsson puh. 90.257 800.

Kesal:uwalussapostilaatikkooni saa-
pui nrskea klori, jonka låhctujziksi oli
merkitty Rörulskirin linhrasema Tuu-
sulan Lehmihaantielta. Frankeerauslei-
massa luvattiin laatutuotteita, iekisti
osaåmistaja tuottaruutla. Jonkinmoista
katetta täle lupauksclle lö)tyikin Röruls-
kiirin lintuascrnan !'uosikertomutsen
1990-91 muodossa.

Rönnskir on vanhastaan ftuuettu
hlrisLi \uosikertomulisista .ja on t?itzi

nyl,fä ainoa måårrune lintuasemist4
joka vielä julkaisee perinteist i \uosi-
kedomusta erilliseivi j ulkaisrma.

Kertomus alkaa hyvin lyhyel lä katsa-
uksclla aseman toimintåan ja ko. lintu-
!,uosiin. Vuonna I 990 asema oli miehi-
t€ttYnä 162 triivääja ruonna 1991 147

ttiiv:iä. Tämä miehirystaso on såavutel
tu noin 50 l innrlrarrastajan voimin. Asc-
ma kiirsii n iLn ollen rengastaj ien ohclla
pulaa myös havaimoitsijoista kuten

Rönnskådn llntuassma silaiieo. Pork-
kålan niemon odustslla kolme kllo.
mel ä lannikoltå-

useimmat muutkin lintuasemat.
P?iäosan r.uosikertomuksen siszillös-

til hauktaa lajikohtainenkatsaus. Våih,ai-

lul-uisista lajeista julkaistaan kaikki ha-
vaimotja lis.jksi tilastotietoa lajin esiin-
t).rnisestå Ylosien l96l-88 yhteissum-
mana ja kolmen viimeism woden sum-
mirla. Runsasluhrisista lajeista esitetä?in
muuton alku, loppuja prhaiden piivi
en summat niin paikallisten kuin muut-
tajien osalta.

I?jeista, joista nuuttoaincistoa on
eneflm?in, esitet iiin lis?iksi kuukar]si-
slunmatj a koko muuttokauden zumma.
Valittu esittrimi slapa on kii),t1ökelpoi-
sm tapa tad ofa lvhyestij a selkeå{i muut-
toaineiston keskeisin anti silloin- kLur
aineistokäsitellzitin mamraalisesti fie-
tokonekäsiltelyss,i voidaan muuttoai-
neistot esitt?izi parhaiten portadignfi i-
kån muodossa, mutta se edelhllrti riit-
tävziä miehitystti ko. lajien muuttokau

Veijo Viinskä
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R6tki lintuagomållo on alna alämys. Kuv&e-ea kagålstä tunnolmae JiJnnoals.

della. Rönnskfin aikaiscmmissa vuo ka pitk?iaikaisia miehittrijiä on vaikea
sikertomuksissa on muutamia pylv;iik- lö)täi. Ehkiipät?imäseikkaonmaseirta-
köjä jo esiintln],tkin. nutkirjoittajanniirL ettei rengastuksista

tarjota kuin laj ikohtaiset \uosisurnrnat

Oiva lenkki
saaristolinnuston
seurannassa

Rönnskfinnonnadliina-s:marutiiniin
Lrruluu pesimäirurustolaskenta. 1970-
lumn lopulta l:ihtien on luosittain las-
kettu sama 20 luodon tutlimusala ilman
ulkopuolista tilausta tai mhoitusta. Ker-
tomuksen kolmas osasto esitlelee uu-
simmat laskentatulokset. 

^lueen 
run-

saslukuisimmat lajit ovat haahka I 000
paria, hrrmaalokki 450, kalalokki 75,
lapintiin 3 5j a selkzil okki eniiii 20 pana.
Muita laj ej a ovat nnn. merihadi, j ouhi-
soma, lapa-sotka, ristisorsa, riskiläja räys-
ki. Siis oiva lentki saaristolinnuston
seurantal<etj urur. Olisipa muiltakin ase-
milta vaslaavaa aineistoa.

Kertomu.lisen viimeinen osasto levit-
täi lukij ån si lrnien eieen rengastustilae
tot. Vuoma I 990 rcflgastettiinyhteenszi
3694 lintua ja luoruta l99l vain 3016
lintM. Aseman kesziakiviteetleihin on
perinteisesti kuulunut myös fDikastcn
ftngastus, joita kert)y mosittain noin
500.

Kcrtomuksen kiioittaja toteaa, ctt?i
ko. wosienp11nti oli katkonaista, kos-

14

seki L-umulatii vinen sunnna wosilta
l96l-91.

Tärrui ei lukijale paljor kero, kllrl
kev*in ja syksF rengastukia ei ole
eritelry poikasrengash isista pulurnat-
lakaan. Myös rcngastusp.ii vien mäiini
ja niiden ajoittLrmineir j riä arvoituksek-
si. Sama koskee myös havainnointipäi-
yiä yleenvi. Tlissii onkin \uosikertG
muksen pahin puute, ellei suoranainen
lapsus. Edellisissä wosikertomuksissa
rengashrkset on esitelty parernmin kuin
hyvin, sillä tarjolla on ollutjopa piiivä-
kohtaiset laj izummatja k?i!,t€ttljen verk-
kojen m:i?irä.

RönrLskririn rengasnrksista kertyi 1öy-
tdä wosina l9m-91kaikkiaan89 kap
paletta. Eniten pålaufetta (45 lö}1öä)
antoivat maastopoikasirE rengastctut
harmaalokit, joista suurin ryhmä (15)
1ö)t},l Tallinnasta. Myö s pesilt?i rengae
ietut haahkanaårMt antavat h)ryin löy-
tdjä (26). Enin osa on hukl-unut kala-
verkkoihin koti vesilLiiin tai arnmuttu
talvehtimisalueella Tarskassa. Mielen-
kiintoisin lö)tö lien€e peszipoikasena
rengastettu räyskä, joka tapasi kohta-
lonsa Mali ssa.

Kaiken kaikkiaan ruosikertomus on
erinomainen mainos Rönnskärin lintu-
asemallc ja linhnsemille yleens.i. Sen
soisi Luluvan monien lintuniesten kä-
sisså. Pan[ruksena kaipaisin kuukau-
sittaista ui*eimpien tapahhrmien kat-

lLaahkaa p€sii Rönnskärillä 100O psris. Kuvan psrvessa mukaha isokogkelo.

\3

_1>$% '{*&b"



zaa

t€0

160

t20

t00

00

.40
2Q

300

2A0

260

244

224

vertallu.suom6n llntuasomien miehilysvuolokausista vuosien '1981-1991 aikåha. 1992 on ennuste. I= Rönskl, 2= Hqlias,
3= Höylås,4= Vala*eåaret,5= Kanlasr 6= Siiippi, T= Jurmo, g= Tankar, g= Tsuvo ia tO= Slgnl. fegsin tioOoi'puutdvai.

sausta. Se orientoisi lukijan paremmin
aseman wosikiertoon. Samalla tulisi-
vatmiehitystiedotkin esitettyä sopivas-
sapaikassa. I-aajentakaapajatlossaallul
katsausla puolesta liuskasta per mosi
puole€n liuskaan per L-uukausi. Siitä
tulee vai[ yhdeks{in lis.isirua.

Minkzllainen lintupikka Rönnskiir
on? Ltrliija ottakoon siitri itse selvän.
Todettakoon k]litenkin yleisesti, etti
u,seimpien Iaj iryhmien esiin\rninen on
Jurmoonvcrrathria selvästi hcikompaa.
Rönnskåirin vahvoja puolia ovat keväi-
nen arktika ja sykp vaelluslirmut.
Kumpikin selift)y suoftun aseman si-
jainnista Porkkalan niemen edustalla.

Kun vesimatliaa on vain kolme kilo-
metriä, uskaltautuvat vael luslirl]1ut saa-
rellc ilman suurcmpaa vaelluspainetta-
kin. Bongarcila kiimostäa tictysti rari
lista, kas taissä:

1990
kattoluikara I
jå?ikuikla l
intiadwin 2
hamaasorsa 2
kylunyhaahla 3

muuttohar*Jia I

niittysuohauklia 1

mustaplrstökrfti
isoloklii
pilihrkajava I

iuttaliita I

pikliutiira

1990 t99l
ki{osiipiuLnil. I -
ruskouunilintu I -
sepehastas - I
piklukultarinta - I
sarnettitri.ikerttu - I
intiarkirvincn I -
pitihrsirkkrr - I

Lopuki pohditblioon I inhrilsematoi-
mintaa yleisesti. Eväitri tiifuin tarjoaa
ohcinen llosikertomukscn taululiko
Suomen lintuaselnicn miehityksesu
luosina 1981-92. Kuviosta havainnol-
listuu hyvin lintuascnien miehilvson-
BeLnien slnty ruosiia 1985-86. Noina
ruosina bongaus lipsalti ylikicrroksil,
le. Mellioinen osa harrastajisla koki
muutontarkkaihm ja lep:iiliiöidcll las-
kennan - ylip.iäLinså tavalliset Iurnut
huhaksiaja ulialisi. l,ur larlutavallis-
ten lintr! cn kanssä taas on lintuascmien
lnäasial lincn tehtävä, rarit mulia via såt-
hunia sopassa.

Onko naiillä szunzutailarsilla kehitys
kuluilla kuir*a suuri kausal itettisnh-
de, iaiiiköön lutiiia.n omaar harkintaarr
'fodettakoon vielä, etä saru2m salmtuul
katlicsi myös !'r.losiliertolnrlstcn 

J uika i-
superinnc Nykyisin on tirjolla varn
srrppita mosiraporttej a pikal lislehdis-
sä, cikä niitali:irn kaikiltå aseniiltå

Vuosina lgtl9-90 on a*-lllidl nliehi-
lyksesM I1avaittayissa pidrtäpirist\1lis-
t i, nnrlta larna isk{r taa-s 1992. Vaikka

luvut ovat ennusteita, ovat nc luotetlå-
via, sillä vain joululiuu on ennustctlu.
Ainoa poiklieus linjasta on Jurmon lin-
hrasema, joka jo L1usi wotta on ollut
scllieästi Suomen parhaitcn toimiva ase-

Hyvällä asemalla 200
miehityspäivää

lblarannikolla lintua-senan tulisi olla
miehitettl!ä Iraalislum puolivålistii
kcsrihlur alliuunj a elokurur alusla mar-
raskurn alkurn, jotta rnuuttokaudct tu-
lisi kåtcttua. ]'ämå tekee 180
lll]ehitysträivriå.Km asenlilla kä\'diiäl
mvös muina moden aikoina, voidaam
hyvin toimivan linhlaseman tuxluslu
kuna pitäi v?ihirLiain 200 michit]'strii-
vaiä. Suomcn lintuascnrista Länlät rajall
tuD tunaån pä.:isevä t våir Jwno, Rönns-
kår, I lanlioja Säppi. Toisinsanoen vain
nåiilii asernilta saadaan sellaista hava in-
toaineistoa, iota voidazu kå\tt iä muu-
ton lu[iimuksecn lai kannaruruutoste
seiriurlaan uscimpien lajiar risalla.

Rcfti lhtuascmalle on aina cliimys.
Asernilla koet mrruttotä).telnät ilran
kilfcttii. Jos va]ilset kohtccksi ionkui
un. hl nn miehitetyislri ascnlista, voil
liviLli rnielihyvääsi ticdolla, ctLj Sinujl
hauslanpidostasi on hvötvä mvös lintu-
.tc1ltrl(kijoillc. f]

1991

I

t
3

I

I

I
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Prol Franz Bairlein, j oka j ohtaa Hel-
golandin lintuåsemaa. Verkostonpää-
tu&imus!'uodet ovat I 994 ja -9 5, mut-
taepiiilemätui yhteistyö tulee pyswi-
en tutkimusasemien kesken j athrmaan

jossakin muodossa tåmänkinjälkeen.
Ilånkkeessa on tarkoitus selvitu?i

'kaikki" perusasiattooppistanhyönteie
syöjzimuuttajien muutosta, piiiiasiassa
lintuasematyöskentelysså mukana 01-

Esa l-ehikoinen

Suomen va4nrsli-rmuista melkoinen
joukko muuttaa talveksi trooppiseen
Afrilkaan. Osa trooppisista talvehtija-
lajeistammeja osaj oidenkin laj ien kan-
nasta valits€e reittinsä Välimeren itå-
puolits€j a paiäq! Itii-Afikkaanj a sielui
edelleen eteliimrnäs, mutta huomattava
osa kulkee myös I-ånsi-Euroop€n muut-
totiet?i I-2insi-Afriklaan ja Guinean lah-
den hmtunaan Saharan eteläpuolelle.

Suomessa ei ole tehty ssnottavia )ri-
ryksia meillä pesivien rnuuttolinhrlaj ien
tutkimiseksi pesimiikauden nlkopuolel-
la, vaikka esimerkiksi hlvin palj on tut-
kittu kidosieppokin elaiä elzimzist iiin266
prliiviiä eli yhdekszin kuukautta muualla
kuin pesim2ireviirisszizin. Lintusuoj ehut
ja myöskin linhrckologisen p€rustietii-
myksen vuoksi koko nrosikierron ta-
pahhnnat on otettavasuuennuslasin alle,
jos halutaan olla selvillä vaikkapa siit?i
mik;i linhkantoj emme kokoa muuttaa.

Ruotsissa (taas kerral) ollaan uisså

asias.sa meitii edellå. Heilllihån on oma
asema matkan varrella Caprilla (ehkii
hiukan vzizini paikka, mutta senhzin on
sgrnellutkin hrlttuurihisloria eikä ren-
gaslö]'töaialI,si) ja OttenblFlundin
väti tekee nykyåi in jo \4rosittain töitii
trooppisessa Afrikassa.

Mielestzini olisi riituväs1i syiu kai-
kin keinoin, vaikka niukasti budjetoitu-
na talkootytin:ikin, osallishra n)'t k4n-
nistlvään kaksi\uodseen tutkimukseen.
Siihen on lokakuun kiertoki{een mu-
kaan lzihtemässå mukaan nelisenkyrn-
mcntii paiklaa 2l maasta. Suomesta
alustavasti ilmoittautuneita on kolme:
Jurmo-Turku, Tauvo ja Helsinki.

European-African Bird
Migration Network

European-Africån Migration Net-
work hyvåiksyttiin Erropean S ci ence

Fotndal ionia vetkostoksi keslikuus-
sa 1993 (ESF Corununications no.
29, October/1993). Sen koko nimiko-
meus on "Spatio-temporal course,
ecolog/ and energetics of Western
Palaearctic-Äfrican songbird mi-
gration". Verkostonorganisaattori on

l6

Kirjosieppo on Alrikssa talvehtiva hyönlebsyölålall, loka on yksi muutontut-
kijdden kaavaileman yhteistutkimushankkeen kohdelaieie.

Euroopan-Afrikan
läntisen muuttotien

tutkimus
yhteisvoimin
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Kuvå 1. Kirjosi€pon muutto Julmo*ea vuosien 1962-1990 summa-ainebton
mukaan.Yläkuvå kevätmuutto, alakuva syysmuuto.

Saksalaisten muutontulkijoiden johdolla on perustettu
kaksivuotinen yhteistutkimushanke, jolla on tarkoitus
kymmenissä eri tutkimuspisteissä selvittää samoilla
menetel millä trooppisten hyönteissyöjämuuttajien

muuton peruspiirteitä niiden matkalla pesi mäalueilta
Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan. Kesän ja syksyn

aikana on selvitelty mahdollisuuksia lurkulaisten osallis-
tumiselle. Myös Oulu (Tauvo) ja Helsingin seutu ovat

selvitelleet mahdollisuuksiaan.

leille tutuin menetelmin. Flankekuva-
uksessa esiteu2in lakonis€sti seuraavat
avainkysymyks€t:

(1 [{irurejamilloinpalearltisetmuu!
tolinnut muuttavat?

(2Mistä ne tulevat?
(3Missii muuttolirurut vdft istautu-

vat energeettisesti rnåtkan varalle?
(4 Mit?i ekologisia vaatimuksia ener-

giavaatimustral Uiltt.imiseksi onolemas-
sa?

(5)Miss,i L.?insi-Afrikan osissa pa-
learlliset vieraat talvehtivat?

(6)Kuinka paikallista on palearktis-
ten lajien talvinen eliimå?

Ehki luuliEme tietåtvzirrune vastauk-
sia naihin $rqlnyksiin, mutta ei se niin
ole. Naiden peruslietojen sel vittiimis-
tarve on nltjo!,a ajankohtaisempi hdn
ennen. Lintukaniojen suoj elu edelllttitii
niiden koko wosikierron huomioon ot-
tarnisfå ja muuton menestyksellinor
suorittaminen edelllttriii kelvollisten
lepiiily- ja tankkaushabitaattien såiily-
mist?i.

Miten

Tutkimuk€n toteuttaminen kussakh
osal li stuvassa paikassa edelllttrVi suur-
ta plydystettilen ja merkittyjen lintu-
jen mäåräiij a suhteel lisen monia mitta-
uksiaj okaisesta lintuyksi Iö9åjokai sel-
la k?isittelykenalla. Siksi työtri ei voi
toteuttaa missä vain eikå sitii voi antaa
tehtrivaiksi kenelle tahansa. Suf,:upuolet
ja iät on tuucllava erehtlanättä, sulka-
sato on osattava tutkia viheittåj a mitta-
ukset on osatlava tehdii samalla tavalla
hlin muut sarnassa pistcessä ja koko
muuttoreitin varrella.

Tarvitaan siis harj aantrmeita suoma-
iaisia linhusematcntin låpåisseit?i ren-
gastajia ja näille innokkaita ja opinha-
luisia awstaj ia sopivaj oukko, ettii yksi-
kin paikka saadaan pyörimlun kuinial-
lisesti. Ppnnin kussakin paikassa hrli si
kattaa pdivittriisenä (5 tuntia aamusta
alkaen tai enemmiin) koko kohdelajien
muuttokausi. Suomessa saariaseniilla
muutto alkåa n.ik\ä l-unnolla vasta elc>
kulul puolerväl in tleiloilla, mutta rzuuri-
kollatuntuumuuttoliikchdinkia ia vrlk-
kaana 1o heinzikurn lopussa ainzrliir m r-
den lajien arkuisilla,joilla ei meillå ole
ävdellistä poslnuptiaalisla sulkasatoa.

Ohessa on csimerkliinä (kuva I )kir
j osielxln muutto Jurmossa vuosicn I 962
1990 summa-aineiston muliaan. Se ku-
't aa hr vr nltcn frojcktilalcilisl !alittu-
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janlajiorosalta sruinurakka ajallisesti memuuttotåvoiltaanja siten ehtii myös
sijoittuu. Tu&inuskausi kai p,iiättytsi levi?imishistorialtaan kahta - lounaistå
qyskurm loppuurq taijos viimeisetkin ja kaakloista - all:uperå2i?
tiltaltit j arltikerttuset halutaan plydye
tå4 piuiisi jatkaa lokskuun 10. piivrin
tienoille. Mitä niistä tutkitaan

Dhtökohta oq etuilokin paikka hoi-
taa resu.rssointinsa itse.Vaikta ESF
Networkit ovatkin arvostettu tieteelli
nen o.ganisaatio, sitii kautta ei mhaa
kovin paljon l-ulje toteutustasolle asti.
Siksi t?imzikin hanke yntetii2in mkentaa
harmstajien varaan niinmeillå 0 os osal-
lislrmme) kuin muuallakin. Vålinere-
surssien hankkimiseen luulen olevan
yhieistyötahoja, j oiden arulla harmsta-
jisn l(*karolle ei tarvitsisi tulla.

Olen )rnmätiinlt että myös Suomen
Akaternia on periaatteessa kiirmoshDut
siiui, ettii Suomesta tiih2in verkostoon
osallistuttaisiin. Eri asia on "lrruurolli-
ser" tutkimusahoituksen hankkiminen
diinä aikoina, L-un aikaisenmat sitou-
mukset vievät kå,,tlinnössä niukkene-
vat reslrlssit

Mitä lajeja

Kohieena ovat hyönteissyöjiilaj iU ot-
ka (todcnruikö iscsti) talvehti vat (lähin-
nä) Saharan eteläpuoleisessa Alrikassa
j oko savaff d- tai sadernetszi\ryöhvktees-
szi ja muuttavat silrlre l,iinsi-Euroopan
kautta. Taulukko l. kertoo sinulle koko
laj iston. Osahan on sellaisia,j oita p$n-
tipaikoiltamme vahemmiin saa, mutta
reilu tusina laj eista on arkipziivziäj a tut-
tua SSP-ja Acro-paikkojen rengastaj il-
le.

laj istoa sihriilless?i hultuu sihä, ettii
osa Suomessa esiintyyist?i kohdelajeis-
ta muuttaa meilt?i sittenkin Välimeren
itipuolitse AfrikkaåIr, joten niiden tut-
kimisessa on oikeastaan oma lisiimie-
lenkiintonsa. Voi Lfsyä vaikka: onko
j oidenkin laj ien mei&in pesimiikantam-

etelänsatakieli ruokosirkkalintu
sinirinta ruokok€rttunen
pikkusieppo sarakedtunen
balkaninsieppo luhtakernunen
kirjosieppo rytikerttunen
harmaasi€ppo rastaskerttunen
mustaleppälintu vaal€akultarinta
leppälintu kultarinta
pensastasku taaturikultarinta
mustapååtasku ruskok€dtu
p€nsassirkkalintu rusorintakerttu

18

Taulukko 1. Euloopan.Afrikan muutlotien tulkimuksGn kohdelaiit

Kohdelajeisia, ja muistakin, ellei se
kiiritse kohdelaj ien tu&imist4 tehdäån
normaålien lajin, i?in ja sul-upuolen
mäiritysten lisåksi seuraavat mittauk-
set paino, msvaindeksi, 3. kåsisulan
pituus, sulkasåto (ruEniinhöyhenet kff -
keasti asteikolla eilkyll4 siipisulat ku-
ten sromalaisessa proj ellissakin), diii-
nol*a-pituus, nilkka.

Omasia puolestani muuttaisin neiitti
val intoja vielä hiukan (lisåiisinpari itsel-
le rakasta mittauskohdetta, siivenja sii-
pikaavion, tai ainakin "projektion", ja
tarkentaisin ruumiinlöyhenten zulka-
satoa). Li siiksi saalis tulee kiiata verk-
kokohtaisesti,j osta sqdean tietoa habi-
tåatin val irmasta muuttoaikana. Ornista
kontrolleisla saa (?!) jätuiå nrkupuolen
ja i:in niidrittiirlitLi ja uudestaan mit-
taåmatta muut paitsi msvan, painon ja
sulkasadon (omituista?). Tä11ä va.maan
tavoitellaan aikasiiåstöjä ja Utai perus-
tellaan olettamalla, etu kaikki tehdään
aina oikein.

Omat kokemukset ovat valitettavae
ti, toisenlaiset. Siki, jos minulta kys).t-
tåisiin, en puoltaisi tiillaistå löys.iilyä. -
Onhån Suomessa tarpeeksi tiim:intapai-
seen mittausurakointiin j a tiismälli$,y-
teen halukkaita rengaslajiaja arustaj i4
onhan?

Mitä hyötyä verkostosta

Tutkimuksen aikana jri!esteläjn kol-
me työistutoa, ns. workshoppej 4 j ois-
sa standardoidaan menetelrniä, vaihde-
taantietoja ja mportoidaan hrtkimustu-
loksia. Kaavailtu kokousohjelma on Ita-

samettipååkerttu
orfeuskedlu
p€ nsäskerttu
hernek€rttu
lehtoksrttu
mustapåäkerttu
vuoriuunilintu
siritt4ä
tiltaltti
p4ulintu
pikkulepinkäinen
punapäälepinkåinen

EA-tutklmuksen larsbta möådtotåän
mm. palno, rasvalndoksl, 3. käslsu-
lån pituus, sulkaaato, pää-nokk&pl-
tuus ls nllkks. Hårmoaeloppo kuuluu
tulkltlaviin lslolhln.

lia (tammihru 1994), Espanja (tammi-
kuu 1995) ja loppukokous Ruotsissa
(kesä 1996).

Osalle kentLityöntekijöistå jåjeste-
tizin kouluhukunsej4 j otta meneiclmi-
en oikea soveliaminen leviäsi yrnpviri
verkoston h! r'irl Krusseille on tarkoi-
tus kutsua yksi vastuurengastaja (slte
c o a td i na t o r) Vlkkakohti (Kiertokir-
je 2, lokakuu I 9 93 ), tn. Falstedron lintu-
a-semalle elolrrun ahusa 1994.

Ve*oston keskus antaa apua tietoj sn
tallennuspuolella tarvittaessa. Ratraa siis
ei sanottavasti liiku prcjeLliin liittlmi-
sen ansiosia kansainvzilisesti, mutta lii!
tyrruillä ruiin arvokkaaseen harkkeeseen
on varmasti ainutlaat'.rinen mahdolli-
suus koettaa hedtuii suomalainen muu-
tontutkimus unestaånja ehkä myös ).nt-
täi saada oies hiukan paikallista tai
kansallista tutkimusmhaa edes py'nti
paikkojen varusleluun.

Ticlenkin on i Iman muuta selv:iä, etLä

kohtuullisen piiirtiraharkin luontointrl



korvaus auttaisi miehityksen hanlkimi-
se ss4 ja uui ]Tilrilrunekill lö!'t i?i.

Valmistelut tähän
mennessä

En ole tarkasti sel villä muual la maas-
sa tchdyist-ri vahnisteluisla. Trurur puo-
lessa tehtiin elo-slysluussa Rengastue
toimi ston luvallaj onkin ven-an koep11,n-
teja Friskalanlahdella, ParaisL:n Pette-
byssä j a Mietoistenlahdella.

Aikaiempaa muuta tietoa Trrun seu-
dun rannoista on Rauvolasta (Mullalan,
Saarionj a Vilhusen Acro-paikka), Pan-
sion "Shellilt2l" ("kuusk1,t- ia seisl,l'tlu-
krlaiset", myöhemminKormano, Lind-
roos ym. ) ia Koiqrluodosta (Virtånen),
Ruissalosta (Komano )m.), Lemun
Monnoisista (Komano fm.) scki Rai-
siosta (vanhaa muislikuvaa, Saario).
Monissa keskusteluis.sa 30-40 km on
hntunut ehdotlomalta matsimietiiisry-
deltii ja jo poistuminen Turun rajojen
ulkopuolelle tmtuu pudottavan rajalli s-
ta pziirlstyskapasitccttia liikaa.

llarmillinen tulos on ollut, ettii Fris-

kala ei trmhurut kcsåin plnneissä riitui-
vzin tuoftoisalta. Rauvolaa sen Ac.G
pwt?ijät pjtivät liian yksipuolisena,
mutta Saarion Jorurin yhteenvcto ttiltä-
kin syksylt i nä)tti minusta vanin lu-
paavalta. Shellin tanurhohtoinen paik-
ka on menettrinlt ymAäri stömuutosten
kautla merkityksensä ja Koimluoto on
muuten vain hankala. Ruissalon cri mn-
toja kolunneet eivät ole myöskiiän ol-
leet g.tyväisiä saaliiseen.

l,opputr os on siis ollut etui halua
olisi, mutta paikkaa ei. I-oppu$,ks],nja
talven kuluessa asiaa ei voi kuin hautoa,
mutta p.iåtös olisi tehlävä noin tammi-
hrrm a]k1ltrn mcnnessä.

Entäs Jurmo sitten
kumminkin

Suoraan verkostonj ohlaj alta Bairlci-
nilta kysyqrä Jurmo kavisi kyllä ver-
koston pisteeksi, vaikka onkin saari ja
jonkin matknn pziässri rnåntereelta. On-
han mukana muitakin varia, kuten öö-
Iannin kuirj en Ottelby, Llelgolandj a ita-
liålaistcn Prcj etto Picmlo lvrle Chgcl-

rna sjntlykin siiUi, etui trukulaisrengas-
tajien ei kysell'n penrsteella ole mah-
dollista hoitaa aseman py',ntejä täysi
painoisesti heina&uun lopulta syl,slrlur
lopulle.

Ainoa konsli Jurmon viritt?imiseksi
euooppalaiseen yhteistyöhön olisikin
varmaan pziivåmha ja koko asemaren-
gastå.j areservin hlvåtksikäyttö. Yhdeksi
Jurmor hylkzirirnisen slyksi on myös
esitetty, etui saari on lintuq/hjiö koko
heinä-elol.-um, mutta Lfllä sietlå aina-
kin ennen heti elokurur puolarvalin jal-
keen alkoi olla hysliä nulsaasti. Tåt?i
hanketta varten voidaan perustaa koko-
ruur uudet pyyrtipaikat paremrnin pyy-
dystettiivi ss{i olcviin paikkoihin ja sue
j ata verkot lehmikadalta kwnolla - ehki.

Mimm lopullinen chdotukseiri on, etu
pyöritetriiin projektia Jurmon varassa
kcvtiäla ja Rauvolanlahdella syksyllå.
Toivon Kaarinan ja lirmn kaupunkior
tukcvan hanketla.

Hälävarasuunnitelma

Jos uusia paikkoja eriryiscsti t?i&i hrt-
kimusla vartcn ci saa<ia perirstettua, on
viimeisad vaihtoehtona ollut esillä
myös, etti nykyiset SSP-j a Acro-p.rikat
alkaisivat $oskennellä EA-verkoston
ohieiden mukaan muilta osin Llrin pp,n-
titiheyden osalta. Ne hutulaisct, jotka
t.inzi ryk$,nä tekivät koep!1ntcjä voisi-
vat pcrustaa uusia paikloja naihin pre
jekteihin.

SSP:n p$'ntisriännöksiå voitaisiin
ehk?i muuttaa tihe?irnmiin plyurin salli-
viki jaAcroproj cktiin luotaisiir v.ihiin
uusia saiäntöjä Molerurat muutokset
voidaån tchdii niin, etLi proj cktien alku-
Ir€niiset tavoitteetdn toteutuvat.

Lopuksi

Jos et ole aiemmin kuullut t istui tutki-
muksesta, et ole tn. linhl.asen]årengasla-
ja, joka asuu Trurm seudulla. Jos olet
ki unDstrmuq oU yhlcyttZi minuu j oko
puhelimitse (921-706064 (k), 92i-
63 35772 (t)), laxilla ( 9216336550) tai
kirjeitse (Biologian laitos, Tumn yli-
opisto, 20500 'l-urku). Toivon yhtey-
denottoja e.ityisesti sellaisil ta rengasta-
jilta, joilla olisi mahdollisur$ryhtyä vas-
tuullisiksi rargastaj iksi kohtuullisen pi f
kiksi jaksoiksi kermllaan (yli viikoksi)
Jurmon/Turun plryntipisteeseen ja joi-
der taidot riitLivät lintuas€matentin suo-
rittamis€€n (ellei sc olc i o suoritettuna )

!

t

-t
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Vesa Multala

Ruokokerthrnen valittiin Euroopan
ensimmaiseksi rengastusprojekti lajiksi
- yhdessri pmakylkirastaan kans.sa -
ruoma 1981. PrqeLlin tarkoih*sena
oli rergastaå mahdollisimman paljon
ruokokerttusia Ewoopassa ja selvittZiZt

lajin muuttoreittejä, -shategia4 L{veh-
timi salueit4 ravintokohteita jne. Tar-
koituksena oli myös veiailla moko- ja
D,likerttusen erilaisGn ruokailutottu-
mustcn vaikutusta niiden muuttokäyt-
Uytlmiseen.

Vasta marraskuussa 1983 saatiin
ylciscurooppalaiset ohjeet ja rtiiden
pohjalta tehtiin suomalaiset ohjeet. To-
den teolla toiminta kä]mnistyi kes:illä

Euroopan ACRO-projektiin
on Varsin ais-Suo messa
osallistuttu säännöllisem-
min lähinnä Halikon- ja Rau-
volanlahdella. Projektin tu-
losten kokoamisessa on
vaikeuksia ja hankkeen tu-
levaisuus on avoin. Rauvo-
lanlahdella on ACRo-pro-
jektissa oltu mukana vuo-
desta 1986 lähtien. Kah-
deksan toimintavuoden ai-
kana on lahdella rengastet-
tu noin 8000 lintuyksilöä.
Eniten on merkitty ruoko-
kerttusia: yli 2400 lintua.

1984. Ruokokerttusen lis?iksi valittiin
ACRO-projektilajeiksi r)4ikerthnen ja
pajusirkl-u. Vssinais-Suomessa on va-
kituisemmin toiminut kaksi ACRGpro-
jektipailkaa: Halikonlahden (Tapani
Nuruninen )m.) sekä Råuvolanlahden
(V. Multala, Jouni Saarioja lasse Vil-
hmor). Ilalikonlahdella alettiinj o I 984,
Kaarinan Rauvolanlahdella I 986.

Täss,ii kii oihksessa esittelen Rau-
volan p5'ntitoimintaa. Tilastollisin me-
netelrnin aineistoa on harkala kiisitell?!
sillå se ei oleATKlla. Sitiipaitsi aineie
to on pieni ja p)]ntitehossa on ollut
suu.ia vaihtel uj a.

Plyntipaikka ja -toimintå

Alusta saatla on käytösei ollut kuusi
kappal etta yhdeks:in melriä pi&iä viisi-

paulaisia japanilai sia pikkarlinhrverkko-
ja, ns. vakioverkot. Ne on sijoitettu Rau-
volanlahden Kaarinan puoleiseen reu-
naa4 jätevedenprhdistamon hrnhunaan.
Verkot ovat kolnessa ryhmässi! joista
kahdessa uloin verkto lähtee avovedm
reunasta. Parhaiten lintuj a on tullutjuu-
d näist:i uloinmista ve*oislå.

Yksi verklo on lälemtrhti altaitaja
siitii on saaiu, projeklilaj ien lisiiksi, m]ös
pensaiktoj en lintulaj eja.

Näiden Lluden vakion lis?il<si on saa-
nut kä)41i$ iisaverkkoja. Kåytössti on
ajoittain ollut yhdestri kuuieen, yleensä
I -3, lisäverkkoa sekä g-nEtrisiä etui G
metrisiii. Parhaimpaan kerttusrnuutte
aikaan on vakioissakin ollut riitt ivästi
työUi. Py),ntiä on suoritettu pZQiasiassa

aamuisin, hten ohj eissa sanotaar\ mut-
la jonkin verran on verkloja tuuletettu
myös iltaisin. Aamupgmti on tehok-

Kaislikossa kuhisee

Vorkkolinja
luuhean

lårvl.uoko-
kasvuston

k€skellä.

20



Taulukko 1. Pyyntipälvlon mää.å kuukrustttatn.

heinäkuu syyskuu

sellaisia,joitaonrengaslettuyhteen

- 
gi viisi yksilöii toi vähenllnån. Eni-
ten on rengaslettu ruokokerttusia (yl i

i ?1ml,ryj4l*r"!q:s1500),ry-;; tikerttusia (lahes 1300). sinitiaisia
;:. (n.660)ja pajusirkkulå (n. eoo).

iö Näiden valtålajien lisåksion rengas-
9 tettu lähes 300 muraisilla verktolin-
19 joil la ruokailevaa västairiikkiq puo-
36 litoislrsataamatålapaineenaikaises-

1986
1987
1988
1989
't990

1991
1992
1993

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

6,2
17,4

7,5
17,7

0
2,5
10,7
10
8,3
1,5
8,4

3

2
2

3
2

0
1

3
1

0
0

o

o2
00
00
00
00
41
00

8 0 11
934
944
412
412
412
979

yhte€nsä

kaampaq vaikka p&i-
muuttoaikaan såa ilta-
plynms*ikin huhtia.

Muutaman kerran on

Hldystctty kerttusemc
ja nauhurienjaprojekli-
verkkojan karusa touko-
kesåkuun vaihteessa.
N?irxi ve*kohnnit ei-
vät ole laulukko 2:ssa
mukana, plydystetyt
linnut sen sijaan ovat ti-
lastossa. Virhe on pieni,
sillä suuri osa emoista

sa hyönl,eisjahdissa viiletuivzu haa-
Iadiliskyq saman ve[an muuttG

nsvaå keråiiviå tiltaltteja ja vaeltavia
talitiaisiakin lahes yhui paljon. RåuvG
lan moikossa pesivistå kerth$isla vätä-
lukuisint4 luhfakedtusta, on rcngastet-
tu låhes sata yksilöä. Pari reviiriä on
ollut låhes wosittain ver*kolinj ojenhxr-
nmassa.

Pcnsaiklolen vå'hlydor takia varsi-
naiset puskalajit puuttuvat tai ovat vå-
hissä. Mm. puEkylkinstas puuttuu
kokonaar\ Sylviatja useimrnatpeippo-
liimut ovat våltilukrisia, hippiainen la-
hes puuttuu jne. All-utuosina pensas-
kerttu oli huornattavasti nykyistZi run-
saampi. Väheneminen j ohtuu todend-
köisesti siit?i, ett?i lfieinen nuoia koi-
vua kasvanut pelto otettiin uudelleen
vilj elykä)ttöönj a puhdistamon alueella
raivattiin pensaikkoja.

Riijdhdysmaisesti viime wosina mn-
sashmut viiksitimali on kotiuhDut myös
Rauvolanlahdelle. Heinzikuun lopulla
I 9 92 rengasiettiin yksinänen koims ja
heinä-elokuun vaihteesw 1993 jo 18
yksiliiå. Pesintti ei lietij?ikseni ole
varmisl,ettu.

Vesilintuja ja kahlaajia Rauvolassa
on ajoittain runsaasti. Pienisilmaisiin
lirtuverkkoihin ne eivät kuitenkaan hel-
polla tartu. I(arkurmpriåssei dcn j oulos-
sa onkin rm taveja, uuttuL}htf, lai-
vaarwohia, liroja, pari rantakanaajne.
Matalikolla saalistavatArdeåt eivät ole
verkkojcn f.ihelle uskaltautuneet, on-
neksi.

Mitä tietoja projekti on
lisännyt

Ruokokerttusen muuttorcitti oli påiä-

piirteissrizin tiedossajo eruror prqektin
alkua. Talvchtimisalueelta oli vain yksi
1ö)1ö Kongosta Rengastukscn tehostu-
nis€n ansiosla ticdctiiiin, ettri syksyilå
ruokokerttuset suunnistavat etelZiiin lt?i-
mercn itiirantaa seuratcn Puolaan, Sak-
saan, Unlz[iin ja entiseen Jugoslavi-
aan Ilmeiscsti tlizilla pomkkå hai aantuu

023
0 18
0 18
08
08

o22

4=
7=

'I =14 =3=

Tsulukko 2. Kasklmäåräin6n volkkoiunllsumma
pyyntipäiviiä kohll, Vorld(otund = yksl llntuverkko
pyynnb.eå yMon tunnln. Sulk6ig3a vskloldon vork
kometrlt.

vakioverkot lisåverkot

10,0 (45,0)
15,5 (40,5)
12,3 142,4)
9,8 (49,5)

10,s (54,0)
12,1 (45,0)
15,7 (48,0)
18 1 {4a ol

3,

17

on kontolloitu myö-
hemmin vaninaisen plrmin yhteydes-
sri.

Rengastusaktii visuus on \.uosien mit-
taal vaihdellut. Alku\uosina ppnti oli
melko ta-saista ja l?ihes ohjeiden mu-
kaista, mutta wodesta 1989 alkoi pas-
siivisenpi kolmi luotisj akso. Se johtui
eIuen kaiLkea rengastajien työ-j a koti-
kiireistzi, ei niinkälin kyl läst],rni sesti.
Rengastaji$a Vesa on ollut mukana alus-
ta saakka, Lasse modesla I 98 7ja Jorui
1992 alkaen. Ja kailki tekevät tziä har-
mstusmieless4 vailla palklaa, sosiaali-
hfvaa tai kilomet-il<orvauksia (tai joe
kus työn ohessa).

Vakioverkot on pyritty pitam:ian
pw,nnisvi aina klul mahdollista. Aina
se ei nimittiin ole rnaldolli st4 sillä me-
riveden korkeus voi aiheuttaa uloimpi-
en verkkojor pois jättzimisen. Taulu-
kossa se ntlkly eterrkin wosien 1986 ja
I 993 verkkometrimiiiirisså. Pnntiteho
laskoe muutenkin korkeån veden aika-
na, sillå alapaulaa voijoutua noslåmaan
yli puoli metriä.

Mitä lintuja kaislikossa
kuhkii

Knhdeksan toimintatrcxlen aikam on
Råuvolassarcngastcttu noin 8000 lintu-
yksilöä. 6l:stri lajista lirhes puolet on

24,8 \49,3)
28,5 (52,1)
24,o (s2,sl
31,1 (5o,6)
30,9 (54,O)
28,4 (54,0)
29,0 (s3,1)
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Taulukko 3. Rauvolasga longas.
t6rul linnut vuosina 1986-1993.

kahteenpziäsururtaanylitt:iäkseen Vä-
limeren: IGeikan Qa Turkin) kautta
Egyptiin,j osta on useita slysmuuton
aikaisia löytöjåi sekä Italianja Mal-
tsn kautta Afrikkaan. Talvelrtimis-
alueet sijaitsevatAfrikassapaii väntå-
saaj an eteläpuolell4 lö)töiä on aina-
kin Kongosl4 Sambiastaja charus-
la.

Rauvolar ahdella rcngastetuisla
2424 :sta ruokokerttusesta on toistai-
seksi(2 I.l 0. l993)kontrolloituSuo-
messa seitsemån lintua: sårn&r wo-
den syksyllä viisi (Espoo, 2 Helsin-
gisil ja 2 Ilalikosta) ja s€uraavarvr
kes:iM yksi Esfroostaj a HelsingiSZt.
Ulkomåisia löltöjå on kolrne:

2.8.1986 lkv > 13.8 1987 Unlari
( I 56 I krn SSW)

1289:stri rengastetusla rltikerttu-
sesta on vain ylsi kotinainen kont-
rolli Tammisaa.resta pesimäaikaan
heiniikuun alussa. Ulkomaisia sen
sijaan on kertln),t toistais€ksi bm-
nenen, joista kuusi on ltlgiasta,
kaksi Ruotsista, -vksi Latviasta ja
Ranskasta:

12.8.1987 lkv > 3.9.l987Belgia
(1569 km SW)

12.8.1987 lkv > 12.8.1988 Bel-
gia (1545 krn SW)

18.8.1987 1kv > 3l.8.1987Iåt-
via (476 krn S)

5.6.1988 k+l kv > 9.5.1989 Ran+
ka (1690 kn SW, löyd. kuolleena)

22.7 1989 lkv>2] I l989Ruot-
si (762 km SW)

22 7.1990k+ikv > 1.6 l99l Ruot-
si (310 km SW)

2'7.'7.1991 )k''/ > 30 8.1991 Bcl-
gia (1550 km SW)

24.'7.1992 lky > 29.8 l992Bel-

))

telkkä O

varpushaukka 0

1986 1987 1988 1999 t99o i991 1992 1993 summ.sinisorsaO0lOOOOOt

luhtakana
pikkutylli
taivaanvuohi
punajalkaviklo
metsäviklo
liro
rantasipi
kehrå4å
haarapäåslry
räystäspääsky
metsåkirvinen
niittykirvinen
keltavästiräkki
väståräkki
rautiainen
punärinta
satakieli
sinirinta
leppälintu
p€nsastasku

tiltaltti
pajulintu
hippiäinen
harmaasieppo
Krjosieppo
viiksitimali
hömötiainen
kuusitiainen
sinitiainen
talitiainen
pikkulepinkäinen
isolepinkäinen
kottarainen
peippo
järripeippo
viherpeippo
rikti
vihervarpunen
hemppo
urpiainen
punavarpunen
keltasirkku

0
0
0
0
1

0
0
0
o
0

14
0
0
0

1

0
0
0
0
o

0
0
0
o
0
0
0
0
o
0
o
0
0
0
4

0
3
0
1

0
0
0
0
0
0
0

264
0
5

106
0
1

1

6
0
1

5
114

0

0
0
0
o

0
1

0
0
0
0
0
o
0
3

2
5
0
2
0
0
0
0
0
0
0

290
2

14

146
1

1

1

0
2

1

0
0
0
1

437
2

27
197

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

16

5
1

1

3
17

2
4
0
6
0
1

0
0
0
0
0

29s

0
0
0
0
0
o
0
2
1

0

0
2
1

24
0
7
3
3
1

2
0

3
2
0

312
o
1

1s3
0
0
9
5
I
4
7

149
0

1

2
0
0
3
1

1

2
3
0
I
5
1

0

57
0
4

0
o
,|

2
2
0
0
0
0
1

67
11

0
0

21

7
I
0
4
1

2
0
0
0
0
0

388
0
8

233
0
0
5
8
8

30
137

1

0
1

1

1

0
185
35

1

o
I
0
1

22
3
3
4

01
o2
01
o2
1 t0

3.9.1986 lkv > 18.9.1986 Itä- kivitesku

Saksar I l-ZI knrSSW lcivd hrollcc- mustarastas

nar ' räkättrrastas

.l.t.Lggo ttu > 8.8.1990 vro laulurastAs

rj0g lon SE r Pensassirkl.alhtu
; .. ... -' .., ruokokerttunen
l-ovtoDrosenuxsl tulce vååtrmåt---j;i,;; - *' viirakerttunen

tollrzrr u.r-) 70 
luhtalerttunen

M uual la rcngasletusla ruokoked- rytihprttu nen
tusista on Rnuvolassa kontrolloitu rltaskerttunen
yhdeks.in yksilöäi kolm" lldfto.* ki,jok",ttu
rengastettua,Mietoisissa,Espoossa, 6s1nsks,tt,
Tau vosvja Turussa I cngasletut seki pensaskernu
kaki virolarsu.jorka rlmel\estr ne- iehtokernu
sivät Råuvolassa. mustapääkerttu
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Taulukko 4. Nuorton ruoko- la rytkerttuglan </b-oguug
aamulh pyydystotylstå llnnulsta (sutk6lssa yb ömäärö,
vanhavnuot.t).

Aikå ruokok€fttunen Mkerttunen owntiåamuie
@
20. -26.7. 74 (55/153) 63 (39/66) I
27.7. - 2.8. 79 (s2/198) 79 (28/103) 10
3. - 9.8. U (52/275) 79 (31n 15) 11
10. - 16.8. 92 (25/276) 86 (23l14s) 917.23.8. 96 (20/503) 94 (13/2111 13
24. - 30.8. 98 (5/303) 97 (5n66) 13
31.8. - 6.9. 100 (0/238) 94 (5/83) .t4

7. - 13.9. 100 (0/83) 10o (0t3) to
14. 20.9. 100 (0/47) 100 (0/40) 8
21.-27.9. 100 (0/10) 10o (0/23) 6 5
28.9. - 3.10 - 1oo (o/9) 4 I

s
gia ( 1542 km SW)

22.8.1992 lkv > 18.9.1992 Belgia
(1'180 km Sw)

5.9.1992 lkv > 27.9.l992Br-lgia
(1539 km SW).

R)'tikerttusen lö)töprosentti nousee
belgialaistenmassarorgastajien ansios-
ta 0 ,78'/o:il'.

Rauvolassaonkontrolloituviisi mur-
alla Suomessa rengastettua rytlfä, j ois-
ta kaksi Halikosta (toinen+ lkv naaraa-
na rengastettu konholloitiin tihes tasan
kuuden ruoden kuluthra) ja yksi Helsin-
glstli, Ftungosia ja Mietoisista. Ulko-
rnilta on tullut Espanjassaj a Belgiassa
rengastetut rytikerttuset.

Rauvolan rengaslöydöt osuvat yksiin
muiden suomålaisten ruoko- ja rytikert-
tustenmuutonaikaislen löytöjen kanssa
eli ruokokerthEet lähtevät eteläiin ja
rltikerttuset lounaaseen. Ainoastaan
yksi rytla on "ekyn1,t' Itiimeren våiå-
r2il1e rannalle. Kevähnuuton aikaiset
löydöt ovat valitettavan väiss?i, mutta
Ra$kasta ja Ruotsista löytyneet r),ti-
kerltuset antavat aiheen oletlåa" et&i ne
palaisivat takaisin surumilleen samaa
rciniä.

Varshkin vanhat kerttuskoiraåt ovat
melko pesiipaikkauskollisia. Myöhem-
pinä r'uosina on kontrclloitu 17 vanhaa
ruokokcdtuskoirasta, mutta vain 4 van-
håa naarasta. Nuorista ruokokerttusista
on palamut 18, joisfa yksi o[ varmuu-
della ollut naaras.

Vanhoista rytikerttuskoiraista on pa-
lannut 16, naaraista 5. Yksiluotiaana
rengastettuja ei ole palannut ainutta-
kaan I

Muista lajeista on tullut niukernmin
löyöjä. Nuori luhtakerttuner kontrol-
loitiin viikon päästä Halikossa ja
6.8.1989 rengastettu nuoniliainen on

kontrolloitu Rauvo-
lassa pesiviinä keväi-
nä 1991, 1992 ja
1993. Pajulintu kont-
rolloitiin seuraavana
kesåinä Tenuneksee
så, Oulun låzinissä.
Pajusirkusta on tullut
viisi löy.töäi

2.8.1986 k+lkv > kont. 28.3.1988
Italia (1756 km SSW)

sama lintu kuin ed. > kontr
I1.10.l9$ Italia (1756 kn SSW)

23.8.1988 lkv > kontr. n2.8.1989
Helsinki

28.7.1990k I kv > kuollut I 1.11.1990
Italia ( 1863 km SSW)

3.8.1991 lkv > kontr. 16.5.1992
Turku, Shell.

Vieraita rcnkaita oIr kontroll oitu seu-
råavasti: neljä kaarinalaista ja yksi hu-
hrlainen talitiainen, viisi kaarinalaista
sinitiaista, kaarinalaiset punarinta ja
väst2ira,kki, paimiolainen kottarainen,
motsalainen viherpeippo sekä ranska-
lainen, helsinkilåtinen ja paimiolainor
pajusirkku.

Mitä muuta on saåtu
aikaan

$ydystctfst?i linnuista måiäriieti.in
laji, ikäja sulrlpuoli sekä mitataan sii-
ven pituus, pino ja arvioidaan ihonalai-
sen rasvan m;i:irä. Sulkasadon etene-
mist?i tutkitåan. Luunukirvoj en må,iirliä
tutkitsan arvioimålla ykilöm?iäät otan-
nalla jzirviruo'oista. Tänå siki, ett?i
voitaisiin tutkia kirvojen esiintlmisen
vaikutuslå ruokokerttusten muuttoms-
van ker:iäntyrniseen.

Ny\,tietiimyksen mukaan luumukir-

Leppälintu on harvlnainon vicråg
Rauvolan vorkoigsa.

vojen mas-wesiintyrnisellä ei nå)ttliisi
olevan merkityst?i meik?iläisille ruoko-
kettusille (Sauola 1 991 ). Rauvolassa
Llllästyirrnne kirvojenperhe-elärruintut-
kimiseenj o wosia sitten, koska mitiiin
palautetta ei tul lut.

Esimerkliinä aineiston kzisittelysl2i
olkoon taulukko 4, jossa on laskettu
nuorten ruokcj a rltikerttustel osuudet
koko plydystysaincistosta (sekå ren-
gastukset ettå kontrollit). Mukana ovat
vain aamupyyrrin lirurut, koska aamu-
aineisto on ta-visernpi. Nuorten ruoko-
kerttusten osuus pvyntikauden alussa
on suurempi krin r),tikerttusten. Ttihrin
vaikuttanee ruokokerttustcn aikaisempi
pesirnan aloitus. Pasiviå moko-ja D,ti-
kerttusia on p'ryntialueella suurLnil leen
sarna muiäfti Rltikefi usten viipl,rnincn
alueellajatl-uu selväsd kauemmin, myö,
kiisiruMt on plydystetty 4.10. (mokG
kerttuset 26. 9. ).

ACRO-projektin
tulevaisuus - onko sitä

Euroopan Acrocephalus-proj ektia ei
vielä ole lrrropattu, mutta jatkostakaan
ei ole ilrnoitcttu. Tulosten kokoamises-
sa on suuria vaikeuksia, si llä pDntiteho
ja Dlnrin jzidestclmällis1ys on ollut
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€ritt2iin vaihtelevaa Euroopan eri mais-
sa eiki hrloksiakaan ole koothr, saati
julkaistu ( Sauola 1991).

Rauvolanlahden osalta jatko nä)ttiiä
epivarmalta. Ttrunkaupunki onjostain
slystå teetliinlt luontopolu yli luhta-
niityn, ruoikon rctuua aina puhdista-
moalueen tunturnaan. Tästå poll-u jat-
Lrrnee Kaarinan kaupungin iekem2tti
Vaarnierneen. Suuudtteilla on lintutor-
ni aivan vakioverkkolinjan viereen.

Taitaisi siis olla parasta lopettaa prG
j elti, ainakin Rauvolan osalta. Ihmisteri
liikluminar ja härinui alueella on mo-
ninkerlaishurut. Trmn puolelta vaelte-
leemonenlaista Lr kijaa" enimm2ikseen
muitakuin luontoihmisiä. Pöntötpudc
tetaan, vexkkos€ipziit?i katkotaan, ren-
gastustarvilleet ovat vaamssa kadotå. ..

hrhdistamon 1mp:irille rakennettiin
panssariaita viime vuoma, etteivät li-
såiihtyvät ihmisnåilidt aiheuta häiriöt?i
ja vahinkoa puhdistamon toirninnalle.
YhteM elokuun altm iltana polkua Lll-
jeskeli viisi peruskouluikilistri ja pom-
mitti kåsoittain kiviä verkon yli puhdi s-

tamon altaaseen. Seitsemzi?in woteen
a.lueella ei liikLrnut kuir muutama ih-
minen koko p$,ntikautena. Joka nie-
meen, notkoon ja saarelrnaån, luonte
polLrn tahtoisin rakentaa!

Kiitolset

Kaarinan kaupugin puhdistamon-
hoitajaErkki Kuusistolle siiui ettji olem-
me saaneet kulkea puhdistamon alueel-
la. Daniel Bdimkiilr, sahr siryiö ja
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tuverkoilla.
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Eröa lapsuusvuoslon
kanssa.

L.?iheinen kosketus iszini harrastuk-
s€en, melkeinpä voisi sanoa työhön, on
jättiinlt muistiin paljon ikimuistoisia
kokemuksia - positiivisia ja negatiivi-
sia. Mutta mi llais€ssa $rhteessa? Tulee-
ko loppululokscki t[tyvai syys vai halu
vaihtaa linhuikas lapsuusjonkun toisor
'lavalliseen" 1ap$luteen?

Pienestä pitäen...

Sc oli alkanut jo paljon eimen Enty-
lnzi.iini: uskomaton kiirmostus kaillciin
siivekkåsiin, joita linnuiksi kutsut&n.
'Iärn i kiinnostus aiheutti ja aiheuttäa
edelleen voimaka-sta halua niih&i,'bon-
gata", aina vain enernmzin eri n:lköisiä
lajeja cri puolilla maapalloa. Tåstii kai-

llnturotklstö Sauvon Tapll€ån plkkuslskonl Hannan

Lintuharrastajan
t5ttärenä
Lintulehdissä on useampia
kertoja ollut artikkeleita sii-
tä, miltä tuntuu olla mene-
vän lintumiehen vaimo.
Ukuli esittelee nyt aihee-
seen uuden näkÖkulman,
joka ei tiettävästi ole aikai-
semmin ollut esillä suoma-
laisissa lintulehdissä: miltä
lapsesta tuntuu, kun isä on
aktiivinen lintuharrastaja.



kesta olen siis såanut osari.
Minut oli vain juuri ja juuri saatu

slrnltettyä, kun isiini oli taas menossa.
Islin laskethn raaj ojeni måiiidin tå$näi-
vän omiinsa auto starttasi kohti uutta
hårvinaisuutta. Klul olin ptässlt pois
sfrnytysssiraalasta ierveerti ja kasva-
nut sen verran, että kokoisellori lOytyi
vaatteita, sain nukkua pziivårmeni ulko-
salla vanhempien työmellesså vaunuja
milloin mfukakin lirmun havaintopai-
kalle.

Emen hlin olin ui)ttlinlt kokonaista
ruottakaan påiåsin Virolahdelle kuunte-
lernaan kaultahaikaraa. Ensimrn?iinen
linturetki ei jåänl,t viimeiseksi. Toisen
elinnroteni aikana tuli hy dn tuh:ksi
kantoreppu" josså keilnin mukana mi-
hin sitten olirnmekaanmenossa. Totuin
mutustarnaan eväitå kaukoputken jal-
kojen s€assa isän osoitellessa taivaalle.

Siltri ajalta on mieleenjzirin)4 muisto
retkestå Ruissaloon. Kokonainen rivi
linhrmiehiä katseli kapustalEikaraaJon-
hrnmoisen L-uvaa surueniavan vehkeen
läpi. l*i prysi minuakin kaukoputkelle,
mutta kninka minå, pieni kalsiwotias,
olisin uskaltanut melmä isojen mieslen
luokse krn en edes ylunlt katsornaan
linhra. Muilla vannasti olihauskaa, mdta
pienen tltön silmät kosluivat klynelist2i
sen harminja mielipahan taki4 iota tuo
nolo tilanne oli tuottanut.

Piiäsin mukaan monenlaisille retkil-

le; pöllönpöntöile, yölaulaj ia kururtele-
masl\ rengastu$natkoille sek?i seuraa-
Inåan kevät- ja slysmuuttoja. MtjtFi
hrollairna alle kouluik2iisen i siitå kai-
kesla )mnlirsin? Ainakin ssL että toisi-
naan oli mukåvaa, toisinaan ei.

öset matkat kameran ja nauhurh
kanssa pusikoissa olivat jZiruituiviä,
mutta toisaalta, miksi seisiå turmistatoi-
seen samalla kalliolla laskeskellenpäiin
yli Kitiviä hrkia? Tosin ainahar retkil-
t i iekemistä lö)tyi;pienessä pintaj ä?issii
olevat ht2iköt olivat mukåvaa ajanvie-
tetui, sarnoin erilaiset hippelykivet ja
kiipeillpuut.

Mukana mååstossa

Isein elitnån lintuharastus ciltti lä-
hes kokonaan. Aikaa jäi kuitenkin
Smurf Een katsomiseen to6tai-iltaisirL
lego-autojen mkentardseen ja matikan
tehtiiviss2i auttamiseen. Tosin usein ala-
luokilla toivoin jonkun olevan koiona
tu essani, jonturf jolle kertoa triivzin
tapahtumista Välipalaa oli kyllä val-
miinajåi?ikaapissa, mutta usein koti oli
tyhj4 vap€apåiivi&i?in i sä kun suunisti
låheiselle lahdelle kiikari kaulassa. On
muistiin jzirinlt kerta sirkuksesså ja
muutana elokuvailta, mutta olisiko nii-
tii voinut olla enernnrån?

Kahdestaar isåin kanssa tehdlt rctket

taisivat ollaparhaita. Kesästit -8 5 muis,
tan erärin retken erityisen h] rin. Katse-
lin iszinja äidin kanssa televisiota \m-
menen uutisten jiilkeerf kurl puhelin
soi. "Joo, kyllii maki halu.rn nåhdå sen
Ai missä? No di låhden heti."

Sain åiidiltä luvan ldfileå iszin kanssa
Helsinkiinkatsomaan viirusirkkalintua.
Koko menomatkan olin pirte{i, istuin
etpenkillå jutellor miu mieleen hrli.
Näimme autosta kettul ja hirven vasoi-
neen.

Kello oli reilusti yli puolen yön, f,u
saaluimme paikalle, jossa muutkin sa-
man alan miehet höristelivä korviaan.
Tama lintulaji hrn oli niiui,joita ei näy
vaan L-uuluu. Yökasteen kostuttarnassa
heinikossa kuwtelinme aikamme tälå
vähemm,in yleistå linh4 ku les is?i oli
saanut tarpeekseen ja lzihdirnme aja-
maan kotiin. P&itin vakaasti pysyä he-
reillå tiim?inkin kaksitwrtisen matkan.
Sejdi vakaåksi t'ääfökseksi. Tuskin olim-
me startarmeet, kun nukahdin takapen-
kille viltin alle, ja nukuin perille asti.

Mitii sitien opin lirlnuista? En ollen-.
kaan niin paljon kuin olisin voinut. Pai-
noin Ll,llä nimiä mieleeni, mutta niiden
yhdistliminen erivziri siin lintuihin ei su-
junut eikä suju vieliik?i?in. Twnen tava.l-
lisia pihapiirin lintulajejaja niiden li-
såksi muutamia tapauksia, joita olen
oppinut Iintupa.lap€listä, jonka rakenta-
minen on pienemFinå ollut suosiliki-
puuhiani.

Tuskin tuntisin harvinaisuutta, jota
piåsin n,ikemä2ln Sirmtiossa nelisen
wotta sitten - pikLutuulihaukkaa. Muis-
tan hyin, Luinka meid.?in ihmisten pys-
tltt?iess{i kaukoputkia kiireesti pellon-
rermaan, ettei lintu vain ehtisi len&iri
pois, trimä huomion kohde isluskeli rau-
hallisena ghkötolpan nokassa aikansa
ja lensi sitten pois, krm huomasi rnah-
dollisuutensajounra linssiluteeksi.

Liviä muistoja on jäånlt samana
ruonna tehdyltji Ju.mon matkalta. Me-
nimme yhteysaluksella ja nul:uimme
pienesM mökissä Sarresta löysimme
suopöllön pesån, ja miniikin sain pitii.i
poikasia kidessä. Keväincn ilma merel-
lä oli mukavaa, kunnes poistihdcin ai-
kaan huomasillune, ettii yhteysalus oli
unohtanut mcidät. Klm isi soitti puhe-
linkipwsta laivaan, oli se joniin kauka-
rn, cttei taloisin kr*inq.,minen tullut kuu-
lmnkaan. Lopulta såimme pienen moot,
toriveneen hrlj ettamaan meid.it takai-
sin mantcrr:clle. Kun lopulta saar.uim-
me rantaan, olin enermnän hlin s],5r'ä-
jaiåd\tetty merellä pulialtanccn hn en

Hellyyttävå suopölliin polkanon Korppoon Jurmosså ksgällå 1989,
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woksi. Muttajos muistiin ei jäisi huo-
nompia rc&iå, €ivåt hwät hntuisi niin
h)ryllui.

Eli moner aista kokemusta on isiin
harrastus artanut. Retkien lisiiksi asiaan
hruluu tierys{i satojen lintudiakuvien
katsominen. Valkokartaalle näy,tetåån
periikkåiin monta sarnanlaista kr:va4
joissa tyhmempi ei huomaa eroa ole-
vankaan. Kuit€nkin niistai )Titeuiin va-
lita siui parast4 jota sitten esitellå?in
kuvailloissa.

Ei sovi myöskäån unohtaa triivi?j,
jotka huonon såi2in tai linnutiomuudsr
woksi pyq'tell&in sisiillä kirjoittaen
havaintovihkoa puhtaaksi tietokoneel-
le, soitellen uusimmista tiedoista muille
hårrastajilletaitehden tllönFjnttöksr-
toitusta kadalle. Kaiken Uim?in on kai
tarkoituskin kuuluå uikin kokoFiivä-
toimiseen liszityöhör

Helpotusta harrastukseen

Tållaisena aikana L-rn kehitys moree
nopeasti eteenFiin, oli aivan luonnollis-
ta odottaa, ettii ainaisiin puhelinsoittoi-
hin lintutiedoista keksittiiisiin helpotus.
Niinpä mielest?ini kaukoharur numero-
jfiestelmä on lmginen ja helppo tapa
kertoa muille harvinaisuudesla ja sen
oleilupaikasta. Kurki),ttöön vielåotct-
tiin lisiiksi kiriainhakq helpottui hom-
ma entisesliizin.

Välillä hmtuu kuin vaaha lintulnr-
rastus olisi muuttunut huonompaan
suutaan. Ermcn oli ils€ oltava paikalla
lö]t iniisszi lintua,jos sen halusi n:ih&i.
Nlt voi missä fåhaiNa odotella, etuijoku
toinen löyåti linnun ja tieto siitå tulee
'liippaamalla" zuoraan taskuun. Hyvä
esimerklci tillaisesla tap8uksesta lö],tly
parin moden tataa. Loikoilimme vielå
sJiinglrllä, kun piippanin tuli tieto jos-
tain harvinai suudesta Paimionlahdella.
Kåhde1rminuutin laihtö. Vaatteetp62ille,
autoon ja menoksi. Nåihtihhiin me kii-
reen aiheuttanut otuskin: ei se rnielestzi-
ni mikiiiln Llmmajainor ollut.

Uusimpiin ja pzullimmaisiin muis-
toihin kuuluu automatka Kotkaan. Aje
matta kesti luvatto[an kauan. Yritin
tehd?i peruskouhn viimeisiä låi.ksiä
nelj2in lintuhullu puhuessa viime piii
vien havainnoistaan. Perille kuitenkin
påiästiin. LinnLur nimen olenjo lahjak-
kaasti uohtanut, mutta emmehåin me
sitii kauaa ehtineetkii?in katsella, kwr se
jo Fiätti låhteii. Mutta sekin puolitunti-
nen riitti, ja niin matkasimme takaisin
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kotiin. Yhteenså matkaan kului hurteja
ja siitli vainmurto-osan saimme katsella
tätä linhu, mikii se sitten olikin.

Hyvää vaiko pahaa

Mgi sitten tåsui kaikesta olor oppi-
nut mitå se on minulle antanut? Aina-
kin on varma4 että lapsuuterii on ollut
ainutkertainen. Lul:uisat retket ja bon-
gaumatkoilla mukanaolo ovat ainakin
opettaneet minua liikkurnåa! luonnoe
sajakohtelernaan sil?ikwnioittae[ Olen
oppinut monia Uirkeitii taitoja" joita ei
voi oppia muutoin kuin kokeilernalla.
Myös m€ri on tullut miflrlle pienestå
pitåen tututsij a väitiin osaavani suhtau-
tua siihen oikein.

Toki isän harrastuksen voimakas
myöt?ielziminen on hJonut mukanaan
myos pahaa mieltiijaj oinakin ohimene-
vidi he&inä toivoa, ett?i is:i hanastaisi
vain vaikkapa shakkia, ja nriin lasten
kanssa olemiseen olisi voinut jiiådå
enernr*in aikaa.

Esimerkiksi ne lukuisat kenat jol-
loin iså seisoi kiikai silrnillziiin kallion
nokassa kiinnituen kaiken huomio$-
Lln*i ohilentliviin lintuihin, aiheufl ivat
paljon hamistusta ollessani pienempi.
Isii ktur vain rmuahteli epiiselviä vastu-
uksia tai ei niitik;izin, Lrur horsrnlah-
keesta nykäisten lfsyin mielest2i.ni t?ir-
keäi tai halusin kertoa j otair.

Ikäviäkin muistoja on, mutta joko
niit i on viihemm?in tai sitten hyvät muis-
tot ovat vain jä2inect påällimmåisiksi.
H)ryät muistoE ne monet yhteiset hetket
ruosien vanell4 en minä niit?i vaihtaisi
pois. Tiirkeimpiirxi kaikesta pid.in lä-
heist?i suhdettani luontoonja eläimiin.

Krmminutraahauiin vauvanakinmet-
stiiin ja kallioille, tulivat luontoaiheiset
leiritkin myöhcarunin tutuiksi ia nrttin
eLin varsinaisen elainbrhan seassa. Sil-
lä eläimistri ja luonnosta on pidctt ivä,
jos jakaa huoneor kissan, kahden hii-
rcn, hamsterin ja kahden kilpikonnan
kanssa.

Eli paljon olen saanut, joskin joutu-
nut myös menetl?imäiin. N1,t kur lap
zuuteni linhrmiehen tltt?tenä on ohi,
alkaa nuoruus, jonka toi von olevan yhUi

antoisa. Ehkei koulun" harrastusien ja
kavereiden lomasta useinkaan ehdi
mukaan retkille, mutta toi von k:uitenkin
kokevani edelleen hlviå ja muistarni-
senarvoisia hetkiä isfi kanssa lintuhar-
rastuksenpadssa. O

Paimion seudun lintu ha-
vainnoista ei ole kattavaa
yhteenvetoa viime vuosil-
ta. Kuitenkin alueella on
retkeilty ahkeraan. Nyt sel-
vitystyö on vireillä ja ha-
vaintoja sitä varten parhail-
laan ke rätään.

Seuraavassatuoreimmat
tiedot Paimiosta: yhteenve-
to vuoden 1993 parhaim-
mista havainnoista.



Linfu havaintoj a Paimiosta
vuonna1993

Kidoitutsesså k isiteltziväthavalnnot
ajalta 1.1. - 3l.10.1993 on koottu laihin
nä Paimion alliivilintuihmisiltzi ja Pai-
mionlalden havaintovihosta Valtaosa
hä vainnoista on tehty Paimionlahdella,
jos-sa ainalin pimiolaiset ovat refteil
leet aktr ivisernmh kru n koskaan erulen.

Havainnoitsijoira ovat ollcct nlln.
Severi Aaltonen, Annika Forsten, Ilan
na Järvincn, Pctri lainc, Matli I empiä-
ncn, thpani Nrunminen, Pekka SaLni,
Kari Salonen, Pelika Toola ja Reijo
Vikman

Kevliär ja ehkä koko urqlen ntLrka-

Ampuhaukka slnnitlell Tammisillen-Paimionlahd6n tienoilla koko talven.

vinta alLia on ollut arklisten lintuiLx
muutto, Ussä yhteydessä nalf,i myös
koko joukko crilaisia hzrvinaisuulisia.
Kaikki tcktisszi esiinq"/ät hiirviraisuus-
komitcoiden alars€t havaiInrot ovat tar-
kistamattomia ( * ).

'l\lle\,1nä vuosina onliin miclcrrliiin
toisu nahdii, oliko t imain \.uodefl voi-
malas kuillalintunuutto aivan poik-
kculisellinen ihniö vaiko aiempaa aktii-
viscmman havainnoinnit tulosta Ha-
vainnot onjaettu sitcn, etä ensin tulcvat
lalvihavaiDnol Ll -28 2 .sittcnkevät-
muuttoa ja arktikaa, scuraavarxt yölau-

Mffit€Intiäilen -

lajatj a muita kesuillavainioj4 sitten vael-
luslinnuista, sly$nuutosta ja joi$akin
syksln viiq,ttelijöist2i ja lopuksi harvi-
naisuulsia ja Paimiossa vdlälukuisia
lajeja. Kaikki havainnot, joissa ei ole
mainittu pailika4 ovat Paimionlahdel-
la.

Talvikausi

Tålvikauden havaiffloista olivat pe-
tolinnut varsin hlvin edustettuim; kaik-
kiaan tåvattiin kahdeksar päivåpetolin
tulajia.

AMPIITIAIJKKA
l k Tammisilta-Paimiorrlalti koko tal-

vcn.
MERIKO'I'KA
I Paimionlahti 13. L
SIMSUOHAUKKA
lk Pairnionlaliti koko talvcn 17.1.

lzihtien.

PtrtKANA I 2-kv, jokarcngastettiin,
koko talven 17.1. liihtien. 7.2 2p Pat-
Inionlahdclla, lähtivät N.

HNRII]ATJK(A
I Paimionlahti 30. L ja 27 2
MAAKOTKA
I SI Paimionlahti 2.3.

I*ural iruruista mainittakoon:
PEI,TOPYY
14p Hcvorp.iä 28.1. l.ihtien ja 5 Par-

rniol puhdistruno 20.2.
PYY
1p Spurila 25.2.

Ta lvisia lokkej a klivi kirliklmäsvi pilti-
kimiestcn ajrtimiå mulå\'r mpana nåistii

ISOI-OKKI I 2-kvluuvala ll 2
Kllhlaistri havaitiiin kcsyktytrkw li
salsi vain

IURKINKYYI IKY I Vista 1.1. ja,1
Vista4. L

Pöllojä havattiin kolmc lajia:
llulll IKAJA lå Varas\,uon 25.2.
IIIIRIPÖLLö I 2-kv,.joka rengzr,stcG

trin- Kesl-uslaitos 5 -6 l
LEI IIOPÖLLÖ läPainllonlshti ll2

E

;
.E

E

z
'E
!

2'l



VIIKSITIMALI nusaasti koko tål-
ven Paimionlahdella, rnm . 26.1 . 25ent
ja31.1.l5exx.

PYRSTÖTIAINEN n. 15 våellavaa
Valkojantie 5.1. ja a8 Paimionlahti
26.1 . ja1.2.

I-AIINIIARAKKA mm 2 talvehti-
jaa P"imionlahden ynp?jri stöss?i

PAI IKINAHAKKI l-2 sähköyhtiön
alueella koko ialven.

ITRPIAINLN 70 Kravinkuja 14.2.,
200 Käiijåtie 27.2.

TUNDRAURPIAINEN I Kravinl-u-

ta l 4.2., 3 Katt äj itlie 27 .2.

\llORtrl[MPR) 3 Kravinl-uja4.l .,

4 Mmklila 31.1. ja 13 Paimionlahti
23.2.

II|MPI,O 41 Spurila 31.1.
PAIISIRKKU vzih. 20 Paimionlahti

koko talven.

Kevätmuuttoå jå
kerääntymiä

HARMÄALI IKARA yht. 5n3p
Paimiorilahti I 2.4.-l 6.5.

JOIII SIIN max 68p Paimionlahti
15.4.

SINISORSA m:d 270p Paimionlalti
10.4.

UIVELO max 3k4n Paimionlahti
11.4.

ISOKOSKELO 500p 16.4., 2200p
22.4. ja 5mp27.4.

KAPUSTARINTA yht. l35m Pai-
mionlahti 3C.4.

ISOKUOVI420m 2 1.4.,219m 22.4.
ja 97m 23.4. Paimionlahdella.

PIKKLKUOVI l9m Paimionlahti
30.4.

PIKKIJLOKKI yht. 173m ajalla
26.4.-13.6., max 50m 27.,1.

Arktika

KUNCC{.IC{AKKURI+SP
Ensimmåiiset muuttajat 2 3.4. , 

j ol loin
oli liikkeellä 6 kuiktaa. Ilnsimmainen
isompi muutto l8.5.,jolloin 404 muut-
laja^. 26.5. 3 3 t ja seuraavzma päivzinä
"sisaimaassa" fuimmäs1)ttiivzin kova lu-
keroa, 2623 muuttavaa. Vielä29. 5. meili
70 3 ja 3 1 . 5. 3 92 vksilöä. Kev:iän yhteis-
summa23 4.-l .7.5396 muuttavaa gåvi
M.

Piiänuuttopiiiv?iffi 27.5 muuttokä],n-
nistyi n. klo 5.30ja oli voimakkainta klo
7 1a 9 våli 11ä. Suurirnmassa parvessr oli
138 lintua. Staijaus loppui klo 11.05.
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Suoslrrolä muuttl P.lmloaas 5.7,-
22.9.1993 yhtcoBä 50 yksilöä, Suu.
rln parvl oll 2l cn.

Kuikkia mli?jritettiin 62 I j a kaakkueita
6, koko keväiinä kaakkureita 71 j a L-uik-
kia 1470.

MERIÄdETSO y1tt. 26m 4.5.-29.5.
VALKOPOSKIIIANHI 27NE I6. 5.,

lNE 27.5. ja 2NE 3l.5.
SEPELH NHI al05m 18.5., 9m

27.5., a25}m L6.,2m3.6. ja23+7m 5.6.

ATLI-MUS1'AIINI-U-PILKXASII-
PI hlrin pieniä m:iziriä L-ut€kin. nta-
muuton sewantaa ei ilmeisesti larkaan
suorittånut.

MERIHARAKKA yht. 408m 3.5.-
3l.5.,joista 3.5. 275 ja 3l.5. 73.

PUNAKUIRI yht. 5l0m 9.5.-13.5.
TTNDRÄKLIRMITSA 1 5ONE+3OO

tod.nåk.29.5.
JÄNKÄ SIRRIÄINEN I 1 YKSiIöä

25.5., 16N26.5., 2p+10 tod.niik. 27.5.
lÄPINSIRzu yht. 5 4.5.-17.5.
WSIPÄÄSKY 3 26.5. ja 2+l 10.6.
MERIKIIIU+SPyht. 1'7m2.5.-22.6.,

joisla a4 (2vja 2t) 7.5.
Yölaulajia oli aika vaalinråttomasti

ilmeisesti kylndstå loppukevzästii ja
alklrkeszisl.?i johtuen. Kokomismii?irät
koko Paimion zrlueelta.

PELTOPYY 1ä Kinkka 15.5.

RUfSRÄÄKKI\ I kuollut Suksela
29.5. oli ainoa.

LIIHTAHI]IIII 1 ä Paimionlahti 2.7.
ja2l1.

1.8. yht 5Ä.
MSTASKTR'ITLNEN 1Ä 2.5. ja

1Ä4.6.- I 8.6. Paimionlahdella.
VTTTAKFRTI'I lNIilN väh 7Ä 28.5.-

15.7.
LUHIAKERTTIINEN vah. 7Ä

31.5.-26.6.
KIII-TARINTA vain2Ä, I Vista22.-

30.5. ia I Kriivari 3l.5.
SARVIPÖLLÖ ]Ä M€IIOIA 22,4., 1

Ruktrloki 15.6., 1 Tomerontie 24.6..1a

I Ä Klysi lä 1 8. Li s,iksi kal si poiloreha-
kintoa.

HIII]IIKAJA iÄMcltola 1.8., 1+1Ä
siihiä+ lÄ Rukkij*i 1 8.ia I Ä Kalera
t9

LEI{IOPÖLLÖ lÄ Vista, Viilitie
12.5.,2 poik-uetta.

HELMIPÖLLÖ ä Klysilä 1.8.

Muita kesähavaintoja

II^RMÄ SORSA Ik Paimionlahti

Linnassuo 8.7.
I TARMAAPÄÄIIK(A IA MCITOIA

21.'7.
KÄNGASKIURU v:ih. 8 eri reviirizi/

pria.
TTRPIAINEN I Vellontic 7.7.. I Ti-

kantie 16.7.
t'OllJANSlRKKtl lÄ Sattela 6.7.,

l^ Liimassuo ?.7.

vaelluslinnuists olivatjo kesuillä liik
keella klpylinmrt ja kipltikat, jonkin
venzm myös hr*keja ja syksfllä sittcn
harvinaisemnrat tikat.

POI LIANfIKKA lm 27.9., IWSW
7 10, 1S 121.10. Paimionlalidellaja 1n
Strhalla I 7 10 sckä 1 Vesitornilla. 31.I0

LUHTAKANA 17.7. l,ihtien useita 30.'1.

havaintoja. Max 1ad+4ä 17.9., viimei HEINÄTAVI2 Paimionlahti 14.7. ja
nen 1ä 17.10. IGillii Paimionlahdclla. 4ero< 30.7.

LIEJTXANA 1 Paimionlahti4.5. låh- SIMSUOILAUKKA ln Paimionlah-
tien. ti 5.-6.7.

KnllRÄÄJÄviihintririn I 1Ä,max3Ä RUSKOSUOTIAUKKA lkn + 2-
Valliojannummi 8.-29.6. 3juv Paimionlahtija 2k+1n kiert.

PENSASSIRKI(AIIN nl vå. 2l Ä NUOI-IFIAUKKA vfi. 3 pa.ria

Ensimmaiinen tÄ Meltola 3.5., vieiå HIIRIHAIJKKA I Kevola 18.6. ja I



S,r halla 2 exx

14.10.
P^HKINÄFIAKKI yht. 21m3p

29.6.-3 L 10., max4m 5.9. Paimionlah-
della.

PIKKUKÄPYLINTIJ+SP IIW
1.1.7., 567 W-NW 16.7., 702 W-NW
17.7., 267 W-NW 18.7. ja 145m 22.8.
Paimionlahdella.

ISOKÄPYLINTU I Mellola 16.7. ja
I kn+ljuv Tikantie l3 8.

Slysmuutto

KUU(KA+SP yht. 146m 9.10. ja 75
1.1.10.

HARMAAHAIKARA yht. 12I]
muutlolcnnos-sa ajalla 2 9.6.-21 .I 0., suuri
osa samoja lintuja, max l4m 31.7. ta
1,2m(a9)22.8.

JOU'I SEN yht. 75m 17.9.-26.10,
max 48 SW 21.10.

VALKOPOSKII IANHI 80m 9.10.,
55+44+4'7 +<AIB ]00)m 12.10., 14

14.10. ja l4In 21.10.

SEI'ELHANI II 30m 9.l0
lIlllDRAI LA.NI lI 25p 1l 10, 1S

t5 10.

ALI-I l6SW 8.10. ja 165m 9.10.

KIIRKIyht. 1 214m22 8.-14. 10.,nux

Tö\'HTöFrY!:PPÄ yh t. 2o'7 m r 2. 6. -
1.10., nax 79SW 7.8.

ISOSIRRI35 25.8..ja 1S 1.9.

KUO\'ISIRRI lp 13.9., lp 16.9. ja
1p 3.10.

suoslRRl yht. 50m 5 .'7 . 22.9.,'].,?.\
21S 5.7.

JANKÄSIRRI,\INEN 2SE 2 ?.

PIKKUSIRRI 15 2.9., 1S 16.9. JA

lSW+ tSW 19.9.

I"{PINSIRRI 10S 21.7., 1S 20.8. ja
lSW+lSW 22.8.

SUOKIJKKO 200SE Kravinkuja
10.9., 7p L l0. ja 1p 5.10.

P]KKIJKIJO\'] IS+4S J 7.

PUNAKLJIRI lSW 12.8.
MUSTAVIKLO Yht. ,12m 14.6.-

22.8., max 8S-SE 28.6 .1a 7.8.

16 10.

MLRIKIHLJ I vsw 25 lt ,2Sw 25 9
l UNf IIRIA4EI{KI}I ] rW 910
S)JPDI-KYYIIKY 50011 l6 9 1a

517 19.9.
KANGASKIIIRIJ lSW l ika|tic9 9.,

VAIKOVIKI(] yht. 9lm 8 6 -25 I,
max 11S 21.7.

LIROvtrr. .]05ni 12.6 -5 9,rur\86SFt Harvinaisuuksia ja
30.6 vähiilukuisia lajeja

JÄNK KTJRPPA vhl 9p r9.9.-

ISW Kinkka 23.9., 2p Tikantie 29.9.,
4p Tikantie 30.9., l lp Tikantie l.10.ja
l m Kai stila 2. l 0.

PliÄsKYr 3500N-E 25.8., 13008-
N826.8., 2ymSE27.8., I 500E-NE 30.8.

TÖRMÄPÄÄSKY lSW+2 1 7.9.
LAPINKIRVINEN yht. 14 22.8.-

3.10., ma,r 4p 19.9.

VÄSTÄRAKKT yht. r622m 14.-
23.9.,max4005 1 7.9., vielä6. 10. 1 22p,
8.10. 6Op, 10.10. 12p,11.10.3pja 12.10.
lp.

KTL'TAVÄ STÄRÄKK] 204S-SE
25.8., I jalkavaivainen 10.10. asti.

PEtKÄtolNENyht. 7p 30.9.-14. 10.

SINIRINTA ,vhl l0 8.9.-10.10.
RAKATTIRASTAS+SP n. 3500Sw

12.10.
VIIKSITIMALI 43 1 2. I 0., 14. 1 0. 58

yksilö{joista25S, 37 17. l0.ja l6 3l.10.
KOTTARÄINEN max a45C0 22.8.,

21100 5.10.,800 13.10 ja3ffi 16.10.

PEIT'PO+JÄRRIPEIPPO 9OOON/P
9 10.

VIHERVARPITNEN max 3400N
7.9. klo 6.40-7.50.

I:\OIIIANSIRKKU 1k Saha 28.8., 1k
12.9. ja 1 Wiksberg 19.9.

Myöhästeliiöitä

LLIIJTAKANA 1ä 17 IO
IIAARAPÄÄSKY I I7.10.. ] LAUT

kankare l9 l0
SINIRINIA 1 11.10.
I,EPPÄI-]NTIJ lN I8.10.
KIVIIASKIJ I Meltola 1,1 10.

RLIOKOKIRI-I'I]NLN 2 2].9
RYTIKERTN INFN 1Ä 5.10. ASti

MUSTAPÄÄKERI'I-U ln seuratie
16.-l7.l0.ja 1k I ikartic 19.l0

PA.II,'I-INTU 3 8.10.
KIRIOSIIPPO I Tikartic 1.10.

HARI\4MSIEPPO l Kriivari 3 10.

PI NAVARPIINEN 1 Tikartie23.9.

AMIRI(INJÄÄKUIK(A(* ) 1 rPN
9.5 klo 6 3246

JÄÄKt IIKKA( * 
) I l pN 1 2. 5. klo 6.'15

50
KA I-I'OI IAIKARA 1t)4.5 ,4S1l7 5.

]a 2p Sprrila 16 -17 5.

E
E

i

KÄPYrTKKA yht. 62m]r.7.-22.8 , 286mjo26.8. TIK-sIRKKU lht. 10n1308-21 9

max 14m22.8. TIINDRAKIIRMITSA ä+3SW+ä PI'I-MINEN yht. 63m 17 -31 10.,

PIKKIITIKI(A yht. l0 ajalla 5.9.- 10.8. max24m2l 10
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PIKKUJOUTSEN lp 14.15.4., lp
21.l0.,2ad2juv Sw 31.10.

RISTISORSA tkN 14.4. klo 20.20,
1n 26.4. ja 3p 8.5.

HARMAASORSA lkn 22.4.,
lkn+1k 3.5., lkn4.-5.5.,1k l8.9.ja ln
28.9.

HAARAIIAUKKAC ) l 0ähti W)
20.5., ts 7.9.

NIITTYSUOHAIIKKA (*) lk +2kv
4.6.5., lk +2kv 30.6., ln2-kv 19.9.

SIROSUOHAUKKA(') ln m 6.5.

MERIKOTKA I 3.3., I 2-kvMeltola
8.4., ISW 10.4., I subad Sw 19.9., I
9.10. ja laö 28.10.

MAAKOTKA lSE 2,3.
KÄÄRMEKOTK{ *) lN 16.5. klo

18.40.
PUNAJALI{AI UKIC{(*) lNE

13.5.
MtruTTOlrA.UK(A(*) 13 I l 9. ja

116.9.
MI II TMOM]NTURII{AIJKKA I S

Pakurla 12.10. ja I 16.10.
METSO lknlluso3l.8.ja I k Sattela

16.9.
PELTOPYY 10 Preitilå 28.10.
MUSTAPYRSTÖKUIRI I 23.4., 25

4.5.,17.s. ja 116.5.
LE\EAPYRSTOKIHU(*) lN I 8.5.

ja lNE 1.6.

I-AMPMKLqI) 1p 18.-l 9.5.

PIKKLTK JAVA(+) I +2kv 5.6.
MUSTATIRA ljp 16.s., ljp20.5. ja

21p tJ.)
T1JRTIJRIKYYHKY 3N 12.5. ja 1

Äitalo 10.7.

TI'RKINKYYIIKY I Kevola 23.5.,
2 Preitilä koko kesåin.

SUOPÖLLÖ I Levossuo 1 3.4.,1 2.5.
ja 10.5. sekä I 11.10.

VARPUSPoLLÖ lÄ koHeikoinen
25.3ja I Kevola 19.4.

KUNINGASKAIÄSTAJA I 5.5. ja
19.9.

VAIKOSELKATIKKA(*) r nWSW
30.9., lk Vista6.l0., lnSahaja I Krii-
vari 7.10., lkNE 16.10. ja lkS 17.10.

IDÄNU,NILINIU lÄ Tikantie 7. 6.
ja lÄ Vellontie 17.6.

TAIGAUTNTLTMU("') I I 3.9.
PIKKUSIEPPO I Kaistila 2.10.
KrfiANKr[IÄJÄ lkNE l6 5. ja

1NE 1.6.

NOKKAVARPLNEN I Sw Paimio,
Kulrukuono 9.8., I Saha 8.10., lm
Vamsvuori 12.10.ja INW 17.10.

KIRJOSIIPIKAPYLINTU Msta
29.9. ja 1S 12.10.

TAVIOKIJURNA I2O,]0. D
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Kolmon keroksen väkeå.

Havaintopaikka
meren äärellä

"Rihtis" työntyy merelle metsäisenä niemenä
Rauman eteläpuolella TLY:n alueen luoteis-
osassa. Turusta matkaa ke rtyy runsaat sata

kilomelriä, Raumalla kaksikymmentäviisi
kilometriä, joten raumalaiset saavat nukkua

melkein tunnin pitempään kuin turkulaiset.



Talkoavolmilla nousggossa llntutornlssa Rihtnl€m€n pinnskoisarl Tapsnl Santsmaå t€rvehtil komppeåjie Viereilå
optimismia nostatlaa tleikkl Nurml.

varpuslintujaj a monet haninaisuulisi s-

ta ovat lögneet kvlzin liepeilta K\låS.
sä sijaitsec myös haraintoponilaatirl.
ki r.inavetan kulma1l a.

Ha,,"u Kre-ora -fr:T#fr.i'i:lTli::;-
Reila.r krla t,:r... ',..-,:: = =:-
kaan trei= i.a1-::-- -:_ :: åi3_-:.- ;J.:-
ni*nm harai:icrr:-. J:-, i-.-:-:--
\ ellt lr.r,J.l1u \ ohuute i]] ai sår iÄsiea pr-
noihin

Pesimälinnustosta

Niemen pesimalajistoon kuuluvat
mm. kurki, hiiri-ja nuolihaulilia, mets.ri-
viklo, varpus-j a lehtopö11ö, ply, metso,
pikkutitka, peulialoinen ja Lnltarinta.
Edustan luuloilla psii kanadanlnnhi,
karikutko, nskila ja luotokirvinen. Rei-
la-j:irvelui löytyvät kuikka, hzirkzil intu
ja luhtahuitti.

Satunnaisesti pesi vät pikliutyll i , hel-
mifdllö, luhtalierttunen, i&iruLrnilintu,
pikkusieppo, jfi pcippo ja upiaincr.

Kevät

Rihtnierni on parhaimnillaan alku-
keväästi. .To helmikutur lopulta alkaor
'{oi näi&i vesilirtumuuttoa ja monet
kcvääl ensihavaionot V:fsinais-Suo-
mcstatchdilzinRihhriemes-sä. I hrhtiLuns-
så saattäa hanhi-, kahlaaja- ja pickana-

Rihtniemen lintutomi sij aitsec aivan
meren rannalla puolustusvoimien alu-
eella. Torni löIry parkl ipaikaltaj a lin-
jataululta etel&in parin sadar metrin
pääst?i. Tomista avautuu niikdala ulko
merelle ja kapealle ranta\yöhykleelle,
jossa pikllrlinnut pi ileskelevät sopivi Ila
keleillä. Ke såimökeistii vapaatå rantaa
on noin viisisataa metriä. Ympairiwo-
tista asutusta fuhtniemesså on viillliq
liihirurä Lllässä.

Mer€llä niil:]y kaukaisten Marten li-
szlksi muutamia luotoja, joilla merilin-
nutusein lepåiilcvät. Varsinaiset kal aa-
jararnat Rihlniemestä puuttuvat, j oten
useimrnat kal aajat niihdlvin vain muu-
tolla. Tomin takana kohoaa sar*ka
rnet*i,j ossa erityise,sti vaelluslinnut li ik-
hrvat syksyisin vilkkaasti. Tornisla ei
nål: mels?in yli,joten osa criMscsti $yh-
L1-, varis-.ja isoien lintujen muutosta
j riä piiloon. Tålvisin meri pysly yleensä
auki j a merel lä vii [ttelevät monet ]ok-
ki-ja vesil irurut.

Itihtniemen kvlä sijaitscc maltalla
niemm kiirkem Paikka ker?iä hr"vin

muuilo Öi- :.1: :-a--:-: - _:
!:<s:: -_ . =--- -r- iri .:

:: .-i < = ! -lr-,:-:i -i :d ::.::
I : - ::--i i-i5.i r:r -i:i-: .:

:- ---: ::i_- - ! atu]- a :!i: :T ::"ilt:.i

!_--,--:E: i :: :i--:a:- i=:_<j.i ----': 1,1-:: i-t= --ii r}*g L--
iia:rå :,se:la K.1;åi. i:,L=:i d:i;:?
,iåå \leensa a.lle kådelrnilråir,ar. Jåå
klrilka on tavaitu \'arn kerl'a4 I I 5 90.

Uitl-uja niih&iz;n viiinnöllisesti ke-
vähnuuton yhteydessä, mutta miliirät
ovat pieniä. Kyhmyj outsenen muutto
alkaa jo helrnikuun loprLlla (29.2.92
I l3m) ja kevriiin kokonaissumma lå-
hentcl're tuhatta lintua. I-auluj outsen on
harvalukuinen ja piLl(uj outsor satun-
rlaincn viems.

Mcrihanhi on huhtikuun laji, keväån
kokonaisswnma nousee lzihelle viitt?i-
satåa lintuå. Metsähanhea voi parhaim-
pinå pävinä ll2ihdä useita satoja muidcn
halhilajicn ollcs,sa satunuisia kevät-
vierailij oita, L'uten Rihtniemen vakiora-
riteetti lyh],hokliahanhi.

fu stisorsia n:ihdiiiln maaliskurm alus-
ta yhteensä useita k)mmeniä. Anaksiå
muutlaa picniä mliii.iä, harvaluluisim-
pina lapasorsa, heinätavi j a harmaasor-
sa. Sotkista harvalukuisin on punasot-
ka, lapasotkien kevätsurnma jiU alle
sadån. Tellihiä ja koskeloita laskelaän
parhainå piiivinä satoja muuttavia. LIi-
velo on harvaluluinm Pilkkasiiven
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muutto on voimakasta, esimerkiksi
30.4.90 7l6nL myös mustalintuja voi
nah&iuseita satoiadiivåsszi. Alli-muut-
to on kevä2ill?i vaatimatonta.

Håahka on yksi Rihtniemen tDT,pi-
lajeista: useinapiivinti lasketaan tulnn-
siamuuttavi4 aprillipdivänil I 99 I muutti
perliti 1l 000 lintua. Kyhnyhaahkoja
niih&iiinj oka kevät, eniien I 990ja 1 9 9l
(13 oc\). Alihaåhkoia ndftdåån keväi-
sin yhå us€alllrniq esimerkiksi 1 992 96
yksilili.

Myös m€rimetso on yksi Rihtniemen
runsastuneista tryppilajeista Hlvinå
pZiivinä lasketaan satoja lintuj 4joukos-
sa useita valkopäisiä yksilöiul. Kevåån
1 9 92 yhteismiiärä oli 23 37. fturmaanai-
kara on sahrnrEinen, kurkia havaitaan
hyvin vfiin

Useirunat petolirmut ovat Rihtnie-
mess.ii harvaluluisia, erityisesti mehi-
läishaukka, kalasziiiskija ruskosuohauk-
ka. Merikotkia voi ihailla szi:innöllisee
ti, maakotka on harvinaisuus. Piekana-
muutto onjoinakil ulosina hienoa ka!
seltavaa, esimerkiksi 16.4.90 62m.
Muuttohåukka on nykyäiin jokakeväi-
nen, haarahaukla on n ihty kahdesti.

Nokikanasia on muutamia havaintcF
ja merelu, luhtahuitin voi L:uulla Reila-
jzirveluja ruisfi?ikki on Dari ssut kerran
lfie[åKukolarLf lziå. Fasaani onyllzlt-
t ien nfity kermn kyläIlä.

Kahlaal ia nåhdiitin Rihtniernessä mG
nipuolisesti, mutta yleensä pieniä m;iä-
riä. Keväisin eniten *ihdlilin kuoveja
(22.4.89 450mja22.4.91 453m). Meri-
harakoit4 piktuLuovej aj a puul-uireja
n2ihdäzi:r hwina piiivirfi hieman toista
sataa. Kerran on nzihty huriaa töyhttj.
hwpFimuuttoa (27.3.83 1027m). Sir-
reista nådii?in keviiisin vain suosirrejä
ja muutamia lapinsirrejä. Harvimisia
ovat pikkutylli, j?inkikurppa ja musta-
viklo.

Merikihuja surunataar muutamia
lq,rnmenia, leveäplrstökihu on n:ihty
vain keran. Isolokki on ruosittainen
laji alhkeväåsui. HarrEalokkimuutto
on kerar ollut poikkeuksellisen voima-
kasia, 31.3.91 10 000 lintua etel?i2in.

Paras kalalokkimuutto \iahtiir, 22.4.92
85 lm. Myös naurulokkimuuttoa niih-
daanhlvin, esirnokiksi 16.4.88460ftn
ja 4.4.90 2643m. Pikkulokki on harvi-
nainor niila.

Tiiramuutto toukol-uussa on hienoa
näht?ivziä, satoj a lintuja muuttaa parhai-
na piiivirli pohjoiseor tomin ohitse. Pik-
hltiira on nähty kahdesti, mustatiira
kenan. Ruokki on yllättävän haryalu-
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hrin€n.
Kyyh\,t ovat harvalukuisia, huturi-

$$r[ystå on loppukeväistå us€i1a ha-
vaintoja. SårvipöIlöiä saapuu mereltil
keväisin useita lintujå" suopölöjä jos-
krs yllättåvänkin montq esimerkiksi
21.4.90 15 yksilM. låpindtllöstii on
yksi havainto ja kehräåjåståkautta aike
jen vain kaksi havaintoa.

Varpuslintujå löytty yleens.ii parhai-
ten rsnnån hmturnasta tåi Rihtniemen
k änpusikoista. l€ppoisamustaleppå-
Iintu on tåvattu kaksi keiaå. Sepebaslås
on jokaftevåinen laji, jonka tapaa par-
haiten kylin pelloilta.

Kulorastasmuutto on ollut kerran
ruiltuivåii 4.4.91 172m. PikLuvarpu-
nen on nåhty kerran kylällä. Varpw€n
ja luorihernp,po ovat såtunaisia vierai-
ta. Kidosiipikäpylinnusta on yksi ke-
väthavainto. Puirnusia muuttaa hyvidi
ftiivinå satoja. Noklavarpunen on jo-
kakeväinen viems. Pohj ansirkl,,rja (tik-
sitl-uj a) muuttaå s,iiirLnöllisesti, 4.5.85
45m+p on paras Fiiväsumma.

Sylrsy

Kuiktalintuj a niihdiliin pitkin sykyä
pienia n*liri:i viimeisten viiq,tellesså
pitkåille talveen. Hiirk?ilintuja ja silkti-
uikhrianzihdril;n svksvl lä enernmrin kuin
kev?irillä. Pikl-u-uithr vietti talvea 92/
93 Lallin kalaramassa. Kyhmyioutsen
on myth2iinen muutfåja (30. I 0. 92 3 87m)
ja monet lirlnutj ziävät talveksi Rihtnie-
menvesille.

Iådujoutsen on sykyllfin harva-
lukuine4 mutta pikl-uj outsenesta teh-
diiån syksyllä useampia havaintoja kuin
kevzilillä. Meriharfi i on harvalul-uinen
ja ailainen muuttaj a. Muidenkin hanhi-
IajieIr esiintlminen on niukla4 poikke-
uksena valkoposkihar ren nursaampi
muutto lokakuusså I 993.

fustisorsa on harvinainar alkuryk-
syll4 anaksista ainoastaan haapanaa

niih&izin suuernpia m;iziriä. Sotkianlih-
&i?in kevättii vähenrnån, mutta telkkiä
ja koskeloita lasketaan kevai.zin tavoin
hlmnä Fiivinä satoja muutlavia. Pilk-
kasi ipiä niih&iiin vzihemm:in, mustalin-
tuja yhtii paljon kuin kevziällä. Loka-
kuussa 1993 niihtiin kovaa alli-muut-
toa, 9.10. 24 000mja 12.10. 20 000m.

Ifua]*a on syksyllä vaizu: parhaina
pliivinä vainjoitakin satoja lintuja. Alli-
haahkasta tehd:iiin s?iiimöllisesti havain-
toja, myös talvil,.rlukausina.

Merimetsoj a laslietåån syksy sin noin

puolet keväzin må?iristl ja lintuja n2ih-
diiiin talvellakin. Ilarmaahaikara on
odotetustinmsaarnpikuinkeväållå,kru-
ki sitä vastoin såattaå puuttua kokG
naallkiq poikkeuksena kova muutto-
päivå 12.10.93 1087m. Merikotkien
rtiä ti nousee syksyllåi, påras Fiiväsum-
ma 30. 10.92 10m: maakotkastakinsyk-
syltå on enemman havaintoja Lrrin ke-
väält2i. Myös syksyllä muuttohaukka on
nylfiiiin wosittainen. Tunturiiaukka
on tavattu kelran. H1vä varpushauk-
kamuuttoa voi nåhdii varisrnuuton yhte-
ydesgi: 8.10.91 94m.

Nokikanaa ei syksyisin nitr&i. Kah-
Iaaj amuutio tapahtuu usein kaukau ja
merenkä),nnin seass4 joien m&iritt?i-
mättömiä kal aajia nåhdåån suhteessa
paljon. Eniten nåihdii?in suosirrejä" esi-
merkiksi 16.8.92 218 mäiritettyä. Pu-
nalririlla on josl:us myös h, i'iå muut-
topåiiviä: 3.8.91 205m. Piristysti syk-
slyn tuovat harvalul-uisina viemilijoi-
na arkti set sirrit, eniten n:ihd.ziuin isosir-
rcjä. Syksyisin lapinsirri ja pikkutylli
puuttuvat yleensä kokonaan, ja yllanii-
en myös töyhtöhyypFi. Heiniikurppa
on tavattu 1 8. 9. 83 . Jtukäkuppa on ta-
vattu kerran myös j oulukuussa.

Merikihuja niih&iiin kev:iiin tavoin
muutamia Ll,mmeniZi" tuntwikihu on
n?ihty kerran. Lisåksi yksi yksilö on
lö)tyn),t kuolleenå ja lienee nykyxin
jonku bongarin hyllyllä. Leveäplrstij-
kihusta on yksi marraskuinen havainto.
Isolokki on joka-syksyinen, lahirma loka-
marraskuussa. Syksln paras naurulok-
kimuutto onlaskettu 8.8.92 1020m. Pik-
klkajavasta on useita havaintoja loka-
joulul:uulta. Myohåisin kalatiim on nzih-
ty 26.10.85. Ruokti ja riskilä L:uuluvat
fu htniemen talvilinnustoon.

Uuttukryhky saattaa puuttua koko-
naan joinakin syksyinå, mutta sepel-

byhkf on tavallinen, vaiLta mii:fät
lasketaankin vain sadoissa. Asiot ovat
syksyllä satunaisia , hiinpöIlöjä nåh-
d?iiin vaellusluosina. fuhtniemen syk-
syisissä metsissa piileskelevät myös
vårpus- ia helmi tllöt. Tunhfipöllöjä
näh&i?in monina talvina, 28 .3 .93 peräti
neljä lintua.

HyvaiM vaelluspaikkana Rihtniemi
vetiiä puoleensa tikkoj4 j oista ha.nnaa-
pziä- ja valkoselkätikka ovat harvinai-
suuksia. Pohj antikkoj a niihd.zi,zin huo-
noinakin ruosin4 käpl,tikkoj en mäiirät
vaihtelevat suuresti.

Varpuslintuj a nfi&i?in syksyllä pa-
rcrnrnin kuin kevriällä. Erityisesti varie
lintuj enja tiaisten muutto on usein run-
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sasta. Pa..haita muutlopaiviä:
haarapaasky 14 9.1991 r:::
törmäpaiåsky l0 8 I 'r9 I :: -
niitt)kirvinen 119 l.: : : ..
n:irhi ll r :r!! l:-:::
*fikiri.ifn'Li lt , , 'S: ;Sni-P
varis 19 li).1987 i072m
hömötiainen 12.10.1986 230W
knrsitiaincn 2l.9.1991 550N

talitiainen 15.10.1990 400
plrstötiainm 21.l0l98i 5l5 mc-

relle
Syks_yä piristiivät muutanut ka-nga$

kiurut, lapinkin'i *:t, lapinhamta! pik-
hlsicpot, sniirinnat,.joinaliin vuosina

Filthinrinalikelit, trurdraurpiaisel- var-

rLrset, kirjosiipikäpylnnut (s,vks\llä
l98l yli 150) ja nokkavaryuset, joita
:xrhdäiin lai-hirma li.alh mariapensaissa
{oskikard jå hliltmkiunl on n iht} ktll-
i. jti. hxinsirskala-staia ja hal.Llintu

-..'.
-,:,r ll , b, f'rlkuirrkku on naht)
kdrar. Suonen m! öhäisin sinirinta naih-

din 1 1.1 1.89.

Rareista ja pinnoista

Kevää iå niiht_I å RK-laj ej a o vat suu-

la 22.3.90,lLmrihalhi 4.4 9l , pilkkanie
ka 22.4.89, grönlann rlokli 30 3.91 1a

riuttatiird 22.4.89 (2).ia 26.5.92 scka

nlustapaiätasku25.5.9 L
Syks,vllä lun inaisuulsia on ndhtr

Lnernrnär virlaviid2iriikki I 5. 16. 1 0.90.
isokirvincn I 1.9.8? ja 14.9.92, musta
p1äLlsku s_r.ks,linä 1988, 1991 ra 199l,
laigauulilintu s\kslhå 1987, 1992 ta

'z,z -' a ^i_€messa
-å ' a SeSIL C(3_taLl LTXUUSSa,

I 99 1, hippiäisuLuilinlu s-rksYinii 1 984.
1988, 1989 ja 1993 ja nukoururililtu
8.11 86.

I-okakuun 1991 loppuul mennesM
Rihrnicmcssti olj tavathr 2.11 lirttulaj ia.

Pahmpia puutteita ovat puiu, trntin-
hlhK]'-, muslåp\rstökuiri, mo isini ja
ctclänk iisla. Rihtnicmorpinnoja on eru-

ten I apåni SantanDalla (225), loisena
on Julilia Sillanpriä (21 9)ia ko1:rartena
Markku Santflnzui (216) Iletr kiiDen
tälllu on trulgosta

Kiitokset Knlle I]aåpålalle Rihtnic-
men \llosrapofleista (lucxlcsla I 989)
sekä muille Rrlrtnicrnan vakiokävii öillc
lcpfroisista ja viiiiemnril leppoi sista sLi-

tr
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Iurmon
huulihirjasfa

Jurmon huulikirjat ovat kult-
tuurihistoriallinen doku-
mentti tu rkulaisornitologias-
ta. Kårki osuu ajan ilmiöihin
- ei henkilöihin. Siten teks-
tin henkilöiden yhteys to-
dellisiin henkilöihin tai ta-
pahtumiin on pelkkää sat-
tumaa.

Kåtkerie tunteita kämpän
hämärässä

L4/s Uön pehmeatai,roinen taistelu-
lenbid iski itillee . Saaistomercllö l(lD-
t ivtit laivaston Laisteluhaioitukset orat
satmeet äijön tu teet niin ko*ealle, et-
tei F)tis$i pdljon liiku.

Sarjassammc'1)malaatuista käytuy-
tlmistui Julmossa", mist?i myös edellå
olevat Kotivalon kirjoittarMt rivit ovat
osoituksena, tuotakoon julliisuuteer seu-
mavia käyttrilt mi spiirteitzi j otka psy-
kologitj osl'ns tulevai s:uudesel pyst'ryät
selituimiiiin.

I Johdanto

Toimikoon tiimii osa valrnistehura
pllimpaa vartcn. N4/s l]tön irrottua lai-
turistaar Turussa kiinnitti matl-ustaj ior
huomiota Otkantin kohdalla vilkkan-sti
vilkutteleva naisihminen. Laivan muu-
l,ettua kurssia .ja ajetlua laituriin kiivi
ilmi, cttii naisihmincn oli Ai amaan liiti,
j oka toi takin, ettei Ol li palelisi Jurmos-
sal

Mukanamme jällcar ollut sävelujä-
meslari Sibelius, joka on jo aiemmin
tullut kuuluisaksi juustosyöteistiiiin,

antoi aihetta jålleen hauskaån juttur.!1.
Suuella työllä.ja vaivalla h?in ånkesi m/
s Utöhön mukaan myös polk-upyöLinsii.
Kyllä meit?i nauratti, kun hiin joutui
maksamaan 3. 50 mk rahtia pyödst?iiin.
Mutta uskokaa tai älkaizL laivan irrotbra
laiturista ja Sibeliuksen raallathra pyö
nin-*i ylzikarmelle havaittiin, ettripyöftin
takal:umi oli puhjennut eika Sibeliuk-
sella ollutpaikkau-svzil ineitzi mukanaan.

fI Itse vårsinainen juttu

Keskiviikkoaamun valjeiessa nousi
muiden mukana Wolmari Kotivalo ja
alkoi vihcllcllen kasata varustcitaan
kokoon. Suorittarnanså aamulenkin j al-
kcen hzin luowtti juhlallisesti mal:uu-
paikkansa vingyssii ja jakeli joitakin
ev?ii&Liinkin muille. Muiden li;hdettyå
havaimoirnaan m?inrikköönja Muiiaie
muistolle låiti Kotivalo havainnoimaan
TyRikallion suuntaan. MukaarNa hän
otti reppunsa kaikkinc tavaroineen ja
toiseen käteensli vieläShellinkaasupul-
lon.

Jonkin aj.m kuluttua nzlkyikin Koti-
valon jykevä halmo Tykkikalliolla tä-
hyilernässä merelle päin. Aamu oli erit-
t:iin kaunis ja havaitsimme Kotivalon

Kmnnut Veijo Viirskä
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Y/å t lön pltkö6i.
kalnen logondaå-
rinen kåpte.nl
Onnl Hämälälnsn
komo ntosl llella.
Valn Hämäläinen
4ol Jurmoon lå
hos kolis.sä kuln
kelb-så-

ki ikareineen eritltssu ::-,:. =: -:-
palla halkovaa hohtalar '-i.: r . . -
alusla, joka mri?irätietois+: .--'r .-.-
teeninsa vaiman kåddn a:,:::-j--i
Vaikka emme aivan tåri(a< :i_--t'=
olirffne varmoja' ettzi Koti\.: ..-' : --
voa ja nautti kattrLiista aal--'.- !,-r:
aistein.

Ihailtuaån luontoaja ka!i.-:--t ii- l
tomaisemaa runsaan puoL r:'-. :z;i
Kotivalo reppu keikl-uai lt.:-'-- -.-
kzidesszizintakaisinas€malle l:::-<- -

lessarnme häneltll Liheml ia 'rr:.=i:'--
tia tiiltii mieleslälnme lierL-: =-':.=
omalaatuiselta linturetliei: '' risrr
Kotivalo ttystin eikä suostr.mul \ qtal-
lemaan havaintoj aa.ri merdal samanat-

kaisestitoisessapaikassa tekemiin, vaan

mutisi niin harvinaisia vierasperäisiå lin-
hrjen nimi4 ettåjoukon nuorirrunat kat-
selivat hiint?i ylöspaiin ihaillen.

Itr LoppupMtehnä

Tzimä ilrniö oli ilrneisesti todeni.iköi-
qrysteorioidan mukainen palliotapah-
tuma. Kaiken mutm inhimillisen oli ko-
kenut Jurmo jo ntihnl'tkin. Ainoastaan
linturetki kaasupullo kzidessäj a uiyspa-
kattu reppu sel?issä puuthrivielä. Toimi-
ko Kotivalo tietoisesti vai ikäån l'uin

"nziklrnättömrin kdden ohjaamara", on
sarEntekev?i4 koska Jurmo t4x$tumi-
neen kulkee omaa mtaansa maailman-
kaikkeudess4ja missä vielä oli tåp€htu-
matta kaasupullo kidessä ja reppu se-
liissä havairnointi, mik;i oli sekin tilas-
tollinen pal*o. Meleståini Kotivalon
olisi sy,,tti lauhtuaja olla ylpeä.

19.5.1971 Pyry Lapintie

Millä todennäköisyydellä
y/å Hi:intly noutåmaan
laiturille jääneen
måtkuståjån?

Johdanto

Tulimmc Pemäsiin kolme minuuttia
myöhässzi ja y/a oli allc 200 mctrin

Fiässri laiturista. Ajoirnme laiturille ja
heilutimme kaikkea mahdollisla jotta
Iaiva palaisi takaisin. Iåiva ei tu.llutl
No, ei lvitri4 puhclin on keksittv

Asia

SoitLn fågi+ i --

.

Laiva tuJi laiturilleja me ftiäsimme
Jurmoon. IGpteeni $syi oliko vika
heissä ja josko he olivat mahdollisesti
llilrteneet liian aikaisi4 mutta mit?i?in

sellaista en ollut mairinnut. Eräs mat-
hs{aja kertoi laivan olleen jo Lihrx
I-ohmissa kr]l uiysk,jiilnrös tapaft tui.
Mit?i?in tållaisla ei ollut tapaitunut aha-
kaan 50 woteen ja h?in odotti laivalle
tulevan v?ihintåiin I'KK:n.

Opetus

Vaikka y/a:n aikataulu on tiukka ja
tiisnaillinen (kuten useat ohiajotja Jur-
moon jä?imirt osoittavat), voi myös
vaslååvaaj oskLs sattua. Älköön kukaan
kuitenkaan toiste )ritt2ikö, sillä todcF
nåiköis11s lianee noin I:50 vuoteen.
Miksi olor koko ajan maininnut vain y/
a? Selitys on si inri, etl2i kyseessri ei ollut
)y'a Utö vaan y/a Satava. Utö ei va.nnas-

tikaan olisi tullut hakernall1 m ulta S ata-
van kapteeni ei k-ai1 Fnlen -t ::i :

Jälkinär t;t

!t !/roL
r, !I" : r !]url] L 01 U! ]llllllU D

'Jlrii.ur! - I .,-r I tuttum*
,ll! o] l]rulneur -l l]lt!$ All ${[ f

!-.: -::aj -E: &: L : 15'
,[rl]rr!]]r 0illl

l--r triD- ' -b

Tyypillinon lilånn€ Jurmon salama$sa 196c8{Fluvullla: y/a Utö odoitaa Hu'
vudskärin suol&s"sa voneellå saåpuvia matkuslalla.
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