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Maailmassa on tuhsnsia larlnolta
linnuists. Miksi 3inö ol klrloilt8lsl
yhtå nibtä?

Seppo SåUyl?i

Herätkiiä!
IGvin hiljakkoin läpi vanhoja lÄtlin vuosikeftoja saaden todeta, miten pienor
kirj oittaiapiirin awlla IJL:ulia on aina toimitettu. Nykyisist?ikin rLursaasta LTrnrne-
nes1,i kirj oittaj asta ovat monet teksteillå?in esiinqneet Uf,:ulissa jo 70-luwlla.

Kun olen rysln).t joiltakin sy1'tri miksi halua ktoittaniseen ei löydy, on
minulle esitetty lfinrui kalsi sD4ii. On tod€ttq ettli ei hallita kidoittamisen taitoa
lehdelle kelvollisella tavallaj a toisaalta ilrnaistaan pelkoa mahdolli sesta kitiiki st.?i.

Täytly kysyä mikä kouluhrtsar taso Suomessa on,jos esimerkiksi ylioppilas-
kokeen suodttanuthenkilö tulkitsee itseliän taitamattomaksi kii oittanaan Ul:uliin.
Paljon 

'mm?irrettiivzimp:iä 
on pelko kritiikis.U\ sillä nykyajan ihminen plrkii

t?iydellisnteen. Totuus on kuitenkin, ett?ijos arvostelua ei olisi, ei Ll iaai todemä-
köisesti välit&iisi tuon taivaallista tekemisisltisi. H)ryå arvostelu on kehittzivä ele-
mentti sekä nuorelle ett i iiikkziä nzille, vaikta sejoskus kirpaiseekin.

Taannoin eftiäss.i kirjoitulisessa Lfseltiin, onko TLY:n tarkoituksena alltaa
jokaisellejotakin eika kenellekä?in miu?in. Jos $q,rnykscn loppuosajåtetiirin pois
ja TLY:n tilalle vaihdetaan såna Wuli, vaslaukseni on ykiselitteincnkyuä. l.Ikulin
tarkoitus ei ole kattaå jonhu erityryhrn in taryeita, vaan tarkoitus on antaa
luettavaa niin isalleja pojalle kuin aloittelevalle lintuharrastajalleja tiedemiehcl-
lekin. Useat bongaritja tutkijatason lintufanaatikot ovat ilmaisseet tDtyväis)1-
tenså nylf iseen linjaan.

On selvru, ettzi kiitollisin tilamc olisi se, ettii Ukuli ilnestyisi *iarunillisesti ja
vfillisenä,m tta harrastaj avoimin toirlritethrnaj a suurelta osinj äsenmakzutuloilla
kust JLnethma t illaisenn utopiaan ei ole nahdollizuutta. Nykvisellarinkin esimer-
kiki katsausten teko on lä]rcs ylivolnai sen suuren työn takaraja jos sc piviisi vielä
teh&i tarkan ajan puittcissg ci tekijöitä scn jälkeen enriä lö]tyisi. Siihen on

\54!mincn, etlå katsauliset ovat vzihin&irin kaksi kalqltqivuotta aiastaan jåliessii
lehteen tLrl lessaan.

Tiirkeimpiå kcinoja kohentaa lehdor ilmesllmisajan viädylli*l,ttli on saada
.i itt2ivästi 

J 
uthrj a varastoon. MiUi enertunrin j uttuj a on j cmnussa, sitli helpompaa

on päätoimittaim taitlaa lehti. N),t.juftuia saadaan lchtccn vasta melkoisen
kinuamisen jälkrxn. Miehent! jolla suLr ei pysy kiinni kuin teipillä, olen luL-uisia
kertoja ollut mukana keskusteluissa erimisillä lintupaikoilla ympåri Suoniea.
l?Idisuivinä tekijöinå keskusteluissa on ollut linnutja TLY:låisct. Kaiken maail-
nlan lintuharrastukseen liittyvät asiat on puitu ja aina Tl-Y:läisct ovat olleet
kantavana voirnana keskusteluis-sa.

Näin ouenjuhrn aiheita tieduin lLY:läsillä olevan. Nlt olisi itse kunliin ote$ala
itscåån ni skaslaja tyhj ennettiivä mui stilokercnsa paperille. Kaikenlaiset I inhtaihei-
s€t Julut, piqlet ja isot, ovat tervetulleita. Tanu k)nä:in ja anna palaa. Kailiki
Suonieir TLY:läiset, vetoan Teihin, liitt),k.iä tliulin kirjoittajakunt"an.

Nlarkku Lauren
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Kahadanhanhl ilm6styi Ukko-Pekan sulan säännöllis€ksl lalvivieraaksl 1970-luvun lopulls.

Tämä tutkrmus on vaLnistunut
wonna i987. Jos olet retkcilllt
Naantalirså talvina 1986/8'7 - 1992/
93, mieti mitri muutokia alueella
talvehtivien vesilintujen esiinlrmi-
scssä on tapahhrnut aikaisempaan
verraltuna Antoisia lukuhctkiäl

Naartalin taivehtivaa vesilnlnrlstoa on
havaiiioihr jo runsaat 30 r'rlott!. Osa
havainnoista on Julkaishr Tunm Lintu-
miesten/Ttrun Lintutieteellisen Yhdis-
tyksen (TLY) lnl vilinhrhatsauksissa (ks.
kidallisuusluettelo), mutta paljon ha-
vairt oj a on toistai s€ksi j?i.iinlt julka ise-
matta. lniko-Pekan sulaa Naantalissa
pidctilin yleisesti Tunln scudun moni-
puolisunpana vcsilintujen trlvehtimis
paikliana ja kerhnyt laaja havaintoai
neisto antaa todcnnäkö isesti luotetla-
van klvan l\mu1 seudun talvehtivien
vesilintukanto jen kchit!ksestri.

llliko-Pekan sula on laäjuudellåarl
sopivä: avovetä lö}!ry lahcs aina (tosin
L.unmikurur I 987 hinnupeliltasissa meri

Naantalin talvehtiva
vesilinnusto
Normaali na jäätalvena koko
Saaristomeri jäätyy. Silloin
Naantalin sataman ja Ukko-
Pekan sillan sulakompleksi
on maakunnan merkittävin
vesili ntuje n talvehti mispaik-
ka. Naantalin vesilinnustoa
tarkastellaan tåssä artikke-
lissa 30 talven havaintoai-
neiston pohjalta.

Lennart Saari
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oli muutaman päiv?in kå]'ttinndsgi kc
konaar jlussä), mrtta sula ei ole niin
laaja, ettii havainnointi oleellisesti vai-
kcutuisi. Ainoastaankaikkein lcudoim-
mat talvct ovat vesilinnuston seruaman
karrralla ongelmallisia, koska avovettii
on paljon eivälkä vesilinnut kerziiirury
lniko-Pekan sulaan. Kovina pakkastal-
vina vastaava.sti on mahdollista havaila
runsaasti vesilinhia, jotka viimcisia
sulapaikkoja etsiesviån lö)'t ivät tiensä
mrn. llkko-Pekalle.

Särkainsalmcn sulan talvehtivista
vesilinnuista on havaintoja 1960-1u-
lun alusta lfitien. Naanlälin satamas-
sa havainnoiliin i o I 960-luvlur lopul-
la ja l-uonnonmaalla etupäässä'fam-
miniemestä I 970llvnn alusta. Vesi-
lintuseurannan ka!lnalta tärkeä
talvilintulaskentarcitti, Nesteen reit-
ti, perustettiin talvella 1 973/74.

Muutama sana
talviekologiasta

N4aakunallisten talvilinn*åtsauslen
k?i)ttöä Ldvilinnuston scuftulnassa ra-
joittaå aireiston kirjaluus, koska ha-
vantqa ilmoitetaan enenrmiin tai vä-

hernmalll satunnaisesti. TZimä ongelrna
on käsitcll).n aineiston osal ta huonutta-
vasti pienempi. Scuannan kaimalta
ongelmallisinta lienee sc, ettci "tal al lis-
ten" lajien yksiltirnui.ziriä olc ldhesk:i:in
aina humoll isesti ki{ attu nluistiin.

Ekologian kanlalla mnsaät lajit ovat
mielenkiintoisimpia ja näidor lajien
kamanrnuutokset Llrvastavat clin!,rn-
päristön tilaa paremmin kuin j otkut sa-

tuiraisct harhailijat, jotka puolestaan
ovat lintuharrastajicn s),&int?i lfiellä.
Suomcssa n1't -io yli 30 l'uoden ajal
suoritcttu talvilintulaskcnla zurlaa luo-
teflavan kuvarlnmsasluliuisterl talvilin
tujemmc kannankchitykseslri.

'fässå selyityksesszi kiisilclliiår vesi-

linnusloa vzrsit laajasti. Kaikki avovc-
dcstutriippuvaisettr vilajitovatmr (&la
katsauksessa. l äter1 varsinaisten vcsi-
lintuj cn 0 oulsentcn, hanhienja sorsicn)

li*iksi mukaan on kclpuDtettu kuiklia-
li rut, uikut, mcrimetso, nokikiura, ris
kila, lokit, krrningaskalastaja 1a koski-
kara. l alvikaudeksi luelaanjo vakiirttr.t-
nee kiiytiinnön nnrhaån aj atrjakso I 12.

- 15.3

VcsilintLlen kohdalla tah'ikaudcn
ftlaiu i clr on kuin veted piirrcltl' vii-
va. vitrsillai s:sti tal\i alkaa \ asta crclr

j äzidy'ttyäj a priättwj äiden zulaamiseen.
Talvien ankaruudessa on huornattavia
eroj4 pys\ryiin j ajåp€itteen muodostu-
minen raihtelee suwesli samoin kuin
mercn vapåuturninen jääpe j tteesti.

Vuosina 1931-1960 ensrj äätlrn ineir
Naanlålinaukolla tapdhtui keskima;irin
13.12., Vihcriåistcnaukolla 21 12. ja
Stuk insälmelle2.l. JrUt katoavat lopul-
lisesti Narntalinlukosta keskirruiåiin
18.4. ja Vihcriäistenaukolta 20 4 Jåii-
päiviä o.r Naantalinaukolla 119 ja
Viheriai$enaukolla 1 I I (Vi.låustuu(i-
muksen neuvotteluhulta I 979).

Viimei stiiijn vesieni:iiidlttyä vesilin-
nut joutuvat muuttarnaån. Vesilirmut
voidaan meilläjakaa szitunöllisiinmuut-
tajiinja talvcnkärkbj iin. Tosin sturin
osa "tal velrklirklilj ior" kamoistå muut-
taa saiiinnölliscsti, vain piori osa jiiå
odotlamaan talvelr hlloa.

hlolisr ieltaj asorsat, sinisorsaa lu-
kuunotLmatta, muuttavat siiäruröllises-
ti hy\is-*i ajoin ennen talvcn tr oa. lla-

naa kauemmaksi, josta ne s:län lauh-
hrsssa voivat tul la såtåmiin j opa keski-
talvella. Jotkut sorsalinnut siirtyvåt
jäärmuodostumisen myötli ulommalsi
saåristoon, mutta $ariston jiiådlttyå
kokonåan Mist?i ovr palaa rarurikolle
etsintiån viimeisiä sulapaikkoj a: erityi-
sen ar iarina talvinal-IkkePekalle saat-
laa kcskcllå lalvea ilmestyä runsa4sti
vcsilintuja ns. pakokauhu- l- talvimuu-
ton seuaukseria.

Normaalisti esimerkiksi isokoskclot
ja kyhmyj outsenet runsåstuvat talven
mittaarlj osk in poikkeukselliscn kylmä
talvi Måttaa vauhdittaa lajien ilmesy.
mistii suliin. Talvimuutosta såattåa jos'
sain nxiiirin jopa muodostua periure -
isokoskelon talviparvet kasvoivat an-
kara:r tal ven 1 978/79j:ilkearja samana
talvena k!,hmj oulsen vakiinnutti ase-

rnan-sa Naantalin talvi linnustossa.
Selvästi pakokauhunuutl@n vi ittaa-

vat esimerkiksi medmetson, allin, hik-
kakoskelon ja riskiliin saapuminen ran-

Ensimmäisel havainnol Naantalbsa
lslvehtivists kyhmyioulsenislå leh-
tiin 1960-luvun lopulla.

linnon saatavuus näillä etlpi8ssä ka!j-
vinsyojillä heilikenee suwcsti loppu-
syk\'llä. Sulieltajasorsien tavtrtnort
sraltr on loppusYlis\sta suliteellisesti
parernp il a o vr kanno ista voi j .iä&1 odor
tamaar tallcn tuloa. Kalaa s\ö\'ä iso-
koslielo katoaa vasta merell iaiädvtlya
kokonai suudcssau.

Loklikrnrroi sla ovl viip\1 rannikoil
lalnr lc mcr cn i aial\miseen astiia lo[iut
hiulniurlokit crvat siirl\nekiinlo jiiär rcu

dkollc, mutla sarnoia taipumuksia on

tutlia-so0al laliin.
Vcsilintuicn kevätrnuutto on riippu-

vainerij äi den sulamisi staj osktn \.arha i
sirmnat yksiliii saapuvat 1 o hr-r issä aj oin
cnsimrriäisiin srLliin

Vesilintujcn kcvätrnuutto alkaa var-
sinåisistivastr hl ltikLlussa mutta eter
krri rsokoskclolla ia k rmljoutscnclla
keviitnluuton ia talviscli liikchdinilä1
rijat ovåt vährntiiär*in ep:inaäräisct.
Vesilinlujcn mcnesnksekkääsecn till-
vehlimis€n vaikultaa sulan koko ja
rnahdollinen talvinrckinta Ylcinen kä-



T6ulukko L Vesllinluion (kuikka, uikut, morimolso, sorsalinnut, noklkana, rlskllä), kunlngaskalgslaian la kGkikaran
onimmäismääläl (= suulimmal päivåsummat) t{€antalisea talvlng 1960/61 - 1986/87. Tåpauksot, loislsa c.l talvohtimb.
paikkoion guudmmat yksilömäälåt yhdlsletty, ol| lihavoltu, Suluisså kovötmuuttohavainto haahksete le yksilölmåttö
miä kosklkargh.valntola, lotka olvåt olo gummlsss mukana. Ts*6mmin tokstisså.
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sitys on, ettii Ukko-Pekan sula on laåjen-
hrnut siitzi mitä se oli 20-30 wotta sitten.

Meriveden vifiaukset lienevåt ensi-
sijainqr sulaa aukipitiivä voinra. Lmåt-

ran Voima Q:n lauhdevedetj a laivalii-
kente€n aiheuttamat virtaukset vaikut-
tanevat myös avovesialueen kokoon.
Sorsia on llkko-Pekalla ruokittu noin
I 970 liihtien, jådestelnällisesti kuiten-
kin vasta n. 1980 lzihtien. Ruokinnasta
hyötlråt etupaiässä sinisorsat, $hmy-
jouts€net ja kamdanhanhet.

Aineisto

Aineiston nmgon muodoslavat Tu-
run Lintutieteellisen Yhdistyksen (TLY)
jr kaisenBt tålvilintu- ja hårvinaisuue
katsaukset (ks. kidallisuusluettelo).
Iktsauksista on poimittu kaikki Naan-
talin alueella tehdf talviset vesilintu-
havainnot. KÄtsaukset ovat harvinai-
suuspainotGisia, j oten nhsaslul,nisista
taivilaj eista saatava kuvaj riå puutteelli-
scki.

Naåntalin tal\ilintulaskcmat aloitct-

6

tiin 1956/57 ja uiydenuivät kida.llisuu-
den perusteella saatua kuvaa. Ullo-
Pekan zula ruli laskerunn piiriin talvella
I 957158. Luomoru!ååneteläosienreit-
ti perustetti in 1 970t 1j a Raisionlahdel-
ta - Nesteen - Satarnan - Ukko-Pekan
kautta kulkeva reitti 1 973/74 . Talvilin-
tulaskennoista on tehty erillinen selvi-
tys,j otcn niitii ei tiiss.i käsitcllå yksityiv
kohtaisesti.

Riista- jakalatalouden tutkimuslaitos

GKTL) on osallistrulut tarnmil-uussa

Jfi esiettyihin kansainvlilisiin vesilin-
tulaskentoihin. NMntalissa laskortoja
ovat tehneet tri Kurt Enkola ja Joulo
Halalan työr)hmii. Laskennat tehtiin
wosina I 96 8-79. laslienta toistettiinja
laaj ennetti in talvella I 987.

Julkaisemattomia havainloja saariin
dos. Juhani Vainionja Naantalin yhtei s-

koulwr luontokerho Naakan havainto-
vihoista. Vuonna 1963 t.Il*o-Pekalla
havairuroitiin lfi cs piiivituinhehnikuLut
puolestaviilisä huhtikuun puoleenvä-
liin, wonna 1964 tammikuLm puolivä-
listä helrnikuun all,rpiiville, ruoma
I 965 helmil-uu-stå hulrtikuun puoleen-

vziliinja wonu I 966 påivittiin hrukau-
den verran tamfimi - helmil:uussa.

Vuonna 1 970 havaimoitiin jalleen
lzihes Fiivittråin tammikuw alkupuolel-
ta huhtikrun lopulle. Sinisorsat lasket-
tiin tarkliaan myös v?ili\uosin4 mutta
all-upeniishavaintoj a o ole onnishrnut
löytimiirin (ks. IJaukioja & Soikkeli
1970). Teillaiseen esimerkillisen tark-
kaan havainnointiin ei myöhenunin ole
pystltty. Nlt pan wosillmmentii myö-
hemmin aineisto on hydn arvokas lin-
nustomuutoksia selvitett2i,essä.

Lisätietoja olen saanut usealta lintu-
hamstajaltahenkilökohtaisenyhteydor-
oton pemsteella, TLYrn årkistosta ja
TLY:n jäsentiedotteessa esittiimäni
vetoomuksen fuloksena.

Seuraavat henkilöt ovat joko luowt-
taneet havaintoj a tåhän katsaukseen tai
muutcn esitt2ineet näkemykiåih Naan-
talin talvehti vista vesilinnuista: Matti
Aho, Reijo Anttila, prol Lars von Haart-
man, Jouko Hakala, Yrj o Kupias, Ismo
lahtonen, Esa låine, Tapani Missonen
(yhteenveto talvilta 1980/81 - 85/86),
Jukka Nurnmelin Matti K. Pirkola
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(RKTL:n vesilintulaskennat), Pekka
Rautsala (alhrpediset talvilintulomak-
keet talvilta I %8/69 - 74t15;1978t79 -
79180),I-ennart Saari, Joturi Såariq fusto
Saranto, prof. Rauno Tenowo, Visa
Turunerq dos. Juhani Vainio, Kari Ven-
he, Jaakko Wessnan ja dos. Risto A.
Väis.tinen (talvilintulaskentatuloksia
Helsingin Yliopiston Elänmuseosta).

Näil Ie olellärnainituille s€k2i kaikille
laskentoihin osall ishmeillej a talvilintu-
katsauksiin havaintonsa lähetuineille
lausun parhaimmat kiitokseni.
Ympiristö sihtee.i Pasi laihonen antoi
työhuoneen kii),ttijön ja vapaat kädet
proj ektin läpiviemiseksi.

'Naantal ista" on lis.iksi julkaistu ha-
vaintoja talvelta 1936/37 (Toivari &
Il',tönen 1 941 ). llavairlnontekij iin prof.
Lars von Flaarbnanin (suull.ilrn.) mu-
kaan kaikki havarnnot on tehty Askai-
sissa, mutta koska ne kirjallizuudessa
mainitåan Naanlalis-sa tehdyiksi, olen
kelpuuttanut ko. havainnot mukaan ja
korjat1nut tiedot tiiss{i kidoituksessa.

Vziårästå l,nntånimikkeestri huoli-
rnattaiulliaisu on h}a in ar vokas eriiiirvi
naar.me ensimmäisist:i talvilinhrsel-
vitvksistii.

Yhteenveto tuloksista

'l ulokset kälvät ilrni laj ittåisestakat-
saukscsta sekätauir*oista l-10. Talvi-
liltulaskortoj en hrlokst{ csiteäuin muus,
sa yhtcydesrä, joten niihin ei uis*i vksi-
tyiskohtai scsti puututa. l'hleenveto tal-
vesta 1960/61 kihden halaituista vesi-
Iinnuista esitetäin tåulukossa 1.

Vesiliruruston nursastuminen nä]ttjiii
ilmciseltri eivä1kä relkeilijånviäris*i ta-
pahtuneet muutokset selitä eroj a.

Jiirjestelrnrillisesti havaimoituina lalvi-
i 1962163 ' 65/66 lajinxirrä oli 3 - 6
(keskim.,1,5)ja anliarana talvara I 969/
70 9. 'I advirra 197C)n1 -'74/'75 lajeja
tavattiin keskimåifin 7 2 ,td,vtnal9'7 5l
76 -79180 9,4jatalvina 1980/81 -84/85
samoin 9,4. låjimiiåftit ovat siten noin
kaksinkertaishneet 1 9601u!rul puoll-
välin tåsosl,

1'lisilömäzfissä on myös tapahtrurLrt
strnia muutoksia: talvrna 1962/61 -65/
66 ja I 96910 havaittuja lintuyksilöitzi
oli keskimturin 1.16, mutta 1975/76 -
79180 440ia 1980/81 - 84/85 406. \'t-
silömäåni oli 19701u\ur lopulla kol-
ninkerlaincn 1960-lu!ul alhlpuoleen
verdttrura.

Sinisorsa on sclvästi mnri.,rstunllt
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Jotkul silkkiuikut viivyttelovät tannikoilla veslen läätymiseen asti.

i 960-lunm tasost4 m;iänit olivat eri
tyisen suuet 1982/83 - 86/87. Telkki
on ollutj okatalyinen kau desta l9'71172,
tukkasottal la on samalla ajanjaksolla
ollut pari nollatalve4 mutta vaslaavasti
kolmsna talv€na miiitåt ovat olleet 12 -
32 yksilöä. Isokoskelo mnsastui selväs-
ti 1 9701u!un loppupuolella.

Nokikana vakiinnutti asemansa
Naantalin talvilinnustosså kaudesta
19'71/72 ia mätuAI olivat huipussaan
1970luvun loppupuolella. Kyhmy-
joutsen vakiinnutti asemansa talvella
1978/79 ja kanadanhanhi lalvella
1980/81. Muut lajit esiintyvät enem-
miin tai vähernm:in epäs:iånnöllisesti,
painopiste on kenties kovina
pakkastalvina. Eniten lajeja havail
tiin erittäin kylmihätalvcna I 984/85.

Taulukossa 10. on yhteenveto Naan-
talin talvisista lokkihavairmoista wo
sllta l97ln I -86El.Lokkeja ei yleen-
szi ole ki! attu yhti tarka-sti Inui stiin kuin
vesilintuja,joten tuloks€t eivät ole yhtii
luotettavat. Ennen talvea 1970fr1 lok-
keja ki{atliin muistiin harvakseltaan
mutta iukunii?irätkin olivat kaikesta
p.,iättiien pienempiä kuin ny$isin. Nau-
nrlokki oli mnsaimmillaan I 97Oluurl-
la, kala-, harmaa- ja mcriloRi 1980-
luvulla. Jotl'ut vaåtimattomatpävis]tun-
mat sclittFevät puutteellisella havain-

8

toj en kilaamisella. laj ittaisessa katsa-
uksessa käsitellätin lokkien esiinfrni s-
t?i tarkernmin.

Riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitoksen (RKTL) riistantutkimus-
osaston teett?imät vesilintulaskennat
Naantalissa esitetziiin taulukosså 7. Kos-
ka sarnanakinpijiviinä iehdlt laskennat
voivat vaihdclla sckå yksilG etui laji-
miirail&tin, on l-unkin laskentakerran
tulokset ilmoitettu. Kud Enkolaja Jou-
ko ltukalan työryhmå ovatjoinakin tal-
vina laskeneet llkko-Pekan zulan vesi
linnut samoina pålivinåja Flakala li stlksi
&irkiinsalrnen ja Mcrimaskm lossiur>
mån linnllt

I?skentatuloksctovatvuosilta I 968 -
t9'79.

Tammikuu,ssa I 98? laskettiin såmån-

aikaisesti'lunur ja Naantalin talvehtivat
vesilinnut ja heLrikuus.sa Naartalin,
Mcrimaskun ja R)'mättyliin vesililllut.
Tulohset löltyvät laulukoista 8 - 9.

Flaukioja ja Soitkeli ( I 970) julliaisivat
selvityksen Tuun seudun talvehtivasta
sinisorsaliaturastå. l ll(ko-Pekalla lalveh-
tivien sinisorsien osalta tulokset lii}ty-
vät taulukosta 5. Uiydennettyinä luon-
tokedrc Naakan kerliirnillähåvainnoilla

Kunkin lai in tal vista esiint rnistå tar-
kastellaan lajittaisessa katsauksessa,
j okå muqloslaa tiimrin kid oih is€n p:iä-

osan. Kail*ia havaintoja ei varmasti-
kaan ole tullut tietoonija olenkin kiitol-
linen kaikista uiyd€ntiivistii tiedoista.
Naantalissa talvehtivien vesilintujen
seurantaa on tarkoitus jatkaa, joten van-
hatkin ti edot ovat edelleen tervehrl leitå

Laj eittainen katsaus

KAAKKIJRI p av ia s te I I at a)
Täst i Suomessa uhanalaiseksi luoki-

tellusta laj ista on Naantalista tielossani
yksi talvihavainto. Kari Venhe tapasi
kaaklrrin ensimmziisessä talvilintulas
kemassaan 27. 1 2. I 95 7 (Flaarhnan lm.
1963 --72).

KIJIKKA TGavi a a rct ica)
Kuitta on talvel la hyvin harvinainen

nnnikolla ja sis.zisaaristosså. I,åj ista on
julkaistu håvainto tlkko-Pekalta 17. -
19.2.1967, yksiniiinen lintu. Linhrhar-
mstaj ille suumatussa tiedustelussa hlli
loincn havainto tietooni: yksi kuitta
llkl<cPekalla 3.2.1968 ( Visa Tunuren).

PIKKU-UIKKU
(f ac lryba pt s ruf c ol li s)

Ilniönxiisenåpiileskelijäruinu rctla
niitUinlt pil*u-uikku havaitaan lalvi
kaudella suojaavan vcsikasvillisuuden
puuttumisen takia helpomrnir kuin kc-



1,976n'7 9 - 3C)-1.

t977n8 25.t2_ -28_1.
23.t.

1981i82 l.-41.
1983/84 4.3.
1986t87 292 - 191

Sårkänsalmi
lJkko-Pekta

Sårkänsalmi
ljkkePekka
llkto-Pekka
Naantalin

sällä. Kuitenkin pitl1l-uikl1! osåa tal-
vel lakin pysltelli vaninnzihirdittömie
sä. PikkrFuikl-u on todettu Naantalissa
viitenä tålvena:

MERIMETSO
(Phahcrocor* carbo)

Merimelso voi talvikautena esiintyä
melko nursaslukuisen a ulkosaaristossa.
S€nsijaan ruffikolla ja sigisaaristosså
laji on harvinaisuus. Naantalissa neri-
mefso on todettu talvikaudella kerran.

Paktastalvena I 984/8 5 merimetso il-
mestyi lJtko-Pekan sulaån 1 1 .2 . ja oles-
keli siellä pitlcille keviiäseen. Oletetta-
vasti sama yksilö nähtiin kahtena p?iivä-

näKirveeiraurnan lossiuoma-ssa Rlmät-
tylåsMn. 10.2. Ukko-Pekan merimetso
vieruili myö s Slirkiinsalrnella I3. - 16.2.

Poikkeukscl li sen arkam talvi ilmei-
sesti paliotti merimetson sanriston vii-
meisiin sulapaikkoihin.

KYHMYJOUTSEN Qgnas olor)
Kyhnlj outv:n on kuuhurut lirurus-

toomme vasta puoli vuosisataa ja tal-

1967i68 12.12. 2 yks

1968i69 2.1. 1

9.2. 1 aikuinen

1971/72 31.12. 2
12.2 3 aikuista
16.2. 5 aikuista

197273 27.12. 9
28.2. 4 aikuista

g nuorta

kolla merenj ätlmiseen asti,joten myö-
hliisten muuttajien ja varsinaisten tal-
vehtijoiden edllzitin pittiminen voi olla
vaikeaa. Eruren vesien jååtlrrustå kyh-
myjoutsen on edelleenkin melko vähä-
lul:uinar tlkko-Pekall4 mutta talven
edist}mi sen myötå sulaan ilrnaantuu
uusia yksilöitii.

Niinsanohrn talvimuuton ja varsinai-
ser kcvåtmuuton erilti?in pit?iminen on
kyhmy outsenen tapåuksessa myös vai-
kcaa. Saaristol j ziät],rnhel pakotlanee
joitåkinyksilöit ietsimri?in sulapaikkoja
rarmikolta enncn varsinaisen kevät-
muuton alkua. Kevätrnuutonomåinen
Iiikehdinui alkaa Rt'rnättyläss?i erliinä
wosina jo maaliskuun alussa.

Allaolevassataulukossa2. yhteenve-
to tiedossani olevista havainnoisla.

Talvesta 1 978/79 lfi tior Shmyjour
sen on talvehtinut rulsaslukuisena

nähty bussin ikkunasta Ukko
Pekella (L.Saari)
Naantalin satama (T.Junttila)
Särkänsalmi (l.Lahton€n, R.
Saranto)
Talvilintulaskennassa
Setama
Ukko-Pekka ("maaliskuun
puoliväli' 11 Ukko Pekka ; ke
väthavainto?)
talvilintuleskennassa
Neste

talvilintulaskennassa
uusinlalaskennassa
Ukko Pekka
Luonnonmaa
Naantali
Ukko P6kka
Ukko'Pekka
(pakokauhumuuttoa)
Ukko Pekka
Ukko Pekka+ 5 aikuista
Särkånsalmi (26 2 alk. 7
alkuista)
Ljkko Pekka

Ntuurtalissa.
1978/80 clinulillaän 7 + a) (Ukko-

Pekka+ Säkrirvrlnri)
1980/81 cnimrrlillääi 9 +6
l9ltl/82 erunnniiläar ll +6
I982/8i eninnnilläain 22 + l8
1983/8.1 18 + 4
i984/85 crurnrnilläb li I +.1

I 9 ll5 /8 6 eninnr I illäiin 26 + 2
I 9 86/87 enunmilkiän 22
''.lalvella" lqf2l71 on lclrtitietoten

satarna

SILKKIUIKKU (P od i c eps ci s tafi1s)

Jotkut si lkliuilnt vii!ryttelevät rami-
koilla vesienjziätlmiseenasti. SaaristG
meren jziädlttyä kokonaisuudessaan
saattaaj ok! ulkosaäristossa talvehtimis-
ta )rittiinlt uskalikko joutuå etsimäiin
viineisiä sulapaikkoja laajalta al ueelta
ja ä11ä tavoin priåtyä llkkoPekan su-
laan.

Lur tavastij uuri näin kävi'hirmutal-
vena" 1984/85. llavaintoja on ticdossa-
ni Naantalista seitsemåltzi tålvelta. I-i-
säksi on "Naantalistå" (po Askainen)

.julkaistu talvihavainto puoli vuosisataa
sitten: 1 0. ia 12. L 1 9 37 yksinåiinen silk-
kiuikku (Toivarija llytören I94l ).'Ituå viittaa siihen ettei silkkiuikrur
talvehtimistaipunuksessa puolessa
ruosisadassa ole Lapahtunut oleellisia
muutoksia. llyvin viilliinen Liviretkei-
ly muutama wosikFnmm sitten aitaa
luskin aihetta odottåa useampia havain-
toja. Naantal in talvihavainnot ovat scu-
mavat:

1969t0 24.12. 1 Satama

19'71 n2 5.12. I Luonnonmaå
1972n3 4.?.. - \0.3. I llliko-Pckla
t9'7 5n6
23.l . - l'1 .2.. I llliko'Pekka
7. - 8.2. l Satanu
r9"nn8
18. 12. asti 3 Luonnonnraa - SatanM

3. L asti 2 Luomonnraa - Satanu
13.1. asti I Luonnoiunaa - Salama
14. - 24.l. 2l,rlol onnraa - Slatana
29. L l Säkinsalmi (avovcttii vain 2
neliömehiäl), 5.3. I Saha

1982/83 24. - 30.1. 2 Sirkänsallni
198,]185 2.2. I l.Iliko-Pekka

MUSTAKI,TLKKU-1JIKK I ]
(Pdliceps auilus)

Naantalisla ci laJista olc talvihalam-
toja KirjallisuLdessa rnaiJiittuhavailto
10 1.191? 2 mustakurkhr uikkLra silk
kiuilaur scurassa Nazultalissa (Toi\',rn

ia Flyttiner 1941) or lch$ 
^skaistsrpuolclia.

1974t75 29.12.
15.3.

1976177 8. i0.3
1977n4 3.12

25.1 .

13.3.
1978/79 12.2

19 2.
25.2.

1.3

2

2
1

1

1

4
2 aikuista
1 nuorl
4
9 aikuista
l nuori

13 aikuista
l nuori

Taulukko 2. Talvello Naanlalin seudulle havsilul kyhmyioulse-
net 1967-1978.

vehtirninen rneillä on vieläkin nuorem-
paa penla. Gustafsson i a Peltola (1977)
rnainiisev.rt, ettzi klhn1\joutsenta tava-
laar satarnlolliscst i alkulalveila rzulnik-
koalur::llaj a cttå laj i on ta Iv chhnut Var-
sinais-Suornessa 1ähinnä kauprurkicn
.aruroilla talvesll 1971ä2 lzlhieo, hll-
tediii alle L0 ]ksilöä wositlain

N:unlalisla l,1slmmäisct tal \rha!ain-
not ovat 196()-luYlm iopulta KrhnN-
ioutscnpoikuect vijpyvät rlsejr rar[ri



viikko 4{, 49 50 51 52 1110
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87

4"9'
8'1',
4"5'
123'

7"11'
30'3'
17'10'
14'3'

21

14'5'

18
19',4'
'14"10'

14'3'
1'

1o

8'1'
4
14',2'

4',10', 4"7' 12
6" 14"1' 19"14'
10'4' 17'10. 17'.t0'
14"3' t4"6' 14.8'

(Jutis-Valjakko) mukaan havaintoj4
suuremmastakin påivåsurunasta (oft n-
millåzin 15 L*un).joutsenta), mutf,a il-
man påivänäårätietoja haraintoja ei voi
kelpuuttaa mukaan, koska havainto voi
olla maalisltun loppupuolelta.

Kytml outs€nfl nrnsastunistra tål-
ven mittaan Ukko-Pekan ja sataman
alueella krvaa ylläoleva taulukko 3. tal-
vilta 1983/84 - 1 986/87. Luwt Llrvaa-
vat suuinta viikottaista yksilömåååå
(" = aikuiset, '= nuoret linnut.)

PIKKUJOUISEN
TCygnus coltmbianus)

Naantalin havainto 28. 12. I 936 2 pik-
Lujoutsenta lzinteen lienee sarna kuin
Askaisten havainto 2 5. 1 2. 1 936 (Toiva-
ri ja Hltajnen 1941). Paik*a- ja pöivä-
mui?irätiedot em. havairmon kohdalla
luultavasti virheelliset.

JOWSEN Pygnus clgnus)
Hierlarl yllättiien talvihavaimot puut-

tuvatNaantalista. Askaisten havainnot
talvella 1936/37 on ilmoitettu tehdyksi
Naantalista (Toivari ja H)4önen 1 94 I ).
llavaimot ovat sewaavat: t]fJrlj' 24.12.
60joutsenta; viimeiset 13 26.12.

KÄNADANHANHI
(Btfl ta canadensis)

Kanadadanhi on Pohj ois-Amerika,+
ta Ewooppaar istutettu riistalaji eiki
tritenL-uulumaanrne alkupeniiseen elzii-
mistöön. Måassarnme tehtiin useita is-
tutulisia 1960-j a varsinkin 1970luwil-
la. Naantaliin talvella ilnestla/ät kana-
danhadlet ovat Rui ssalon kantaa,j onne
laji istutettiin l970Juwlla. Lopputal-
vesta Ruissalon talviparvi hajaantuuja
joitakin yksilöitli ilmestyy mm. Ukko-
Pekalle. Alla esitetäiin talven ensiha-
vainto sekä talven zuurin yksilömilifä
Naantalista.

(1979/80 18.3.3)
1980/8r 21.1. 3, 2.3. 23
t98t/822.3.2, t3.3. 6
1982/83 22.2. 6, t2.3. 38
1983/84 19.2. 22 (21.3. 29 yks.)
1984/85 6.1.8,2.3. 34
1985/86 1.1. 8',28.2. 30
1986/8't 7 .t . 2, 1 .3. 22
( * iltapiiiväIlå, iLneisesti samat vielä

aamulla Ruissalossa).

l0

Suurimmat yksilömii?irät todetaån
yleensli hwin lyhyenå aikanaj a tilarme
palautuu nopeasti lähes'homEalilte"
tasolle. Kiedelevät yksilöt lienevät vae
tuussa suurimmista piiiväsrunrnista.
Tiimä käy iLni taulukosta 4., jossa
esitetri?in viikottaiset maksimittalvilta
1984/85 - 1986/87.

Taulukko 3. KyhnyloukFn€n runea-
tumlnon Na6ntallssa talvlna 1983/84.
'1986/87. " = aikuinen,'. nuori lintu.

Taulukko 4. Kanadånhsnhon viikot-
taisoi makglmlt l.laantali$eå talvina
1984/85.1986/87.

viikko12345 6 7 I I 10 11
1984/85
1985/86
1986/87

8 8 8 - I I I 34 10 10
8 710 3 8 61030 10 20
-43 5 5 s 5 522 13 10

VAIKOPOSKI}IANHI
(Bmnta leucopsis)

Kanadanhanhien parvessa oli
2.3. l98l yksinåinan valkoposkihanhi,
maldollisesti Ruissalossa oleskellut
almperin ruotsalaisla puolikesyä kan-
taa oleva ykilö.

HAAPPNA (Anas penelope)
fIaapana on harvaluhrinen Lalvivie-

msVårsinåis-Suomesså Nåantålin ålu-
eelia on tiedossa yksi havainto: 6. l . I 978
Daaraspukuinen lintu Slirkånsalmella.

Tlt\\ (Ams crccca)
Tavi on ainoaståan ke.mn ekslnlt

Naantalin talviseen maisemaan. Naa-
raspukuinen lintu oleskeli llkko-Pekål-
Ia 1 .1.1975.

SIMSORSA (lnas p/a thyhychos)
Sinisoman talvehtimi sta on tarkoin

seurattu Suomes-sa. Pu.lliainen (1 963)
julkaisi yhteenvedon talvehtivan sini-
sorsakantamme kehityksestii I 960Ju-
mn all,rtpuolelle saakka. Ensimmäinen
hmettu talvehtimishavainto Suomcssa
tehtiin Fagervikin kartanolla ruorna
I 8 95 . Sinisorsien tal vehtimiscn histori-
assa maassamme on Pulliaisen (1963)
mukaan voituhåvaita kolrne s€lvtiå huiF
pua (1916, l938ja 1958 - 62)ja yksi
voimakas lasku ( I 940-lunm allal).

Pulliaiscn (1963) julkaisussa esite-
tiirinNaantalin talvikamaksi ermen \ rot-
ta 1960 l l - 50 yksilöä. Ainoat tiedoe
sani olevatj ulkaistut havaiflrot Naanta-
lista mnen ruotta 1960 ovat lans von
Haartrnanin Toivarille ja Hl4öselle
(l 941) ilmoittamat havainnot talvelta
1936/37: "1,6.12. - 15.1. lukuisia ha-
vaintoia, etup{iäs-vi yksitl.iisistii linnuis-

ta, kenan 12 yksilön pawi" (yhteenve-
don iekijöille on hritenkin sathmutereh-
dys, havaimot on tehty Askaisten puo-
lella) sekä Kari Venheen talvilintulas-
kennåssa 27. 12.1 957 havaitsemat 5 si-
nisorsaa (Koskimies ja Rajala 1958).
Rauro Tenoruo Girj . ilm. ) havaitsi
1 9.2 . I 9 56 I 8 sinisorsaa ja 10.2.19 57 4.

Turun seudrm tal vehtivista sinisor-
sista julkaisivat Haukioja ja Soikkeli
(1970) yhteenvedon. Talvehtiminen ei
ollut Tuussa varmaa vielä I 9 3 0-1u!ul-
la, l94oluvulla todettiin enimmilftizin
300 lintua, 1950-lu!rllatalvehtivakan-
ta kasvoi alle 100:sta noin 500 yksilöön
ja 1960Jumlla edelleen 900 - 1000
yksilöön. Turus-sa kannan kaslu oli
voimaklainta talyina I 9631.c/ ja 1 964/
65

Naantalista esitetiirin tulokset puoli-
kuukautiskeskiarvoina tammi-maalis-
Luussa ruosina 1964 - 1969. Niimä tu-
lokset l,ihdii:in taulukossa 5. t?iydemet-
tyinä luontokerho Naakan keii?imillä
tiedoilla. Tiedossani olevat sinisorsan
enirnrnäism:iiirät Naantalissa talvina
1960/61 - 1969n0 sewaavassa listana.

Tiedot ovat etuFiässåi Naakka-ker-
holtaj a Juhani Vainiolta. Tatvien I 966/
67- I 967/6 8 eninmäismärät arvioiti in
seuraavasti. Talvilta 1 963164 - 1965166
ja 1968169 - l969n\ on tiedossa sekä
suurin yksilöm?iiirä että suurin puoli-
kuukautinen keskiarvo. Täten saaddla
suhdelumlla (1.24) kenotliin talvior
1966/67 - 196'7/68 korkcin puoliL-uu-
kautinen keskiarvo. Talvilintujen uu-
sintalaskeruussa I 967168 havaittiin 38
yksilöå, saatu arvio oli 37,joten mcnc-
telrrrä antaa tlydlttivrin tuloksen.
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Taulukko 5. Talvohlvlon slnlsorslon määrät (kesklsrvot) Ukko-Pekalla puoll-
kuukausittaln vuosina 1964-1970. Lähtool: Hsukioja & Solkkoll (1970), luon-
lokorho Naakka.

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

1960/6r 11 (5.3.)
1961162 14 (17.1.)
1962163 29s (19 .1 .)
lg$lu eQ.3.), muttå 1.12. 126

ja 16.12. 111 yksilöä.
1964/65 95 (1s.2.)
1965/66 54 (25.1.)
1966/6-1 43 (ario)
196?/68 38 (uusintalaskenta 2 5.2. )
1 96.q/69 73 (lalulintula*e]I,Ia2'l.12.)
t969n0 '71(11.t.).

Ialvi 1962/63 oli poikkeulseliinen.
Jdrani Vainion havailtoj en mukaan saa-
pui 31.12.1962noin250 sinisorsanpar-
vi Llkko-Pekalle sicllä oicrien 7 sorsar
li silsi. N oin 200 sorsaa havaittiin viela
maal iskuussakin. Joulukuussa 1963 oli

tam mikuu
1. - 15. koiras

naaaes
27
18

19 2s 32
s 19 26

19 27 25
9 19 20

16. - 31. koiras 31

nåaras 15
helmikuu
1. 15. koiras

naaras
16 29 koiras

20 18 35 26
892420

23 20 32 23

40 27
30 10

263(24

26
19

16

18 16 20
8912

13 I 14
778

36
24

naaes 20 24 I 12 10 22 19

maaliskuu
1. - 15.

16. 31

koiras
naaras
koiras
naatas

i9
27
1S

Sinisorsaa lalvehti Naanlalissa 198283 enimmillään 410 lintua.

l1



paikalla runsaat I 00 sorsa4 mutta tam-
miL:uussa enirnrnilLizin en;iä 57, hclni-
kuussa 59 ja maaliskurur alkupuolella
talvm målsimi a/ sorså,i

Yhteenvetona I 960-lu!rlta voidaan
todeta, että alkuruosina mäiiråt pysyi-
vät suumillccn l950lurun tasoll4 tal-
vcna 1962/63 todettiin roima nousu

ftanta 2l -kerlainerr alelliseen lalveen
verathna). l alyina 1963/64 - 1969/70
sorsakanta ylitti kr:skimliririn 60 yksilön
mjan, mikåli joulukr-ru 1963 havainto-

-ja ei huomioida.
Talvina 1970I/l - 1972n3 mäinäl

pyqttelivät likimain I 960-luvw lasol-
la, mutta havaintojen kirjaurminen on
saattanut olla puutteelli sta (taulul,ko 1).

Talvesta I 973lT4tapahtuijyrkt:inousu
joka lienee osittain leilläinen, silloin

ict R. Såranto perusti Nesteen lal vi lin-
tula-skentareitin jolfå sinis{)rsier laiker-
ta oIr tchokasta. Kuil,enkin viimeisten
!'uosien laskennat osoittavat sen, etu
sinisorsakanta on seivästi nnsastunut
19601u\.rul tilantccsccn verattrua:
tjkko-Pekan sulassa vksinMn saattåa
olla yli 300 sinisorsaa.

JOIIIIISORSA (,4zas acarr4
Varsinais-Suomessa hyvin harvinar-

ncn talvilintu. Ainoa Nalanlalissa tchty
havainto: nnaras Sutamasu2l. 1 2. I 984.

PUN ItSOTKA (A yt hya fe ri rc )
Vzrhälukuinen vesilintu talvella Var-

sinåis Suornessa. Uklio-Pekalla laji on
nähty kolnena talverra:

1968/69 2.1. - 14.1. l naaras
19 69 n 0 23. \2. - h|.htlloru I naiuas
I972n3 21 l2 I talvilintulasken-

tassa.

IUIJ<-ASOI KA (Ayt hya fu I i gu I a)
Va uisinnnat licdot lalvchti\1s1a h*-

krrolkista Turur srudulla viittzävat Drel-
ko vaatimattomaan esiintrmisror. Toi-
vdri ja I Iltöncn (19,11) lotcavat ettii
tukliasotka havaitaan harvoLn talvisin
"Naantålista" (todcllisuudcssa Askai-
sista)nainihanajallaksolta 16. 12. I 936
- 15. L 1 9-17'lnuutamia vksilöiki". Sekä
-l\run Liltu chet (1964)ja Iehikor-
ncn (1970) toteavat, ctu picni, miiiaiä
havaitaan Airiston.j?iätl,miseen saal*a.

Naantalista tiedossani olevat havain
not selviävät laululiosla 6

'fukla-sotli ia on saatavilla o le vr en tic-
tojcn uliaan todctlu I 8 talvcna tal ves-

ta 1 962161 lillitien. Julkaistul havalnlrot
ovat ctupiässä ! u(xlenvaihteeniälkecn,
Jolenioluel1 ta lvenliirkhj ä on saatta-
nut läiidii muisliin mcrkilscmät1a. Ah

12

1n
1 kn {koiras alk. 3.2.,
naaras alk. 18.2.)

1955/56
1962v63

1965/66
1968/69
1969t0

1971n2
197273

't973/74
1974ns

1975/76
1976/77

1971n8

1978/79

1979/80

1930/81
1982,/83

1S83/84

1984/85
1986/87

18.1. 19.2.
läpi talven

9.3.
5.1. - 21.2.
23.12. elk
11.1.

6.1. - 19.2.
27.1

2.12 17.2.
5.1.
(s.1.

12.1.

21. - 24.12.
24. - 26.12.
3.i.
10.1. - 27.2.
17.12.
2.1 .

2.12.
20.2.
25.2. 1.3.
4.3.

6.3.

1.1 .

8.1.
4.2.9.3.
26.12.
241

28.2. alk.
241 dk

Neste
Satama
Kukola

Neantalin kko
Raisio
Kukonpååi)

Luonnonrnaa

Satama
Satama

Luonnonmaa
Luonnonmåå
Luonnonmaa

1n
1n
1n
2kn
1n
1k
8k
14 n
1k
1n
6k
16 n
'lk
1

12

n

n

k
k

2

7
23 Satama
1n Särkänsalmi
ln,6kSabma+
ja 24 n Ukko-Pekka

k Satama
n Satama
k,2n

k, 2 n Satama
n Satama
n

Särkänsalmi
n

k,2 n

kn
k

Taulukko 6. Naanlalin seudullå talvlaakans
havailul lukkssotkst 1955/56 - 1986/87.

kera relkeily Luonnonmaan rannoilla
joL ukuus-sa saattaisi trioda esi in li*iha-
vaintoja viiv\4telijöisui Vuosina I 975.
19'7'7 ja 19'78 l-uonnorunaan ra,'rnoilla
nii)lu)l)r joululuussa 5 - l2 \ksilöäia
leutora tarxnikuu a 1973 tehtiin muu-
tamima päivrirrä havaintoja 16 - 20 vii-
q.ttehjäsu. Meren jääd,ytt),ä pan'ct
)l(}rnsä häplvät.

Ltupäs-vi LIklicPekålla tavataan ai
dosti talvehtivia vkilöiä mLrtta ei nel
jriäenemp.iäkerrdlla Poikkcuksormuc
dostrit critLinanliii.'å lalvi I978/79, jol
loh sataJnaan ilmestli helrnikuun lc>
puila 2l tulikasolk.k ns palokaulru-
muuton scurauksora Mailiskuruialus-
sa oli välillä S.rlam.r - LÄ]icPekka ll
tr*kasotka,

Allkarana 1ålvma I 98!:1/85 ei vaslaa-

vanlaa juistä nluuttoa todettu.
Näyltlili kuitenkin ilmeiselt2i, etlri saa-

ri sl omcrcn j äätyessti i otlut tukkasottat
loltävät hersii raruikon sulapaikkoi-
hin, Lnten llkko-Pckallc: uusial&silOi
lä nä\'tt iä ilmcstlyän paikallc ctupziäs-
szi helmi-rr.1aliskuussa. Talvesta I 968/
69 iähticn tukliasotlat ovat puuttuneet
kokonaalr airoasta.m I 9'701'71 ,1981182
ja 1985/86

LUASO fKA (Aythya nanlu)
I-apavr&a on sisäsaaristossa hlvin

vrilxilulalinen . Namtalissa se on havai I
tu kålrter,a talvcna Li*iksi Naarrtali on
ansi olt('na,sti elanr li Aska isil ta h avai n-
nothlvelta 1936/37: I +7+ lllrksilöä
16.12 I 5 1.(Toivariiall\1ör1cn 1941,
lla.ulrna \!n. 196l - 72J Nmntalin



Kovlmplna pak-
k6stalvlna allel6
llmostyy loppu.
lålvssta vlimai.
siin suliin rsnni-
koilla ja slsiisas-
ristossa.

ria yksilömåiziriä vielä helmikuussakin
(Utössä yhteenså 665 alia 12.2.1984).
Rannikolla ja saaristosM nähdä:in
alLutalvesta joitakin talvenkafkbjiå,
muttå yksilömäiirät pys)ryät yleensä
vaatimattomina. Tosin leutona talvena
1936/37 alli oli Naantalissa (po. Askai-
nen)'tprn yleinen" ajanj atsolla I 6. l2 .

- 15.l. (Toivarija I Ifönen l94l ). Kä-
kö liin 70 all iajoulukum alussa I 983 on
kiistatta mrurikon p8rhaita yksilömlili-
riä talvikaudella.

Kovimpina pakkastalvina alleja il-
mestD/ loppulalvelta viimeisiin suliin
mrmikoillaj a si siisaaristos-sa. Kyseessä
lienee ulkosaaristonj ?iä6tni sen laukai-
sema ns. paliokauhumuutto. Talvestå
I 9 57l5 8 l.ihtien näitii poikkeuksellisen
koria jtutalvia on ollut luosina 1962/

63, 1965/66, 1969n0, t9-781'79, 1984/
85, I985/86ja 1986/87. Alli on todcttu
näisu talvista viitenä Naantalis-sa.

Mclko kovia Lelvia on ollut viisi, ja
nomäalej a tål via I 2, j oi sta nelj ältä on

allihavaintoja .joulu - tammikuussa.
Kuudclta lcudolta talvelta ei ole all iha-
vaintoj a lainkaan. Allin n:ikerninen tal-
vella Na.zmtåli ssa on sii s todcnnäköisin-
tii kovina paklia,stalvinå. Al lit eivät L1i-
tenliaan yleensä oleskcle pitkiiiin pai-
kalla, joten lajin toteamincn cdcll]1uiii
ruiNasta red(eilyä.

Naanlalista ovat tiedossaii serraavat
allihavairmot. Ellci toisin mainita, on
havaintopailkana lJklio-Pekan sula:

1961/62 14. - 16.1. I k
1963/61n. 15.I2. 1k
1965166 29.1. - 3 2. I nja 1.2. Ik

(1öft-vi hrolleena 3.2 )
1969t0 21 I -2l.l.l n

Alllhaahkasla
tehdään talvisin
havaintola gatun-
naisesll. Nsanl&
llssa lall on ha-
vaittu kertån: 6..
23-1.1976-

.{å

havaiturol ovat:
2.1 1969 I n (T. Jurittila)
7.1 -n. 17.2.1973 2 k (J. Saario).

IIAAIIKA (So oteia mollissina)
llaallu on ulkomercllä verrattain nrli

saslul,rinen alliulalvcsta, sensijaan si-
säsaaristossåj a rarmikolla laj i on han'i
nairren Naarlalista humctaan havain
nof kolmelta talvclta, joskin havatnto
kcvättalvellå 1975 ihreiscsti koskce jo

muutolta palannutta lnal*aa.
Talven 1980 harainnot on julkaistu

haahlioila, mutta ne koskcvat ilneisesti
lulkalioskeloa, ko. talvilinltfi aLv rlsr-s-
la tukkalioskclo on jätu11pois ja alku-

F-'räistenhav.untolonaklicidmnn iaan
2.3 n:jhdYt linnutoval tukli:Lkoskeloila
M\,öskäarlha\?intoa lJ I ci lö\dv.rlk[

peijisiss.i havaintolonialilieissa. 
-l 

äter
ainoalisi varsinaiscksi talv ihavainnok si

iää hnvairtojoulukuulra I 975.

15.1 1975 I lalvilirtujcn urrsurtala*
kennassa

612 lg75 I i.uonnonrnaa
(8 1 1980 I kNamtalin satra)
(2 ll.1 980 2 n I Jtll}t'ckka)

AILII I,^AI I1{-A lPol}.ttida :telltrt)
'I amä arkturen la-li (rsiilltw tillvikru-

lcna sahlrulajscstr sisåvraristossa 1a

rannrkolla lJlko Pckalla lajia on rortu
rhailla keran:6 - 21.1 197(r naaras|Lt-
kurncn lksilö

Al.l.l ((:ldng ta hyenllis)

^lLi 
talvchtir e1äinölliscsli Itiirlcren

pinrssli I ilkovranslosvr voi ähdä suu

ll
n
n
nja20-21 I I S:ir

l98l/8.1 I 12. 70 Käkiilä
198,]/85 10. - 15.3 I k
1985/86 12 -162 1n

PILKK Slfl $ lelanina fusca)
l'i1k1ia.siipi on alkutzrlvcst: rilrxr iolla

vähällLkuinen, ulkosaaristossa nlisa$
hLkuiwnpi Talvella I 936/37 pillika,sii-
piä nähtiin toulrr LrIrrm*uussa 

^skai-srssl vaiklo l orvan-1a llYtönen ( 19,1l)
erheellisesli ilmoiltavatkin havaintG
kulnr*si Naantalin 

^skaistcn 
håi arin-

not tchhrn l6 l2 I916 (1) ja l5 l.l93l
(2 \ks I Nailllalista cn ticdo ss.llj ]icliä
lllvlläurlen ha\'air1toa. kålsi vri\rltclF

l9'70n121.2.
l9'J 5n6 26 2.

r9T n8 12 1.

1978t9 13 l.
käne.}lmi

1l



Taulukko 7. RKTL:n vaelllntulakonnet UkkePckalla iammlkuusså 1968.79, Jouko tlakålan (JH) laskontsryhmän
(mukana alnakln Jukka Aaltonon la Jouko nkkansn) 16 Kurl Enkolan (KE) tuloksol sdleltylnå. JH:n laskonnolasa 1979
mukana myöa aalaman llnnul (7,1. 150 la 15,1, 110). JH laskonut Särkångalmen sulan I kortåa ls ll6rlmsskun
lossluoman 7 kerlaa (vm. gl leskettu 15.1.1979). Sällårrgalmella 21.1.1969 2 glnlsolssa la 15.1,19?9 7 slnlsorgå€,
lelkkänaaras ls noklkana; Modmaskussa 21.1.1971 2 noklkanaa. Luwl taulukd*eå kohaita/naalaita,

JH
14.1.

KE
5.1.

JH KE JH KE JH KE
19.1. 11.1. 11.1. 17.1. 17.1. 16.1.

KE KE JH JH KE
14.1. 12.1. 12.1. 11.1. 12.1.

KE
11.1.

27t9

197i 1971

93/35 14/14

74 1S

28/26 25nO 5s 16/17stnlsorsa

punasotka
tukkasotka
allihaahka
alli
t€lkkå
tukkakoskelo
isokoskelo

-/1
11

39/32

/1

22t22 43

-1
-/1 _ 1/-

t1

1+1/- 1t3

jåiå joulukuussa ja kaksi lopputalvesta
ljkko-Pekan sulaan tai Satamaan il-
maantunutta. Havainnot ovat:

24.2. - 7.3.19 63 I n llkko-Pekla
2. - 10.12. 1978 5 Tamminiemi
2. - 6.12.1979 I 'farffniniemi

10.3. - 1.4.1983 I Satama

fil((i\ @ uc ephala c langula)
Telkkii kuuluu saiitulöllisimmin esiin-

ryviin t vivesilintuihin. Keskellä tal-
vea telk?in havaitseminen on h*kasot-
kaa todenniiköisemp:iå, mutta joulu-
L:uussa tulikasotka saattaa k:irkkyä tål-
vea telkkåä nusaslukuisempana. Tal-
vella 1936/37 telkkzi oli 'Naantalissa"
(po. Askainen) aikavzilillä 16. 1 2. - 1 5. 1 .

"h1vin yleinen" (Toivari ja Hltönen
I 941 ). TumnLintumiehet(1 9g)totea-
vat ett?i telkkiä tavalaan pieniä n iririä
veden jätlmiseen saalka. Julkaistut
havairulot koskevat fiiiiasiallisesti kcs-
kitalvella havaittuj a yksilöiu\ usein ni-
menomaan helmi - maaliskuus-sa n ihty-
jälintuja.

TelklJi voi vallan hyvin lentiiii sula-
paikasta toise€n, mutta uisså tutkimuk-
sesså oletetaan, etui esimerkiksi Siir-
kli:rsalmella ja Ukko-Pekalla keski- ja
lopputa.lvella havaitut telkiit ovat eri yk-
silöitzi. Alhrtålvesta etupåiäs-s?i Luon-
nonmaalla havaitaan viiqttelij öitri, kes-
kitalvella parhaimrnat ielkkäpailat ovat
lJkkoPekkaja Sarkiinsalni,muttamyös
Nesteja Satana esiintyvät havaintoli s-

tasså.'f ulokset esitetiiiin v:ihimmairyk-
silödi irinä ed paikoilta plusmerkillä
yhdistett),nä- Seumavassa yhteenveto
havainnoista:

1955/56 lk3n

t4

197l,2 2
t972n3 2
1973n4 2
l9'74n5 2 k 5 n, (15.3. jo 16

yksilöä, muuttomatkalta saapuneita)
1975n6 3n, lk+lk
1976n7 3n+1kn
r9nn8 4
1978n9 10+ln
19'79/80 4(2 talvehti,joista I n)
1980/81 8
1981/82 1k2n+ 1r
1982/83 2kn+ 1n
1983/84 2 kn
1984/85 2k3n+ln
1985/86 lk2n
1986187 lk2n+lk

A\1ILO (l4ergu s a I b e I lu s)
Va,luilul-uinen talvehtija, havaintoja

on kerqryt kahdeksaltå talvelta (lisiiksi
yhdelut talveltå håvainto Naåntålin ra-
j alta). Havaintoj cn painopistc on loppu-
talvessa, mikll viittaa pakokauhunuut-
toon. Erityisen runsas uivelo oli hlvin
kovånå tålvmå 1984/85 Tiedossini
olevat havainnot:

(22. 12.1960 1 n "Raisio", Neste)
16.2. - 15.3.1970 I n Ukko-Pekka
2'l.1.19'73 2k I n Luonnonmaa
5. L 1975 1 n Naanlalin kirkko
4. 1. 1 979 I n S?rkinsalmi
2.3.1980 I n Llkko-Pekka

18.2. - 21.3.1984 l n llkko-Pekka
12.2.-15.2.1985 I n Sårkå$almi
15.2.1985 l n Navire
15.2.-28.2.1985 I n ltkko-Pekkå
15.3.1985 I k Satana
22.2.1986 I k lJkko-Pekta

TUKKAKOSKILO f letgus senator)
Tukkakoskelo on siseisaaristossa var-

sin viihälukuinen isokoskeloon verat-
hun. Lajien vzilisissa suhteissa lienee
tapaltmut muutoksia, koska Ians v.
l]&riman totesi talvenå I 936/37'Naan-
talissa" (p.o. Äskainerr)jopa 20 yksilön
parvia 15.12. - 8.1. vzilisenä aikan4
mutta isokoskeloita vain "loitakin yksi-
löiui" (Toivad j a H',tönen I 94 1 ). Myö-
hiiisemmiltri ajoilta on varsin harvoja
havaintoja, tiedossani ovat seuraavat tuk-
kakoskelot:

28.2.I960 I n ljklo-Pekka
25.2.1968 I n-puk. Uk-ko-Pekla
15.2.1972 I n llkko-Pekka
13.1 .1974 1 n llkko-Pekka
12.1.l9?5 I kn Ukko-Pekka
9.2.1975 2 n Kriblä
12.1. - 19.2.19'78 1 k lJkkePckka
l'7.l.19'79 ), n (siipirikko) Ukko-

Pekta
I L2.1 979 alk. 2 n ukko-Peklcr
25 .2 . 1 979 alk. 2 kr ljkko-Pekka
24.2.1979 I n S?irk?insalmi
14.2.1980 I k tlkko-Pekla
17. -20.2.1980 I n lllko-Pekka
2.3.19E0 2 n Ukto-Pekka
20.1. - I0.3.1987I n Sataina - Ukko

Pekka
Merkillepantavaa on, etlri valtaosa

havaiinoislå on tchty hcLnikuussa, mikä
viittaå siihen elt våstå lrlkosåårislon

t962/63
t9u/65
t965/66
1968169
1969n0

1960/61 2 hr
k2n+4n
n+1n
n+1n
k+2r
k+ln+lk
n+ I kn
k6n+2
kn



s/35 26115 2A/14 140

KE
10.1.
1577

1/3

KE
13.1.
1S7S

JH
15.1.
197S

/1

1/-
12,10

42

-9
1

134
-t2 -/1 16

-tl 4
4/1 - -t3 41

15 s5 28 240
10714A 232 105 172 1501

jiiätlmhen paliottaa tulilakoslielot raF
nikon suliin. Esiintyninen oli nursainta
kovanå palaashlvem 1 97819.

ISOKOSKELO @,|eryis erganser)
l alvehtivien isokoskcloidqr rnliriris-

sä on tapahtunut huomatlavia muutok-
sia viime ruosikynmeninä. Talvclla
1 936/3TnzihtiinA-skaisissa(ei siisNaan-
lalissa) muutamia isokoskeloita I5. L
asti (Toivari ja Hltönen 1941). Tunm
Lintumiehet ( 1964) mainitsemt, ettii
isokoskeloitå tavataan pieniä milririä
vesicnj?iäqmiseen saaklaj a silloin uil-
löin keskitalvisinkin, Lehikoiscn ( 1 970 )
mukaan keskitalvihavainnot sulapai'
koista ovat siiiinnö llisiäj a Guståfssonja
Pcltola (1977) mainitsevat sännölh-
sesti suuriakin maiåriä zLlkutalvesta ran-

nikolla.
Ensimndincntietooni tullutykilöity

isokoskelohavainto Naartalisla on Rau-
no 'fenolton 19.2.1956 Llkkolekal la
toteåmat 2 paria. Seuraavat tiedossani
olevat havaimot ovat talvclta I 962/63,

Talvosta 1978,r1I lähllon lsokoskolo

jolloin 5.2. alkacn havaittiin enirnmil-
[i?in 3 koirasta l3 nåaraslå ( 15.3.). Tal-
vien 1 960/61 ja 1 961/62 kälrureiit?i ei
isokoskeloita ilmoitettu, r,rrorlna 1962
ensirnmiiincn inokoskelohåvainto teh-
tiin24.3. (JuhaniVainio) Talven l 963/
(>4 ainoa isokoskclo havaittiin 19. -
21.2.: I koiras.

Ensinrmäiset talvilintulaskeimoissa
havaitut isokoskelot merkittiinmuistiin
kaudella 1964/65. Talven suurin piiivä-
s'urma oli I koirzLsta 6 naårasta (9.3.).
'lalvikautera 1965/66 isokoskeloita
havaittiin 28.1 alkaen. enimmilliilin 2
paria alkacn 5 .1 . Szirkiirsalmclla niilttijn
isokoskclonaams 16.2. - 9.3 Talvella
1966/67 ci tietooni ole tullut isokoske-
lohavaintoj a. Talven 1967/68 jälkcisct
havaiinot löt),vät taululiosta L

Isokoskcloiden huippumiiärät olivat
enimnillätu 20 ykiloå talveen l97ll
72 asti. (Kuitorliin aivarl Naiurlalin 1ur-
turnåssa I{aision KukonFiåssä havait-
tiil 15.12.1968 noin,15 koirirstaJa 25

naarasta). falvclla I972173 todcttiin

on ollut varsin runsas Naalllslissa.

Naantatin siihen asti suurin isokoe
kelonä?irä 38 yksilöä. Scu'aavatalvi oLi

isokoskeloiden kannalta varsin huono,
kolmca isokoskeloa enempiiä ei jlt)
kenaakann I Yli 50 yksil ön lxiästih ensi
kerran talvena 1975t6.

Talvesta 1 978/79 l.ihticn isokoskelo
on ollut varsin nursas Naantalissa. Suu-
rimmat all-utalvcn muiiirät ovat olleet
110 isokoskcloa 2.12.1,9'79 ja 100
21. I 2. I 980. Lopputalven huippumriä
rät ovat ollcct 86 yksil öä l2 .2 .l9'/9 ('70

I-rllo-Pekka ja 16 Särk.insalrni) ja 85
Salamassa I 7 2 I 980 Talvcsta 1 981 /82
lailiticn isokoskelomäairåt ovat olleet hie-
rnan pienempiä

Lpputålven paiivä$xnmat ovat ol-
leet 32-65 yksilöä. Lopputalven 1980/
81 suurin miiärä oli 48. Talven I 986/87
suurin päiväsumma oli 50, mutla kälnti
&irkzinsalmella olisi tolemaiköisesti
rostanut fl !ffnaa huornattavasti

RISKll.Ä (. ep ph u s g ryll e)

fu skila on talvc) la hyl'in harvinaincn

KE
121

JH
71.

1978 1979 ht

Tauiukko 8. V6silintulaskenlaTurku-l{aantali 20.1.1987.
Laskijat Turussa Jsrmo Laine ls Jukka Nummelin,

Naantalissa Esa Laine ia Lennsrt Saarl. Taulukossa
kohasvnasraat, " = aikuinen,'= nuori. Nesleellä oi
linluls.

Särkän'
salmi

Tsulukko 9. Vesilantul6skenta Tulku-Merim4tku-Ry-
mättylö 20.2.1987. La-ekiial Eero-Veikko Kupiae, Eero
Pertlunen ia Lehnad Såad. Noste, Merimasku, Kir.
veenaauma la Hämmärönsstlnl ilmsn lintula. KoiraaU
naaraal, " = aikuinen,' = nuorl.

tJkko Särkän
Satama Pekka salmi vht

kyhmyjoutsen 2' 14"6' 22
23 kånadanhanhi 5

3/1 186n 23
. 1/-

1/2
11/15 1/12

3

5
1/1 3151514 sinisorsa

3 tukkasolka
1 telkkä

17 isokoskelo

1

3
39

3

/1 '
2t6 4/3 /2

nokikana 2 ,--:: 2
yhteensä 1293 I 265 6 1573 yhteensä 15

Ukko
Såtama Pekka

10"3
hr

kyhmyjoutsen
kanadanhanhi
sinisorsa
telkkä
tukkakoskelo
isokoskelo

t5



rarmikollaia sisäsaaristossa. Naantalin
satanraan riskilä olr harhautunut kah-
destir

3.1.1978 I yks.

15.2.1985 9 yks., joista yksi jåljella
seuraavana Aäiv?inä.

NOKIKANA (Fulica atra)
Nokikana on erås mielenkiintoisim-

mista talvilinnuista siksi, ettii sen tal-
vehtimistavoissa on tapahhurut j lrkkiä
muutoksia viime ruosilryrnmeninå. En-
simmäinen talvehtiminen Ukko-Pekal-
la k{attiin muistiin 1962/63, jolloin
yksinåinen nokikana vietti talvenNaan-
talissa. Seuraavaa havaintoa saatiin
odottaa talveen 1969t0 asli. Silloin
Lrlcko-Pekalla oli 3 nokikanaa 21.12. -
1 1 .1 . väliseM aikana. Seurasi jäleen
nokikanaton talvi, mutta l9'71n2 r,äl-
tiin tlliko-Pekalla enimmillään 2 noki-
kaIraa 9.1. - 19.2.

Talven I 972,?3 suurinnokikanam?ili-
rzi 60 lintua niihtiin Lapilassa 1,1. L Hel-
mikuussa Naantalissa todettiin 4, maa-
liskuu alusså 3 nokikanaa. Scuraava
tal.,ti 19731'74 ei kovin ihmeellistii
nokikanarintamalla tadonnut: joulu-
L:urm huippu oli 2 yksilöä, lainmikuun I
ainoa. Talvcn I 974115 talvilintulasken-
noissa nokikana oli jo varsin runsas.
Nesteen reitillä kirjattiin j oululasken-
nassa 64 flokikanaa.

Talvien 1975f/6 - I 985/86 havainnot
lö),ty,vät seuraavasta asetelmasta.

suunn
yksilömziiirä

1975n6 370 (3.1.)
t9'76n7 12t (26.12.)
rerns 72 (3.12.)
t978n9 106 (2.12.)

1979/80 68 (10.12.)
1980i81 8 (15.3.)
t98t/82 ts (2.2.)
1982/83 50 ( 16.1.)

luvun alussa olivat kunin-
gaskalastaj akannauerrune edullis€t:

1973n4 4.I2. I Naantålin satarna
1975n6 4.-14.1.1 - 2 lJkko-Pekka,

4. - 13.1. I Sitkiinsalmi ftolrnas yksi-
lö !)

197'7n8 21. -26.1. 1 Ukko-Pekla
1983/84 5.1. I Ukko-Pekta (ilmei-

sesti sama Nesloellä "helmikuussa").

KOSKIKAR A fcrrc,ft.r crncllrs)
Ukko-Pekalta on julkaistuja yksilöi-

tliä havaintoja ainoastaan kahdelta tal-
velta! Kuitentin laji on tavattu Naanta-
lissamonena mquu. Yksilöimättömistii
havainnoista rnainittakoon lajin havai-
tlrn "muutarnana llronia" ennen talvea
I 965/66 (J. Wessrnan)j a ett?i E. I-aineen
mukaan laj i on kihesj okatal vinen vierds
Ukko-Pekalla (larkernmin yksilöimå!
tömiä havaintoja tiedossa talvilta 1980,
1983ja 1985).

Alla on luettelo kaikista tiedossani
olevista koskikarahavairmoista Naan-
talin alueella, mukana ovat TLY:n ar-
kiston havainnot. Talvilauden ulkopuo-

lisettin havainnot on kelpuutettu mu-
kaan. Kaikki todetut karat, yht?i lukuu!
otlamatta, tavattiin llkko-Pekalla.

E

ä

talvehtivia
35

28
40
44+6

Särkänsålmi
ll
8
t5
27+4

Sårkänsalmi

18.1. - 26.2.1956
n. 15.12.1963
l. - 5.4.1965
r9.12.1965 - 30.1

23.2.1968
2.2. - 26.3.1969

t'7 .1 . - 16.3.\970

9.3.197 |
t9.2. - t9_3.19',72
2. - t7.2.1974
6.t. - 9.3.t977

1966 I -2(2yksi
1öå 13. - 16.1.)
1

z-J [J yxsltoa
16. -28.2.)
l-2(2yksilöä
18.1 . )1983/84 14 (4.3.) 14

t9ul85 45 (23.t6_12.)5
1985/86 5 5

t986t8'7 3 3

KUNINGASKÄLASTAJA
(Alcdoafthis)

Tärnri $ihkfvain kirkas lintu on i lah-
dutlanut alan harradajia neljånä talve-
na. Havainnot keskittyr'åt I 970luvrm
puolivåliin jolloin L:trringaslvrlastaja oli
poikkeuksellisen nusaslul-uinen Var-
sirnisSuomessa. l€udot talvet I 97G

l6

-2 (2 yksilöä

7.1. - 4.3.19-78
21.t.t9'79

e.3. )
I
I Ukko-Pekka ja

Satana (saru ?)
27.11.1980 I

.l.t98t I
18. - 30.3.1984 l.
Ffu vaintoja tarkasteltaessa huomio

kiiruittlf runsauteen l%0- ja 1970-

l.|aåntalissa talveh{ ussampla kogklksrola 196G ls 1970.{ukulen valhtoossa.



luluj en vaihteessa. Retkei lij ?im,iiiirät ei-
vät ainakaan ole våhentFeet 1970-lu-
run puoliv2ilisui låhlien, joten sen slyk-
si våhentyneit:i koskikarahavaintoja ei
voi laskea. Vesien hygienisessä tilassa
tapahhmeet muutokset saattåvat olla
vastaus koskikaran esiin\misen muu-
toksiin. I 980luvulla koskikaraa voi-
daan Llkko-Pekalla pitiiii hlvin hawi-
naisera, näillä retkeilij åmrurilla piuiisi
irrota paljon enemmiin havaintoja.

Vesicn hygieninan tila oli Naantalis-
sahuonoimmillaan 1 96Gja I 970Juku-
jen vaihteessa, mutta parani ratkaise-
vasti l980lurulle tultaessa (vrt. I-ou-
nais-Suomen vesiensuojeluyhdistys
1986). Huonostiraffikkovesiin sopeu-
tuncena lajina (ilman virtaavaa vetti
koskikaran saalistus on vaikeampaa,
koska laji hyödyntåil vastavirtaa kivel-
tesszuin pohjalla) rehevöitlminen (=
pohjaelåiinfarman lisziiinqminen) onmn-
nikolla saattanut olla koskikaralle qluk-
si.

Rlartittylzin Aaslan ainoat koskika-
ran talvehtimishavairmotajoittuvat myös
1960 - T0Julrrtjen vaihteese€n (Saari
1986). T?im,,ivoidaanmyöstulkitarehe-
vöitlmisen vailrrtukseksi tai joksikin
muuki toistaiseksi tunternattomaksi
tekijiiksi. Ainakin voidaan todeta, etui
koskikaran talvehtimi staipumukset oli-
vat suurirnmillaan 196G ja l970luku-
jen vaihteessa rannikolla ja siszlsaaris-

tossa.

PIKKTIKAJAVA (Rrr sa tidac tyla)
Pikkukajava pesii meitå lfiinnä At-

lantillaja on hawinainen n2lhtiirlys ran-
nikoillarnme. lårs von lfuartnan nfi
nuoren pikkukaj avan 16.12.1936 As-
kaisien Lempisaaressa (ci siis Naånta-
lisså kuten Toivåri ja Hytönen (1941)
ilnoittavat). Naantal in UkkcPekalta on
havainto 3. -4.3.1963 I ailuinen lintu
(Juhani Vainio 1m.)

NAI-TRIJLOKKJ lzrra i d i h undu s)

Nårm okki on veraten uusi tulokas
tålvilinnustossanne. Tiettiivästi ensirn-

Pikkukalava on nåhly Ukko-Pokslla

miiinen talvihavainto maasMrrune on
L2.1928 Helsingistii" mutta vasta tal-
vestå 1934/3 5 rupesi naurulokki viiq4-
telem2izin sziiimöllisesti talven tuloon
saakka. Talvelta 1936/37 on nrnsaasti
håvaintoja Helsingistii ja yksi Tampe-
reelta. Muualla lajia ei hrona talvena
havaittu.

Naurulol*i esiintyi 1950- ja 1960-
lul,ujen vaihteessa vtihäluLlrisena Var-
simis-Suomessa alkutalveslå. Naanta-
lin ensimmäinen muistiinncrkitry lalvi-
havainto on 6.1.1963 2 yks. (Juhani
Vainio). Turun Lintumiehet (1964)
mainitsevat viimeisten yksilöiden na-
Lf vän yleensä tarnmihLm ensirnmäisi-
n i påivinä. Lehikoinen (I970) mainit-
see jonkrm yksilön viiplv.in joka blvi
wodarvaihteeseen ja talv ell,a 1966/ 6'/
I naurulokki oli Tumssa yli talven.

Raision Kukonpiiässä nålrtiin 2 [uor-
ta nauruloklia 16.12.1968 asti (Gue
tafss.nja Peltola 1977), mutla Narnta-
lissa naurulokki alkoi viihlyä säåtrnölli-
sernmin talvesla 1971/72: I I linhutal-
viiintulasketurassa :l I 12. (luhari Var-
nio).

k6r1an: 3. - 4.3.1963.

Taulukosta 10. nzih&ian eri talvicn
suurimmat ilrnoitetut yksilömiiåråt. Ve-
hintii:in l0 nauulokkia on Naantalissa
havaithr serrraavina t^lvina 4 219'71
15 Satamasså, 28.12.1974 l7 Nesteen
talvilintulaskentåreitillä, 26. 12. | 97 5 I 5
Satarass4 21.12. 1976 15 Satamassa,
9.12.1978 noin l5 llkko-Pekallaja 2. -
6. 12. I 979 10 Luomonrnaalla.

Muina talvina ilmoitetut yksilömää-
dt ovat olleet 0 -2 , 

j oskin on mahdollis-
ta ettei kaikkia n ihtyiä yksilöit?i ole
tiedossani, esim. talvella I 97l78j oulu-
LTussa yhteensän. I l5 - 130 yks. TurLm
ja Naantalin satarnissaja niiden lmpa-
ristöss4 NaanLdin satamassa 5.1. asti
"muutamia" (Gustafsson ja Peltola
1979)jatalvella 1983 - 84j oul u-tårnmi-
Lllulta useita havaintoj a Tumnj a Naan-
1ålin satamista I - 7 yksi lö stzi O4issonen
1 985). Pu{rttuminen talvina 1980/81 ja
I 98 1 /82 lienee todellistå.

I(AI-AI-OKKI (Ltt rus canus)
KalaloRi on sen verran runsaslalvi-

lintu etteivät kaikki havaimoilsijat viit-
si ilmoittaa havaintolaan ctccnpäin.

+

€

4

Tsulukko 10. Lokkien suurimmat päivåisummai Naantalissa talvina 1970,71 - 1986/87.
. 

= lajia ei havaittu, + = laji hsvailtu, yksilömääräslå ei tietoa.
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Talvilintulaskentojen tuloks€t antavat
joitakin viitteit2i kalalokkikaruran kehi-
tyksestii, mutta näiden låskentojen tu-
lokset riippuvat osaksi laskcruun zuori-
hrsajankohdasta. Mikåli tålven tulo on

ollut varhainen, ovat kalalokit jo ehti-
neet h?iipyä maisemista. Kalalokki lie-
nee kuitenkin verrattain uusi tulokas
Varsinais-Suomen talvilinnustossa,
koskapa I-ars von Haarbnan ei kalalok-
kia Askaisisså talvena 1936/37 toden-

nut (1fönorja Toivari 1941).

Varhaisin tieto kalalokista Naanta-
lista or talven 1957/58 talvilin-
tulaskennasta 27. l2.,jolloin nzihtiin 4
yksilöä. l960-lu!ullakalalokkitodct-
tiin kahdesti talvilintulaskennassa,
27.12.196322 j^6.1.1965 1 yks. Tal-
vilintulaskentojer ulkopuolella todct-
tiin 5 kalalokkia 6.1.1963. Huomion-
arvoista on, että havainnot ovat perät-
tziisiltä talvilta. Scuraava tiedossani
oleva havainto on talvelta 1969/70,
jolloin I kalalokki kirjattiin muistiln
Satamasta.

Taleest^ l9'72n3 Lihtien kalalokki
nrnsashri ja seuraavan neljiin woden
keskimziååinen talvikanta oli I 5. Seu-

msi kolrnen rruoden larna, jolta ajalla
suurin tietooni tullut yksilömäzirå oli 7
kalaloktia. Talven 19?8/79 ainoa tie-
tooni tullut yksilömäiira oli 2 kalalokkia
loppuL vesta(8.3.).

Scuraavina talvina kalalokki oli vcr-
rattain run sas, huippunläljrät olivat 3'1 -

40. Täm?in jiilkecn talvikanta onhcilah-
dellut mjusli, mikji osaltaan voi johtua
vaihtclevasta irlnosta ilmoittaa havain-
toia nähkin,yleisesui tahilajista. Koko
tu&imusjakson srrurin paii vti-sunma kir-
jattiin L12.198,1: 120 kalalokkia Sata-

massa. Mcrenj:iätminenkzLrkottaaka-
lalokitSatamasla.

SELKÄI,OKXI 4//llr /tlr.ll.t)
Selkillokkia ei ole Naarltali s'sa tavatlu

talvisaikaan Vuosisadan alkupuolelta
on Suomcsta ilmo itcttu muutamia talvi-
havaintojå, inutta ne saattavat olla \ir
hemäriritykiä (ks Flaalman )rn 1963

- 72 ), "Naantalista" ( = Askainen ) ilmoi-
tetliin "muutamia yksilöitii" talvclla
1936/37 (Toivari ja H)'tönen 1941),
mutta virhentiilrityksen mahdollisuus
ci ole poirsuljettu.

I L4RMAALOKKI (-arus arye ahö)
I lannaalokin pesivä kanta on kasva-

nut huimaa vauhtia maa,ssanlme, jopa

niin ettii viime \uosina kannan nulsag

t,l

hudsta on ilmisten toimin pyritty ra-
joittamaan Pesivlin katuran runsastu-
misesta johtuen voidaan olettaå myös
talvikaman kasvavan. Näin tuntuukin
kayneen. Osa karurasta muuttaa zuosi-
olla lounaaseel, mutta osajal kaupun-
kor liepeille odottamaan talven tuloa
(= meren j?iätlmist2i) ennen ma&alle
l?ihtöä.

Niimä viiD,ttelij ät pyryryät koko aj an
låfiistöllä ja monesti lauha jakso keskel-
1ä talvea tuo harmaalokkej a suurirnpi in
rarmikkokaupwkeihimme. NiimÄ lin-
nut eivät siirry yhtii?in kauenmaksi kuin
on pakko ja palaåvat heti tilaizuudcn
tullen. Rlmättylin nuottaj äille hamaa-
lokit yleens{i ilmcstwåt helmi-maalis-
karunvaihtees-sa. Talvena 1 986/87 tldio-
Pekalla muutti 10yks. 14.2.ja 2 ilmes-
tyi satamaan 15.3.

Ilarmaalokki on niin rulsas alkulal-
vestå etteivät kaikki jaksa yksilömiiijriä
kovin tarkk&n laskea. Tahilintulasken-
noissa yksikit kiiataan tarl*aa:r mLLis
tiin, nuttajosl-us lokit ovatjo llihteneet
mnen laskmnan suorittan ista Vaikka
harmaalokkiaineistosg onkin eräitii
puutteita, voidaan kuitenliin vetii2i s€u-

mavat j olrtopiiätökset:
Leutoina lalvina harmaalokki oli rtto-

denvaihteessa nmsas jo 1930-1u\ulla.
'Naantali ssa" (po. Askainot) harmaa-
loliki oli "h!ryin nurMs" 16.12.1936 -
15.1.1937 (Toivari ja Ilytönen 1941).
Talvilintulaskennoissa harmaalokki ta-
vattiin neljänä wonna l960.lur1ur al-
kupuolclla: enimnilliiän 33 yksilöå
27. 1 2. 1 96 3. Tahilintulaskeirtoj er ullio-
puolella todettiin 23 1,ksilöä 6. L 1963.

I 960-1u\ur loppupuoliskolla harmaa-
lokkcj a todcttiin talvilintulaskcnnoissa
ainoasta& 1968/69 (7 yksilöä).

Harmaalokin ilnoitetut eninrmäie
mii&ätL:r taliintalvcltanrih&iår taLrlu-

kosta 10. Yksilönlä?irät nousivat kcski-
nxiäin muulrnuan k],mmeneen talviru
19'71172 -19'7 5l'7 6 .Talvcr, 1976177 pre-

ni vksilömii?irä voi johtua havaintqen
heikosta ilmoittamisesta.

'loiscllc sadalle harmMlokkinviairät
kipesivät talvcstå 1978I/9 Pan heik-
koa hannMlotlJlalvea äM jaksona voi
johtua puuttccl liscslä havainnoituristå
Parhaimpina vuosina suurinxnat har-
maalokkimäärät ovat olleet 550
(r.12.1984), 480 (2.12.19'79), 310
(14.1.1983) ja 200 (23 12 19'79 ja
8.l. r 98,1).

ISOLOKKI (Lat'tle h vp e rb o r eu s)

Isolokki o11 niin väIålu]iuinen, etu

;
5

?
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Vuosiha 1970.1987 lsolokki on ho-
vsi{tu Naantalbsa kolmona talvena.

krikkj latista tchd\t havai lot jrLlkai*
tai]I1.'l iisri swst! tiedot isoloklt csiin
t\Tnrsestii ovat luotcltavanuiat kuin
usernnilla nlrilla lolrtilnm lla I;Lji
*ril1toi olla nlniilanipi Va sirnis-Suo-
mcn rennrl,olla 19511-.ja 1960 1uv 11a,

koska sckä Tunlr T,irlhrnriest$ (l 96.1)

että Lehikoi*-n ( i970) muliaan l unrr
sntenassal]scimpina talnna vierailee l
-2 isolokkia Nr'lrrisin isoloklieja täva
låi{r harvennl'iu Naanlalistå isolokista
or havaiurol kolnlellil lrrlvell-lr:

l9i8t9 16.12. 1 ensLniuläiser tal-
\'cn lnltll Salanlas$l

198-'l/81 '11 ll -I L 2 ensrnintrsen
tirl\ cnja I loiscrl tillvcll iintLl Salimass.l

l93li85 18.l2 I cnsi ntiisen tal-
ven li hl SrlrIlnssir

lvllll{1I-OI{KI t/rrrz.r nranra.v
NlcnLoliLi orr 1al\clla sclviisti h.rr-

lnaaloLkia \'iihallGlLisc1nli. nlrtt. hli-
lc kul rin nll]sirs ellei harzrintojakiqa-
!a rruisliiD lrrhan larl;kaan . l.is:rlsr

.tolkLLt nuorct merilokil loivat cixihuG
rni().s:i iulLr lrslcll Lk,iilunn;ulok ill kiiJl-
liijill \,lcnlokrL pdsirn:iLxnla on u1\ iis
liaslanui.ja irlcn o olctctl-avrsså. ctl'j
ulvihaviiimrolkiunursiLstur"l N{uut1.!
lrrt oilt,,r;r:r rrrrilol,li rrf ri\1r 11,r;rhrnn,rl-
lolilla

l,rLvdL l')lh/ll. rrerrlolLr oli .\s
kaisissa hn rn rlcincn ( l orvar i 1a

I l\'liln.n l9-1 I I l.hiultalista cltsi|uniiL
t)clt lrcd(J{snnr olcra herlinl,r on
.1 I lllll) I ]]l.ilokkiu trtnll]assä l'al-
\.illa i,)ll,/72 15.'lii mcriloLkrla ha-
!eitLriir N.!lllllirssr]. i nrrrlllllr I liJ
urosrl1lrn llhJolon hLripputalvi o1t lcu-
to lllll,?i tolloiirvi.lall I rriilrtirll(l
tttcriloLlill satlrnilssit

ViJrintäl.i11 \ iisi r)rcriiokkiaod litvattu
scrualvirv! ul!i x: Iil301ilI i5 \ksilöl
I I 1-,rl!rlrnluL.kcnrusJ Luorllornrrll-
lal, I 9tl./tlLl0\ksilo.lilti!na\sa I I I ).

198-lit.l li, \'ksjlor r,!a\i.clla 1.1.l.l ja
I 9ltli3-i ( l0 \ksiLilil l|lrrlnrlLrlarlcrF
lurs l lLon ornni Llil-i(i.I2 l

Nlc]liokil hiiry\1iil \ lccnrai rncrcrl tiiii

h",lerilokin huippulslvi Naantalissa
oli 1972i73, jolloin vielä helmlkuun
!opulla hål-iliiri 10 yksilöä.

l.lr.r

l,l



dlttyä. f-opputalvesta merilokkeja nåh-

&irin harvoin Naantalissa, poikkeukse-

na 2 merilokkia 14.2.1980.

Talvilinhrjen uusintalaskennassame-
rilokki on havaittu kahdesti; Luonnon-
maalla 4.3. 1 979 3 ja Nesteellä 2. 3 . 1 975

2. Kyseesszi lienevät muutolta palan-

neet limut. Erituiin arkarana talYena

1987 havaittiin merilokkien muuttoa
tlkko-Pekalla 14.2.: 2 paikallista + 5
muuttåvaa. Såiin hetkellinen lzirnpene-

minen ilmeisesti laukaisi muuttovireen.
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Annika Forsten

Birdwatch on uusi anglantilainen lin-
tulehti joka nykyiiiin ilmestry L:uukau-
sittain. Lehden ersinumero julkaistiin
tammikuussa 1 992. KooltaanBirdwatrh
vastaa A4:sta silumii.åir?in ollessa 74.
Kuvitus on mnMsta valtaosan ollessa
laadultaan h)ryätasoisia neliviirivalo-
kuvia. Joissakin artiklceleissa käy'tetåån

myös piirrosluYitusta.
Painopisle on englantilaisessa lintu-

maailrnass4 ajankohtaiset tåpahtuna!
lintupalkatja viimeaikaiset harvinaisuu-
det saavat nusaasti palstatilaa. Sisäl-
töön kuuluu myös miituitysjuthrja, jot
ka yleensä käsittelevät ongelmia
yleiseruooppalaisella tasolla. tllkornaa-
laisia retkikohteita esitellärin L-uvien

kera. Yleisesti tunnetut lintuniehet Bill
Oddie ja Anthony Mcceehan pitiivät
henkilökohtai stå pålstaa lehden simil-
la.

Seruaavat otsikot esiint'ryät sziämöl-
lisesti: Conservation Watch, Bird Life,
Radty Watch, Birding from the Hip,
Club Watch, My Local Patch, RcYicws,
New for Birders, ktters, Bill Oddie,
Birding Breaks, News Watch, Postcard
ja Etc€te€. Näiden lisaiksi seuraavat
esiin\vät usein : Itubitats, Maslerguide,
Features on Europe, Features on World
Birds, Field Tests, Gallery, The Comp
lete Birder's Guide, Monty itineraryia
SpeciesGuide.

lulkaisu ei ole suofialaiselle lintu-
miehelle våilttiimätön, mutta on miel l)4-
liivriäja kevytt?i lukemista. Hinta tosin
on varsin korkea, noin 320 r& vuodes
sa.
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Mustaobalgplnkäinen. Nuolsll€ muslaotsaleplnkäbollo tyypillisostl linnulla ci ole ol9a99a lalnkaan mustaå. Kullonkln
silmåkulmaiuovan puutluminen, pltkä plolokllo, pyrelön lyhyys ls valkolson slipilalkun muoto palj4stavai oikean l6jin.

Iso- j a mustaotsalepinkiiisen
määrittämisestii

alueernme parhailla soilla. Muuttoai-
koina maalisl-urur lopulta huhtihrur
loppuun ja sylskuun lopulta marrav
L:uulle laji on yleisimrnillåizin maal:un-
nassarnme. Myös tal viretkilla isolepin-
kainen on varsin s?limöllinen joskin
harvalukuinen tutta!,uus.

Mustaotsalepink iisen pesimiialueet
ovat K€ski- ja Etelä-Euroopassa jatliu-
en it?iiin entsen Neuvostoliilon ctclä-
osiin. Meiu kihirur?i mustaotsalepir iiii-
siå pesii Jonssonin ( I 992 ) levinneisyyv
kartan muliaan Liettr.En eteläosissa.

Mustaotsalepinkäinen on tavattu
rnaassa[une woden I 9 92 loppurm mor-
nesgi I 08 kertaå,ja havainnoista peräti
noin neljtirmes on Varsinåis-Suomeslå
(Solonen 1985, RK-katsaulisct Lintu-
miesJehde*9). Korppoon Jurmo lie-
nec Suomcn paras mustaolsalcpinltä s-

paikka, sillä siellä lajia tavataan melko
sri?jnnö llisesti parin !'uoden v{ilein.

Mustaotsalepink?tisiä on tavattu tou-
kollulta lokakuulle (lokakuun havain-
to Porista syksyllå 1993 on tiitå kujoi-
tettaessa vielä kiif nätt?i Rariieettikomi-
ieassa; sarnoin on h)ryåikslnättii artik-
kelin yhteydessä mainittu havainto Jur-
mosta toukol-uussa 1993), mutla s€l-
västi eniten havaintoja on tchty touko-
hein:ikuussa (Solonen I 985 ).

Mustaotsalepir iäisellå ei esiinny
maantieteellislå murntelua lsolepin-
kziisella rotuja on paljon, Euroopasta-
kn lö)tw pesivalnå pohjoisen nimiro-
dun Iisälisi Lounais-Euroopan rzenTro-
rral,J.ja Kaakkois-Eurtnpn home-vei.

Koslia isolepinliilincn on pailtalintu
lai lyhyen ma0un muuttolintq kisitel-
liiån tissä årtikkelissa nimenomaan sI(>

Jyrki Normaja

Esiintyminen

Isolcpinl?iinen on maailmassa laajal-
le levittä)tn)4 l4i, jota tavataan Eu-
roopan lisziksi Aasiassa, Afrikassa ete-
läisintii osaa lukuunottanatta , Alas-
kassaja Kanadan pohj oisosis-sa.

Suomessa isolepinkiiinen on Ahve-
nanrnaata lukuunottamatta kokomaas-
sa pesivä laj i, j onka kanta k-uitenkin on
painothrnut lzinteen ja pohjoiseor
(ll]]'trå )m. l983,Solonen 1985). Var-
sinais-Suomessa laj i pesii harvinai sen:a
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malaista ongelrnaa, mustaotsalepinkiii-
sefl erottamisla excråitoHotuises1a iso-
lepinkiisestii (eiviitk2i artikkelissa mai-
nihrttmtome*itvailuft rnitt2ipåde muun
rotuisiin isolepink;iisiin).

Valtaosa maåssarnme tavattavista
mustaotsalepinkziisistå on vanhoja lin-
tuja, joid€n nli?iritys on mutkatonta jo
pelkån mustan otsan perusteella. Sue
messa on kuitenkin tavattu myös har-
maaotsaisia nuoria mustaotsalepinkiii-
siäja koska .ariteetin mii?irittiimistå ei
tulisi koskaan p€nöha l4rteor ainoaan
tuntomerktiin, esitellåiän tzissä artikke-
lissa useita iso-j a mustaosalepinkliisen
toisistaån erottavia vfitykseen la mui-
hin yksitlskohtiin pemstuvia tunto-
merkkeja.

Pää

Kummallakin laj illa on vanhoilla lin-
nuilla musta nokk4 valkoinen kurtl-u
ja harmaa päzilaki. Kurkrm ja pzulaen
väliin jäii musta rosvonaamari. Isole-
pinkrlisella naamari ei L:ulje otsan poik-
ki, kuten se mustaotsalepinkäisellä
yleensä tekee. Kuitentin nuorilla mus-
taotsilla (ia mahdollisesti myös joilla-
kin talvipukuisilla naarailla) otsassa ei

ole mustaa.
Keviiisen ja kes?iisen mustaotsale-

pinkäsen sul-upuoli on mii?iritettiivissä
otsan m!61an perusteella- Koiraalla olsa
on kokonaan musta, kun taas naamalla
näby must"n keskellä valkeita höy-
henten käkiå. Koimalla on myö s otsas-

sa erernm?in mustaa mitattuna nokan
hai asta ylöspöin, mutta erot ovat muu-
tanan millin luoklaa eivälkai siten ko-
vinkaan käyttökelpoisia maastossa.

Isolepink?iisellä on mustan naamarin
ylapuolella kapea valkea silmzil:ulrna-
j uova, j oka muslaotsalepinktiiseluipuut-
tuu. Nokan muoto on lajeilla erilainen:
isolepinkiiisen nolika onpitkii ja mafala,

Lnn taas mustaotsalepinktiirn nokka
on lyh),tja suhteessa korkeanpi.

Nuorilla muslaotsalepinl,?iisillä on

Fiiilaella turunad)armaita höyhenten

kärkiä, jotka muodostavat suomukuvi-
ointia. Isolepinkäi sellä t?illai sta kuviola
ei påulaella ole tai se on korkeintaar
hyvin heilkoa.

Alapuoli

Joillakin mustaotsalepinkiisillä on

valkoisen larkwr ja prmdtavan dnnan
valillå kontrasli, j ol laista meikäläisillå

22

Mu3taotsaleplnkäin€n. Huomaa l6v6älll muslå otså,
puuttumlnon la valkean alu€on lssluus sllv6llå.

isolepinkiiisilläei ole. Enimmilltiiirpu-
nertavaa on aikuisilla mustaotsalepin-
k?iiskoirailla keviiållä, j olloin hurtomer-
kin kä1.ttö on helpoimmillaan.

Nuori isolepinkäinen on dnnasta
suomulrvioinen, mikä johtuu turnmina
erottuvista harrnaista höyhorten kzirj is-
ui (huomaa, ettii nuorelle isolepbkiii-
selle voi tuimiin takia muodostua sanan-
njiköinen kontrasti huhm ja rirurar
välille L:lin vanhalle mustaotsålepin-
käis€llc). Nuoren mustaotsalepink?ii sen

rinta on tasav?iriner\ ilman kuviointia,
vain riman similla ja kupeilla on suo
muluviota.

Ylilentii*in lepinkäisen m?iäittiimi-
sessä saattaa ol la apua kilallizuudessa
huonosti humctusta siiven alapinnan
vfisu: isolepinkiisellå siiven alapei-

tinhöyhenet oyat pziåosin valkoiset, vain
kiisisulkien alapeitinhö)fi enet ovat har-
naat (llartcrt 1 910). Mustaotsalepin-
kåisell?i kåsisulken alapeitinhöyhenet
ovat (ainakin kevaisellä lirurulla) muv
tahkot,ja linnlm siivsn alapimalle muo-
dostuu selvä turnma puolikuu rnuiden
alapeitinhöyhenten (valkoi set kuien iso-
lepinkzii sellä) ja valkoisten käsisulkien
tl,nior v?iliin ftts. piinos 1). Tämä hx1-
tome*ki lienee påitevä ainakin vanhoil-
la lirmuilla, mutla sen kii)'ttökelpoisuut-
ta bltly vielä tutkia.

Yläpuoli

Niskas,la selkzi2in molernmat l4 it ovat
tasaisenharrnaita. Haiiahöyhenissli (ts.
harmaan seklnj a mustan sii ven välissä)

lso- ia mustaolsalepinkäinen pähkinänkuoressa

lsolepinkäinen Mustaotsalepinkäinen

Ei mustaa otsaa
Valkea silmäkulmajuova
Siiven valkoinen laikku suppea
Erittåin pitkä pyrstö
ilatala ja pidd nokka
Hartiahöyhenassä palion valkoista
Lyhyt projektio
Ei kontrastia kurkussa,/rinnassa
(kts. t€ksti: nuo.et linnut)
Vatsapuoli valkoinen

Useimmilla musta otsa
Ei silmäkulmajuovaa
La4a valkoinen laikku
Pitkä pyrstö
Korkea ja lyhyt nokka
Hartioilla vähän valkoista
Pitkä proj€ktio
Monilla yksilöillä konvasti

Vatsapuoli voi olla punortava
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isolepinkäsellå on enernrnån ralkoista
Lxin muslaotsalepinkäisellä.

Musiaotsalepinkäisen siivellä on
enelnln?in valkoistakuin isolepinkziisel-
lä. Valkoinen laikl-u muodostuu käsi-
sulkien t1,visei, jotka mustaotsalepin-
kiisellä ovat pidenLrnälti valkoiset ja
valkoista vfiå on usemmassa sulassa.
Isolepinkriiscllå valkoinen ei yleensä
ulotu uloimpiin käsisulkiin asti tai jat-
kuu sinne hy,vin kapeana (mutta saattaa

toisaaltå jathra kohti linnun ruumista
klynårsulkiin asti, nit.li mustaotMlepin-
kaisellå ei tapahdu), Lrn taas mustaot-
salepinktiisen iaikku ulottuu llihes sii-
ven ehrreunaan asti, vain uloinman kå-
sisulan kapeå ulkohö),ty on musa.

Täst2i johtuen muslaotsalepinkziisellå
siiveri ollessa sulj ettuna valkoinen laik-
t]] nrilttiiii yle€nsji tå-saleveältii, suun-
nikkaan muotoiselta ja siiven reunåan
ylettlr:ilä, kun taas isolepinkzi.isen sii-
pilaikku kapenee siivcn reunaa kohti
eildi yleensä jatku sinne asti.

Proj ektio (ts. tertiaålien alta näklvzin
kasisiiven pituu) on mustaotsalepin-
ktisellå pitempi: kasisulkien nallva
osuus on pitempi kuin tertiaali en pituus
(noin I I /4 kertaa). Isolcpinkiiisen pro-
jeLlio on noin 3/4 tertiaalien pituudesta.

Isolepink?ii sellä nziby srlljetulla sii-
vellä keskimii2irin neljä kzisisulan kir-
kcå, Lrrn taas muståotsalepintiiisellä
k?jrkiä niikly hlusi.

Isolepinkä sen siivenkzirki osuu plrs-
tön tlren tienoillejajziä p),Ntön pisim-
piä yläpeitinhöyheniä lyhyemmz&si.
Mr.rstaotsalepinkålisellä siipi sen sijaån
ulottuu plrstdn tyveä kauernrnåsja peit-
täi yleensri Drstön yläpeitinhöyhenet

ftuitenkin lirLnun asento voi vaihrttaa
siihor, mitcn pitkzille siipi nä)tt?i.ii ylet-
tyvrin). F)rstö on isolepinkäisellä pi-
icmpi Luin mrlstaoLsalepinkiiisel lä, mitä

koroslaa vielå siivcn lyhyys.
Lennossa mustaotsalepinliäinen

nå]tteii omasta mielesliini i solepinkäi s-

t i kidavamnalta, mikä johtuu varsin-
kin laaj eminasta valkoisesta siipilai-
hrsta ja laajemmin valkoisista pfstön
reunoista. Mustaotsalepinkäsen pyrv
tös-vi on 1-2 rcunifiunaista sulkaakoko-
naa.n valkoisia,-iajålj ellej tiäyi sså sulis-
sa on "salmialiHneliö", ts. kokonaan
mustia sulliia ovat vain keskimmåiner
(tai katsi keskimmäist?i) plrstö sulka-
pari ja muut ovat sekii tyveltil ettii kiir-
jestzl valkoisia, valkoisen m,ii?iruin kas-
vaessa plrstöIl rewoja kohti.

Isolepinkiiscllå on plrstössä mue
låa jo uloifiunan plrstösulan siifiöy-
dystii l?ihtien ia mustan m:iiirä kasvaa
kohti p)rstön keskustaa. Sulkien tlvet
ovat mudalrkot, joten isolepinkiisen
p]"rstossai on itsc asiassa ainoastaan val-
koiset l-ulmat, joskin varsin laajat.

Usein mustaotsålepinlåinen istuu
pyst!,rnmässå asennosså, kun taas isole-
pinkäis€n istura-ase)1to on vMkasuo-

lsolepinkäinon, Lyhyt siapl la ellv6n valkean 6lueen muoto ovat lsolepin-
käiselle tyypillisiä.

Piirros 1. Musteolsalepinkäisen (vssemmalla) la isolepinköison siipl alta
kuvalluna, Huomaa mustaotsalepinkäisen siivellä näkyvÄ tumma puolikt u,

Joka muodostuo mustahkoista kÄglsulkien alap€ltinhöyhonistä. Myös siiv€n
muodosss on 610: mustaolsalepinkäis€llä kolmo ulointa kilsisulkaa ovat
kutskuinkin yhtä pitkiä kun laas bolepinkäisen siipi on pyöristynyt, uloimman
käsisulan piluus on vain noin puolet pisimpien kii3isulkien piluudesla.
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Yläkuvsae bol.pinkiilnon. La6-
laltl valkoat pyrstön kulmal oroaval
mustaotsalepihkäi36n pyrstön ku.
vloist6. Huomaa myös prolektion
lyhyys.

Alld muslaotsal6plnkälnen. Musie
otsalsplnkåls.llc lyyplllls.all ko-
kovalkols6l ulolmmai pyrslösulai,
slslmplin muodogtuu musla "saF
lnlakklnollö".Siiv6n kärkl poittöä
pyrstön yläpoitinhöyhshot la pro-
Jekllo on pltkö.

rcmpi. Tämä on kuitenkin h).vin suh-
teellinen tLmtomer*lii, jonka arvo voi-
daan asettaa kys€enalai seksi. Mustaot-
salepinkiiinenkin voij oskus ishra varsin
vaakasuorassa ja isolepinlilinen pys-
tysuomssa aseffIossa.

Kiitolaet

Kiitokset Tom Lindroosillej a Tapani
Nummiselle, jotka nalttivät ja lainasi
vat lepirkiiskuviaj a kommentoivat kä-
sikirjoitusta. Esa Lehikoinen johdatti
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Istuin autoni etup€nkill?i nauttimassa
vaft aistaaamupalaa. Oli kesåkuunnel-
jäs Fiiivä wonna I 987. Olinjuuri h lut
l(2steisestapensaikosta eirittimristii SSP
(= SivimaanseurdntaPlyntiFintuvetk-
koj ani. Kello oli 05. 3 5 kes?iaikaa, paik-
ka Liedon kruunn Ahteenmetvin luo-
tei$euna.

Edessfi aukeavan metszitien ylle il-
maantui linhr,joka lensi oudosli mu&i-
tellanja venkuroidor minuun päin. Pa-
rissa hetkessä se oli kohda.llanija pudor
ti såmassaj otain aivar auton eieen tiel-
le. Lintu oli keskikokoinen kal aaj4
taivaanwoheksi veikkailin (kuusten
vadossa oli vielä håmiiräi). Lintu oli
j otenkin oudon niiköinen, aivan kuin se

olisi kantanut j otain nokassaan tai koi-
vissaal.

Kahvit juotuad kiivin katsomassa,
mitii lintu oli pudottånut. Maassa oli
munankuoret. Otin ne talteen ja myö-
hemmin kotona tarkistin (Reade-Hos-
king 1 968), ett?i ne kuuluivat mets,ivik-
lolle.

Kiivin tarkastamassa verkot ja pala-
sin pes,inetsintiuin. Auton ede$?i löysin

Vesa Multala

nlt toisenkin mman looret. Pesä lö),tyi
tienvaren Lrrusesta noirl 80 metri?i au-
tosla. Se oli vanha rastaanpesii kuusen
mngonluarassa noin seitsernåin mebin
korkeudella (lousi oli noin l5-metri-
nen). Kiikaroidessani pesåiii tielti kello
06.25 havaitsin pesåssli metsävikloe-
mon. Se ei kesUinlt suurien silrnieni
LflrnåU tuijoh$tå, vaan karkasi pes.iistå
pan kertåa varoitusäintiizin huutaen.
Valitettavasti s€n låhtösuunta oli mi-
nusta poispä4 joten puu esti minua
nåtemåst?i, josko sillä olijotain koivis-
saan (nokka oli tyhjä).

Kiip{:sin pes.iille, mutta siellä ei ollut
muuta Lnin yksi tuore mtnad-uoren
palanen. Myöskä?in pesän alta varvi-
kosta en lö)'tiinlt munankuoria sen
enernp?iä Llrin eläviä tai kuolleitakaan
poilasia.

Tunnin paiäsui lein kåvelylenkinjoen
rarmalle niille paikkeiue, jonne lintu
lensi, mutta en tavamut sen parerxnin
ernoa kuin poikasiakaan. Kiireen wok-
si enj outnnut koluarnaan kokojokivart-
lA

Sitten p&itelmiin. Uskaltaudrn våif
tiimii?in, ettri mets{ivikloemo hrlj etti (la-
hes) vastahoriutuneet poika-sensa pe-
s2ist?i noin 150 metrin triähiin joen rdn-
taan. Todenn?iköisesti sckul jetti poika-

set koivissaan.
Väitett2ini tukevat seEaavat seikåt:
- miksi emo olisi maarmut pesåissii,

jos siellä ei ollut muuta kuin munankuc
ren pala? Siksi, eftå se vei viimeisen
poikasen mukanaan håirittyäni siti

- pesZin lfistöllä (n. 100 m. säde) en
havainnut poikasia tai hiitäileviå emoja
(metsåviklo on twmetusti erittåin å2ine-
kis raroittelija)

- mik?i voima saisi vastakuoriuhrneet
poikaset hlTlpåärnåiin seitsemåh (7)
metriä korkealta kuusesta Inaahan? Tie-
dåmme kyllä, ettii maåssa pesivien kah-
laajien poikaset ovat pesåpakoisia ja
jättiivät pesiikuoppansamuutamantun-
nin L:uluessa kuoriutrunisesl4 kirjalli-
suudessa (voo Haartntan ).rn.) löyBy
maininta siiti! ett?i metsåviklo kantaisi
poikasiaan pesäsui, mutta samalla ply-
det?iiinasiastalisåiha intoja.

ffuvaintoni viittaa siiheq ettii metsä-
viklo voi kuljettaa poikasensa pesiistä
jaloissaan kantaen.

Kirjallisuutta

von Haartman )m.: Pohjolan Linnut
Våirikuvin. - Otava, Helsinki.

Reade - Flosking: Lirurutja lirLnunpe-
sät. -I.ntoo 1968 n

Metsäviklo kantoi poikasensa pesästå
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Kett8nokkatinälä (Catonocrrls diomsdea) on saarlon nåkwin liiriijä. Lsiin vol löytää staiisamalla Pulkolla puofl turiiå
metkein mil€ Ghansa niem6ltå. Kaukaa katgottuna melko perusharmaa liitälå,lolla vaaloaa pyrstön tyvollä. lsoliitäiästå
sen oro aa kauk6a päälaen seudun värltyksestå, laajemmist6 tummlsta siivenkäriistä siiven alapinnalla, opäselvistä

vårityksen taioista (nigkan seutu la yläperälaikku), mahalaikun puunumisosta sekä alballossimaisommasta lonlolyy'
listä, Kuvattu 18.9.1988 Gult-viressa, Altanlbsa, 65 kilometriå Pohiois-Karoliinan rannikosla.

Kanarian saaret
- palearktisen alueen Galapagos

Kanarian saaret sijaitsevat palearkisen alueen lounais-
kulmassa. Saarten linnusto on lajistoltaan vähäinen, mut-
ta silti mielenkiintoinen, koska eri saarilla esiintyy merkil-
lisen näköisiä rotuja tutuistakin lajeista. Esimerkiksi siniti-
aisella on nel.iä huomattavan erinäköistä rotua. Lajiutumi-
nen on selvästi havaittavissa. Saarten eristyneisyys ilme-
nee myös siinä, että niillä ei ole yhtään luontaisia nisäkäs-
lajejatai käårmettä. Kasvilajistossa on yli 300 endeemistå
lajia, ja se muistuttaa Vålimeren ja itäisen(!) Afrikan kas-
vilajistoa. Kasvien levittämisessä on linnuillakin ollut epäi-
lemättä tärkeä osuus.

teksti & kuvat Harry J. Lehto

Afrikan rantaa lfinnå olevat 2 saarta

(Lauarote j a Fuerteventum) ovat Lxi-
viaja ni illa on laaj oj a aavikoita muishd-
tåvia alueita. Lintulajistokin on sen

mukaista. Erikoisuuksia ovat rnm. ka-
nariantasku ja kaulustrappi. Saarislon

keskimmäiset såaret, (iran Canaria ja
Tenerile, ovat turistien valtaamia. Nii-
den aurinkoisilla ja Lrivilla ctcla- 1a
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La Palm a

La Gomera

Kanarian saaret

Kanarlan eaal€t kuuluvat hallinnollisostl Espåniåsn la sliaitseval Palosrktlsen aluo6n lounalekulmassa.
Kanarian saarisloon kuuluu seitsemän isoa saarta. Äärimmäi9len saalton välimatka on lähos 5OO kllometriä.
Itäisot saarel oval kuivia kun taes låntls6mmigsä on kosteompi ilmasto.

iuirannoilla sijaitsevat saariston suosi-
tuimrnathiekkarannat.

Pohj ois-j a lzinsimnnat ovat sateisem-
pi4 ja nåisu vain Teneriffalla voi vielä
lö)t?iii alkuFråisui laalerimetsitköä.
Sinipeippo lö]tly vain näilui kahdelta
saarelta. Läntiset 3 saarta (La Gomer4
El Hierroja La Palrna) ovat illn stoltaan
kosteimpia. Näillä ja Teneriffalla kiy-
ty1, mm. kanarianhippiåinen, joka nä)4-
täi tulipäfippiäisen ja tavallisenhip
piziisen vlilimuodolta.

Muutårnan viime luoden aikana olen
työni johdosta kä)'n)t la Palman kor-
keirrunan worcn huipulla sijaitsevalla
pohjoismaiden optisella kaukoputkel la,
NOTilla. N:dllä rnatkoilla minulla ei ole
ollut mahdoll isuutta loikoilla hiekta-
.annoilla, mutta olen orudstunut puris-
tamaan aikaa lyhyihin retldin. lluhti-
l-uussa 1992 minulle tarjoutui lisziksi
mahdollisuus yhdor paiiv?in mittaisccn
re&eilllnTareriflalla. Ajallisesti rnat-
kani ovat rajoittrneet hulttikuunja ke-
vilnurvälille.

La Palma

l-a PaLna on ylösalaisin kiiännet]!
pisaran tai kolmion muotoincn saari.
Sen keskel lä on valtava 1 .5 km:n ryrryi-
nen tuliluoikraateri, caldera, joka vii-
mcksi savusi l970luwlla. Kraaterin

reunalia" aivan saaren korkeirnman koh-
dan (2426m) Roque de los Muchachos:in
vie{esgi sijaitsee 2. 5 metrin läpimittai-
sella peililla varustettu NOT.

Tfitia havaitsernaan mennessä ei
yleenså jziå juurikaanaikaå linhrjen kåt-
seluur Joskr$ Ltoaa kuitenkin hmti siel-
u ja toinen tririltii. Vaikka iho palaakin
nopasti ei ruoror huipulla ole varsinai-
sia lomailus.iit?i. Lzimpötila on noin 15
astetta viiletimpi kuin mcrcnrannalla.
Lrurta voi satåajopa kegikuussa.

Vuoren huipun maape-
Iä (yli 2000m korkeudella
merenpinnasta) muodos-
tuu laavastaja sen kasvil-
lisuus on niulikaa. Yht?izin
Dulta el kasva näilla kor- N
ieuksilla. valtalajina on 

^
keltakukkainen, I

Dehmeä"neulaslnen"her- I

nelasveihin kuuluva pen- I
sas Adenocarpus viscosus.

Pesimälinnusto on la-
.j i sto ltaan köyh:iä. Aamui-
sin tfitihavaintojen pää-
tyttyä on kuitenkin muka-
va kuunnella kanariankir-

koska laji puuttuu muilta Kanarian
saarilta, vaikka sopivaa pesimäbio-
tooppia lö)tlsi ainakin Teneriffalta ja
C,ran Canarialta. llhimmåt esiintlmis-
alueet ovat Marokon Atlasworistossa.
Kolrnen kilomet'inma&allakaukoput-
ken ja "recidencian" välillå saattaa li-
stiksi nzikya piklupensaskerttuj4 ti llalt-
teja, kanariantervapiiiiskyj ä, tuulihauk-
kapari tai hiirihaukka.

Myös korppejaja muslamstaita saat-
taa lö!tyä. Puolen viikon havaintojak-

La Palma

NOT jaRogrede los

Muchachos

Los Tilos barranco

Santa Cruz
de la Palma

lentokenttlivisen p:iätt),rnätöntä lau-
lua. Toinen aamuisin na-
kyvä laji on alppivaris,
jonlia paikallisen rodun
åaråarzl<.sel olemassaolo
La Palmalla askarruttaa,

Garafia

oto

A'(,y^
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Tenerife

Puerto de La Cnrz

Pohjoislentokenttii

Erjosin

a
Pico del Teide

.\4laflor

N

Playa de las

son aikarå saattaa hyvällä tuurilla niih-
diij onkrur harvinaisemmankin laj in ku-
ten fti-ysuspziäslfn lai kanarianl irutun.

Matkalla ylös luorclle ja sielta alas

on mahdollisuus tehdii nopea otos saa-

ren muusta lajislosta. Havaintoj akson
jalkeen minulle laq outuu yl€ensä nuh-
dollisuus noin 3 turnin retkeil)Tn vii-
meisenä aamuna klo 9ja l2 välillä.

Perusbiotooppcja saarenitii-japoh-
joispuolen kosteilla rinteillä on neljä.

Alimmaisena on valtamerija sen ranta.

Keltajalkaharmaalokki ja keltanokka-
liiujå ovat sromalaiselle mukavia kaF
s€ltavia ja yleensä aina löydet1-zivissä.

Joissrliin kohtåa mntra on iopa 300

melrin korkcuteen aaviRonaisen l-ui-
vaa endecmisine kakulisen n2ilöisine
q,r?ikkikasveincen (Euphorbia sp).

Twpillisiä linhrlaje.ja tiisså biotoo-
pissa ovat turturikryhlf , alppivaris,
kaiariankirvinen, samcttiprziiikeltti! aito

kallio$-vhky sekä kanariantcrvap:us-
ky

YlösFiin rinnettii menäessä pitäisi
olla laakerimetviii. Tama ryöhyke, noin
300-1200 melrLn korkeudessa meren-

pinnasta, on kuitenkin ihnri sellckin niin
mielui$a, etu aikuperäinen metsä on

saanut poistua asutulisor ja viljelysten

tieltii. Joillakin la Palnur ilrkilla rin-
teillä tzit?i biotooppia on Lritenliin rnu-

kavaslijiiljcllä.
Mielenkii ntoisiE lintuina ovat k na-

rian- ja laakerik]1,hll, k.uraridllintu,
mustap:iäkerttuja sinitiainen. Mcrkt ll i-
sili kasveja löytly sitljkin en€nxnain.
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Etelälentokenttii
"Reina Sofia"

Kiivellessä puumaisten kanervien (Eri-
ca arborca) joukossa hurtee itsercä te
della pieneksi. Toisinaan huttuu taas

silui kuin kzivelisi ikkruralaudalla, kun
polwr vieressti kasvaa Saintpaulian nä-
kö isiå kasveja. Ajatuksct Liisasla ihme-
maassa eivät ole kaukana- kw kåtsel€e
pitlien varsicn p?iåssä kasvavia valvat-
teja(Sonchus).

Kaikenlai sia muitakin jåinniä kasveja

löltyisi låakeri-kanerva-metsistii L-un

vain viitsisi katsella kalxlrianklyltkltt
tai kanarianlinnun ilmoitellessa reviiri-
ii;in viereisessä laalcripuussa (låurus
azorica ia nobilis). Täniin biotoopin
retkeilykelpoisin seutu on I-os Sauccs y

l-os Tilos-nimiscn kylzin eteläpuolclta
saarcn sisäosiin vievåssä laaksossa,

"barranco"ssa, sijaitseva l,os Tilos -n;
minen iuonnonsuoj elualue.

Viljely- ja asutusalueilta ei lö),t).ne

ardeemisiå k1ryhtry.jä, sensijaan kana-

rianlintt\ kaiariättewapäisky, hrturi-
k)ryhLf , välimerenvarpLuren, harj alinfl r
ja pulu näytGvät viihtyviin ihnisen
voimakkaasti muuttamilla alueilla.

lnakenmclsån ja \.rlorelfiuipttl lxll-
jakan väljssä löytry hatnpuurTöhlte
noin 1200 - 2000 metrin korkeudclla
merenpinna-stå. Lfies ainoana puulaji-
na on kanaianmiinty (Pinus canarien-

sis). Tiillå kasvilla on eräs erikoispiirre.
Se on ensimmäheir kasvi,joka nä-Ytliiii

valtaavan laavalienttiä. I1]mä on mah

dollista, koska sen reulasct p,Yst-vt-ät

irnemii?in vctt i suoraån pilvista niiden
lihkrress.l r'rlolcn rinteeseelr. Kartarian-

JOo

Kanaliankirvlnon
(Anlhus bortholo-
li) on Kanallen
saarton pårugki1-
vlnon. Kuvaltu
10.4.1992 T6nelll-
lalla.



La Palman vuolon rlnn6ltå. Pllvlon yläpuololle pääsomlnon on tärkeää
tähtitleloiliiällo. Pllvirajella on myös lärkeå me.kitys luonnon kennalta. Sen
ylöpuololla ol sada. Son slapuolella vol olla pltkiäkln sumulsls alsnjaksola.
Näiden kahden aluoen valhellumisvyöhyka on m6lko lylkkä. Kuvan ala-
puolella on mäntymetsää la yläpuolells kuivas vuoren hulppua.

rniint),rnetsiss{i ei monin paikoin olc
mil2irin aluskasvilli suutta.

Biotoopin yleisir lintu la Palmalla
hurtuu olevan tiltaldn paikallinen rotu
(P.c.exsul). Sen laulu ei muishrta lain-
kaan zuomalaisen ti ltaltin laulua Muila
lintuerikoisuuksia tiis*i biotoopissa
ovat ktuDrianhippiäne4 punarinta, si-
nitiainen seki alppivaris. Kaikkein ylin-
nä on aienrmin kuvailtukuiva laavabio-
tooppi.

Tenerife

lbneriffalta lö*)"vät samat biotoopit
kuin la Palrnalta. LaakerimetMalue on
Lnitenkin lajhcs kokonåan tuhoutunutj a
ruDta-puoliaå\'ikot ovat laaj cmpia ulot-
tuen korkeammalle merenpimasta kuin
la Palmalla. Saaren korkeimman \uo-
ren Teiden (3718nt rinteillä, yli 2000
metrin korkeudcssa on laajoja laava-
kenttiä, jo&anåytttivåt kuunais€n elo!
tomilta.

låjistosså löyh"r' samankallåisuuk-
siaLaPalmalrkalrssa: Kanarianlin'isiå
ja kanarizmtc.vaFääsk1ja on samoin
kuinkanarianhippiäisiä. Saaren kånåri-
arrrruintvmetsien edkoisuuksiin voi las-
kea sinipeipon, joka on eri rohra kuin
naapurisaaren Gran Canarian sinipr:i-
pot.

On mielenkiintoista, et$ Tenerillal-
tä, I-a Palmalla, ja El lherosla lö),tly
myös peipon roduiksi luokiteltuja
muotoja, jotka poikkeavat laulultaanja
ulkonäöltåiin huomattavruti eurooppa-
laisista pcipoista. Peipon Tcncriffan rotu
(F. c. tinti I lon) eslirtry myös La Gome-
rassa ja Ctran Carnriassa. Teneriffa on
läntisin saari, iolta 1ö]111 viela kalari-
an- ja laakerikg,hkviä. N:inri lö!tt'!ät
helpoiten sååren luoteiskulnastu ErJ os-
nimj s€n kylar läheltZi.

Seuraavana on retldkertomus huhti
hrun 1992 matkallå. Tä11ä nMtkålla rni-
nulla oii nra.hdollisuus kokonaiscn pai
viin retkecn lcncrilTalla sekä lyh)em-
piin lintuhavauxlointi jaksoihin I-a Pal-
malla. lä11ä matlialla cn nzilxryt csim.
yhuiijn keltanokkaliiui ää, koska cn Yk-
sinli€rtåisesti etsLnlt niitii.

Kanarian saarella lomailcvan lintu-
harrastaian kannattaa wittziä fxiäs\ä
sazrtcn viilisillc mcrimatkoillc N:iillä
voi nahcli erilaisia vallarnerilinnr ja, joi-
den havaiLs€minen saattåa muutqr olla
lähcs ma.hdoto ta, eritu sesti suomala;
sille
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Retkikertomus

Aikataulu

5.4.: Havaimointiahotellinikkuus-
taPlaya de lasAmericasissa, ajo autol-
la Tenrriffan pohjoiskentille.

5.4.: Ajo La Palman lenlokentålti
saaren huipulle Roque de la Muchacho
siin. Matlalla yksi 30 minuutin pysah-

dys tjm LP22 ulkoi lualueella.
6.-9.4.: Töiui ruoren huipulla Poh-

joismaisella Optise[a Kåukoputtella
(NOT). Luetteloituna on paikallislaj is-
to.

10.4.: Kolmen tunnin matka tuoren
huipulta moen pimalle Garafiaa4 sen

iälki-eo pyMhtlmrittzi ruoren huiptm
kautta lentokeritiillc.

I 0.4. : Autornatka Teneriffan Pohjois-
kentiillå Playa de las Americasille.

Sinipeippo (Flingills toydea), Kanarlan saarten ond66mlnen peippolaii.
Kuvaliu 1 0,4,1 992 Tensriltalle.

K?iyskentelyärannalla Los Christianok- vaitut lajit käy"/ät selvillc oheisistå tau-

sen ja Playa de las Americakscn vzilillå lukoista.
ilmankiikareita(l). la Pa.lman koimannesv lulormäiriä

I L4.:Aloitin auringon noustessa Er- Ltvaavassa samkkeessa on luetteloitu
josin I-aakcrimets?in tieilii. Sieltä jaf f}?illinen I'uoren huiprm lajisto huhti-
koin eieliiiin uutta h)'\,in mutkaisla ja L1!ussa. Toukokuru ( I 991) alussa oli-
hidasla tieui Santiago del Teideen, .1a vat esim. Apu uni, Syl con ja Phy col
sieltä ylös'f€idelle, josta edclleen Vi- huomattavastirunMslukuisempia.
lallorin kautta San Isidron, Lås Galleta- päiiw merenrantaan Garafia-s.sa:Saa-
sin ja C u"azan vdhssa sijallscvallc måa- wnuasi Garafi aan ka^rkosu käiinn\ va-
talosalueel le. 

^ulon 
päiva\uokra ol j sernrnal le T-nstcyksessa,+ja noin ihn

4500 pts=200 Markkaa lounaaseenja kiiårny Linteen hautaus,
12.4.: Bussimatlia Playa de las Ame- kaplEliltej;htavalle inekkatielic Ohita

ncasistaTeneriffanetelåkentiille. hauiuurnå.&appclioikealtapuoleltaja

sää jarinnur '#:i'3*itrffi,*J:iff;lä-
Retlen aikana vallinnut s:iå s.kå hå- vaan seuraavassa kolmea aluetta, joilla
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kavin Teneriffalla: E{osin laåkerimet-
sai, tie Santiago del Teidclui Vi lafloriirL
ja maatalousalueen Vilaflorin etelä-
puolella.

Erjosin laake rimetså

Erjos-nimisen kylän etelåjreunalta,
aivan kykin nimillltin kohdalla, alkaa
tielu C820 liinteen påin menevä picni
huomaarnaton hielikatie, joka laskeu-
tuu vfizin matkaa laal:smn ja nousee
sitten lrytiä vastaplaiät2i olcvalle rinteel-
le Laakerimets:in alkuun on noin puo-
len ki lometrin matka. Noin 5{ kilomet-
rin Eiässii C820:sta on tien oikcalla
puolella n. 3 melrin korkuinen osittair
paljas kallio. Tie kuilint f uissä kohdas-
sa vasemrnalle.

Tåunå on ensimmäinen kohta, josta
on esteetön n:iköala tien molemmilla
puolilla sijaitsevan laakeri- ja puuka-
nervamets?nr vli. Kåll ion p,tållä oli osit-
tain riklioutunut vihreå sademittari
(autlaa paikån tunnistuksessa!). Tä1t?i

kålliolla nän yhden laakeriklyl*1n ja
6 kanaian- tai laakeri/kanariankyyh-
Lla noin puolentoista tluuin staijin ai-
kaia (9.20-l 1.00).

SclrnevalLq 2-3 kilometriltii avautuu
uusianelkoaloja laakerimelsaiijn. I-?ihel-
lä laalerimctsiialueen loppua on tien
vasemmalla puolel la påri ryhm:iå kuol-
leita puita. Nain lennossa hyvin pari
kanariad.:)yNiyä t?iuä al ueella. llolem-
lnat laj it lenLävät nopeasti puiden latvo-
jen tasalla. Kaukoputki oli lfiiruä hai-
taksi, parasta oli vain odottåa, ettii lintu
lent iisiläheltä

Päivä Kello Korksus Lämpö Tuuli Pilvet näkyv.
m "C m/s /8 km

5.4. 9.00 0 20 4NW 3Cu >20
'1 1.00 0 20 8NW 4Cu >2O
17.00 2300 2 12NW 0 >20

6-9.4. yö 2300 -1-+6 7-25NW 0-5Ci >200
päivä 2300 +5-+10 5-25NW 0-5Ci >200

10.4. 8.30 2300 +10 22NW 3Ci >200
9.30 12OO +7 15N pilvessä 0.3-2'10.30 0 +'18 12N 6St >2o

18.00 0 i18 4N 2St >40
'1 1 .4. 8.00 500 +7 14N 6St >2O

11.00 500 +15 5N 0 >20
14.00 1700 +27 10N 3Ci >200
17.00 800 +22 7N 4Ci >20
20.00 0 +20 7N 4Ci >20

Siö Kån6dån saarilla 5, - 11.4.1992. Kovimmst tuul€l olivat
opösdulllsla morblailill€, Vuoren hulpulla oll yöllå pekkasta.



Dale olApn /f!hlrkuun pårvä
k:nd /sååri

10 ]t 12 varsin huomaamattom.lsti merkit.
ty siMiinaj otie. Molempicn paik-
kojen biotooppina on kanarian-
ruint),mets.i, Chios-\a l:ihes ilman
miuiin aluskasvillisuutta. Tä11ä
kertaa Chio oli linnustollisesti pa-
rcmpi (Fri tey, 

^nt 
ber, Den maj,

t lir ms) kuin lås l,ajas (Den rnaj,
Fri ley). Josl:us Las Laj as on rtiist?i
kahdcsta parcmpi. Chion ulkoilu-
alueella linnutkeskttyivät ruokai-
lupitliojen lziheisfldcss?i olevi-
en ltotavien vesihanoj an alle.

Eteläi nen maanyiljelysaluc

Ajoin suunnilleen reitliä: Sar
Isidro-Atogo-El Guincho'Guaza-
I-as Galletas. Lijysin 3 vedellistå
lampea:2 Atogosta (Phi pug, Mot
0in), ja )hden kt låst2i,,joka sirair
see 5km Ciuaz.asu suoraari ilJ
O{ot cin. Cl'.a C.rb S..:::

Kr!.1s,: :,-i=. - .:.-: :,:-
:-::!r=:-.: :-:-.- ,--
l_-'.:----:::'

Lalif English
f9r !a. Linle Egrel
'Acc n s Sparrowhawk
'Fa i n Kestrel
Cha hlå Rinqed Plover
Cha dub L R Plover
CåLalb Sanden nq

S@ rus Woodcock

Lar arq Hemnq q! l

Co |v Röck Dovc
'Co bol Bolle-s Larrel
'Colt!. Laure Pigeon

Str tlr Turue Dove

'Apu un Pla n swrft
'Upu epo Hoopoe
'Den mal Gr 5p woodp
Hr rls Barn Swallow
'Änl ber Benhel Prp t
'Moi cin Crey waglai
'Syiair Black€p
Sylc.n Spect warbler
SylmeL Sardr Warbler
'Phy col Chdichaii
'Req len Can Crest'
'Er1 rlbl Robrn
"Ei r!b2 Robin
'TLrr mer Blackbird
"Par ael B lreni
"Pat 6e2 B Lretl
'Emb cal Corn Aunl ng

"F @e Chaiii.ch
'f-riley Blue Chafi nch

Ser €n Ca.ary
'Car €f L nnel
Pas hLs Span Spa,rcF
'F\t pyt Cho!!h
'Cor rd Raven

tyii

45 t5
1

100r

3

?

l

2A

17

25

19

j

3

3

10

t5

l

2

1

1

1?

1

8

300*
8

3

41
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La Palma W N

Piknik alue tiellä LP22 17'49' 28'44 5'
Roque de la Muchacos 17 52 28 46
Garafia 17 57 28 49 5

Sante Cruz lenlokenttä 17 45 2A 37

Playa de las Americas
Christianos
Erjos
Erjos laakerimetsä
Las Porlelas
Santiago del Teide
Chio ulkoilualue
Las Lajas ulkoilualue
Vilallor
San lsidro
Guå2a
Las Galletas

Vas6mmalla lisle peikkojen siiein-
nlsta La P8lmalla la T6neriflalls.

En niihnlt alueella aimrtlakaåJl kes\. ta1

kall iokl_l hli;-ä. Muita mctsässa havait-
hlja lalela oli!"t: Svl a1r, Pa.r cae, irn
coe, Phv col, Tru mcr ia Sco rus.

Ulkoiluålucet Chio ja Las Lajar

Chion ulkoihlalue (zona recreatr ve

Chio) sijaitscc toi C823 oikcallc pur>
lellanoin 13 I5 knpiussäChiosln lei
dclle grrn l-asli jasr:rr koilualue (z.ona

recreat iva Las l-ajas ) s1 iu t-"ee li en C 8 2 I
vastrrrnallapuolclla, lroin 9knr VilzLIlo
rista Teidclle pän.

Molcnrnille paikoille on vain lksi

:rr:-:::: .---' 1,- :{

-.--'._
.r: .: :. .,- -i.:i,: 

1_-::r:.:

sr, l::.:: :n r..triiuira Sen par-
ialle on srntrnrt pa:kalluren ko-- drttomien kcskittlmä. Guar.lln ja
las Galletalisen vlllillä ei piiäse
p.iäties1.i koilliseen. Li*;tsi joita-
krn karttoilin merkrttljä teitri ei
ollut olonassa, toisia oli juuri srl-
Jettu tai uusiå juuri avattu, eril;
sesti San Miguelin eteläpuolella

Kzrlrdcsta uudcmmasta kaiasta puuttul
Er-io s-laalierimelaän tje,j a vanhimma+
ta laalicrimclMn lälsipuolclla sijaiLsc-
vasta I-å,s Portclars -kylästii clcLjån rc-
ne!ä tie.
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Göran Andersson

En ålandskarta i skala I : I 00 000 ärett
måste. För den "p{olfsige" skå<iaren finrrs
aven de detalirika gmndkartoma i
l:20 000 ihopslagna sex och sex och
nedftirminskade till 1:50 000. Ålands-
information finns S de flesta res€-
byråer och hos fiit' erederiema.

Fågelskädamas högl-varter iir pen-

sionat Solhem i stidra delen av Marie-
hamn. Bor man dtu under vintem och
våren, håller man sig aj our med senaste

n1'tt. En "omis box" konnner att sättas

upp vid receptionar inftir dema vinter-
säsongl

Väster om Eckerö ligger de tre öarna
Fiimstön, Mellatrön och Västerön ( I ).
Dt kommer man via turistbln Kziring-
sund. En grusväg tat er till en fiskodling
vid en kanal som numera skiljer Mella-
nön från V?isterön. Via en spång kom-
mer man till den våstligaste ön och har
s€dan tjugo minuters frn vandring ut till
någon av våshddarna.

lIår air ftiNtås shäcket rurder vår och

höst fint - langt darute ses Signilskrir
(fågelstation sedan 19271) - man vinte-
robsarna kan ge flälluggla, skiirsMP
por, grzhakedopping, lom, alkor samt
övervintmnde uittingar i hatornssnä-
ren.

Den kanske finaste sträcklokalen -
året runt! - ä Stysingsudden (2) Pa
sydviislra Eckerö. Den tir dock bland de

besvzfligaste att nå eflErsom skogsmas-

kiner kör sönder den aruuls wusla "vä-
gen" eller helt enkel star ivägenl Alter-
nativet zir att ga långs kusten fmn dcn

fina fågeluddor långnabba (3) eller
vandra sdderut från Skeppviks bad-

strand stlax nolr om Stlrsingsudden.
Fast skogsbil vägen ut till uddcn ?jr bara

2,5 km!
Sådana van&ingar bnrkar gc or hel

del i antcckningsboken under vintern,
efiersomman stöterpåmorkulla,erft el-

treckasin, rödhake, glirdsnyg och svart-

hiittal I vattrxen hff all(ler alfttrrådare
bödat uppträda - sa ge kustståickan
Skeppsvik-långnabba ett lörYjkl

Det tidiga vårstr?icket av alkor, 1992

och 1993 rcdan i slutet av februari, iir
sevfi liksom ejdenhäcket i apii med
praktejdff och'fttnädare'!

I lammarudda (4 ) på s] dkusten är mcr
familjevåiigt att nå och en utnairkt
vinter- och varlokal. Dessutom passerar

72
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Att skåda fåglar
påÅhnd

Att "närma sig" åländska vinterfåglar kräver en viss
strategi. Det är nämligen stor skillnad på var man kan

se fåglar, beroende på vilken sorts vinter det är som
råder. Detta faktum styr också urvalet arter och fåglar

nas antal. Hursomhelst är Aland så komfortablet i

storlek samt har så många olika naturtyper, att det
borgar för en god artsortering under en helg!
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mån Gottby-slätten på väg dit och ett par
kilometer fran jordbruksnurkema fi nns
den stora soptipp€n, som fian novembcr
1992 tll mars 1993 hiirbzirgerade en

större skriköml Sopstationeir sköts
numcm allt bättre - &imed minskar
fåglarna - men :innu ett par ar skall vi Iå
glädjas åt uvar, ömar och vrakarl

Torpliirden (5), "Flygftiltsviken",
slmx nordväst om Marichamn, tyser
ganska tidigt på litrvintem och går upp
sent. I anslutning finns Ramsholmen
och havslj2irden utanftir.

Penonligen tyckerjag det air roligast
att studda hav*jmama i april-inaj , nä
idarna går in TorpEärdcn [ör att leka.
Om det iir långt vatten under andra
hiilften av maj , kan er god artsoftering
vadare rasta.

Marichanrsolnrådet med Slemmcnr
(a)) och Järsdvägerr (7) iir goda vinter-
rnarker. Stadcn har vintcrlågcllaxcrals

sedan slutet av 1960-talet och når ofta
upp till 4548 arter på enianuaridag!

Vattnen pa båda siör om Lernstrtims
kanal (8) fryser till galska sent -ja, de
senaste vintama inte alls! Eft€x en nor-
rnal vinter kan ansamlingama av sjofå-
glar under islossningen bli gaaska im-
Poneftmde.

Ett parkilometer lzingle söderut, kom-
mer man till Knutsboda med den nästan
avsnörpta Våsterviken. Nägra vintrar i
rad har flera vattenrallar och eirstaka
drhöns överled i vas-sama. Säkmst
"kryssar" man av dem med hjalp av
bandspelare. Rördromsspar påtriiffa-
des i februari 1993!

Vi har nu kommit in i Lemland och
siltar nåirmast på Flakaviken (9) mal
Apalholmen. Dorna Ld. ö har ekar och
htir har man vid några tillftillen sen
nötv?ickal En art som normalt saknas
pa Äland (liksom tjfier och kattuggla).
Vintertaxeringama till lots ger bra re-
slltat i dcssa traktcr.

Skulle viken vara frusen är det bara
I Ierröskatn (10) som gziller. Stå inte
bam och h:ing i fägeltornct hela tiden,
ör nåhmeseFatets buskage kan in-
nehalla tivenashringar. Ejdersträcket,
som oftast mndar själva udder\ ä ett
fint skådespel. Under maj - jtuLi bjuder
löv?ingarira på rara tåttingar.

Så var det dags aft bcge sig ut d
håvet. Från Svinö (ll) går fiiqan till
Föglö ungeejr var 90 minut. Bilen kos-
tår, annars lri reså. Ont om tid? Gör en

rcsa fram och äter, spana fiån &ick pa

sjöfågel och havsöml Fran Overö pa

norra Föglö, kan nran resa vidare med
andra fii{or (se nedanl).

Från l-angnäs ( l2 ) går 2 4 ggrper dag
mina favoritflirior. För dessa stlrnan i-
gen mot Kökar via Föglös norm sklir-
gard (viker in till Övoö brygga) - mitt
vinterrekord på havsörn &ir lydcr pa 3 I
ex samtidiSt - och Sottungas södm
öviirld. Rcsan tar 2.15 och mcd litc tur
kan man pa.ssem öveNinlralde sjölå-
gelfl ockar, sittarlde fi ällugglor, rlttlan-
de lrillrrålar och se sklmten av någon
s{or falli I

Kökar :ir exotiskt aret runt. Tar matl
09-båten ut har Inan trc cllcr scx
timma.r $ sig att iJlventcm öåmå, sotn

bilda.r Kökar. Under april-mai borde
rnan stilldigt v.rfa därute, då chånsen

att 1å sc sydostarter är som störsl.
Jag ha.r tlJsd kt Kökar under al la .rrstl-

der- fran eiöglopp idecernbcr tilljulr-
hclta - och aldrig blivit tEsviken Irär

joma it stora, har skakningsfria "tuban-
passade" dåck och en flll cåGteria.

Från vårdö Hurmelvik (13) går fär-
jomapå den norra linjenmot Brtindö via
Kunlinge och lappo. Mina erfarenhe-
ter på fägelfronten under vinier och vår
l,ings detta far, tubeg/ånsade. Menkars-
ke just du kan göra en pionjtuinsrts
&imte i det okiinda noröstra hömet av
Äland. Szikert firurs det nagon Dr Li-
vingslone att sdka upp!

Nona kusten zir hrlfoch bmnt. Svår
att na, men bjuder på vildmark. Getaön
( I 4) avslutas med en såregen långsnal
landtmga mLl ut i Nonhavet. Mitt eget
smulhonstiille (15), tmktema kring
Grendalsbask, nås efter 6 km oljegrus
och en kilometer srnal grusväg.

Efler nordligt vinterstom kan kust-
bergen vara isklädda. Havet hå.rt och
gdtt. Men låglar finns det alltid t.o.m
strömstarar I Våren bubblar i dessa norr-
landsskogar. Uvar, tranor, srnålom (det
orda parct pa hcla Åland hrms i någon
göl), tr:ldläkor och hackq)lrttar. Och
ofiast ser man inte en mzinniska på hela
dagenl

Danö (16) med Gamlan ger tubs-
panarcn en dcl att anteckm, varfttr inte

I alluggla och skzirsnäppor som ftjr ett år
sedån? På våren drar en del !?illlraliar
över, som kommit in ftån sydost över
Kökar, mot nordväst och Sverige. Men
uttalnas rutschbanor i snön ser man
inte l?ingle h?irute.

Kustvarvet avslutas nästan &ir ti
slutade, pa Eckeds nora del, ute pa
F-ckerö Skag ( 1 7), dir den }{telsla delen
kallas Trutelr! En vinlerdag &iruppe
kan stxandiingarna te sig arktiska. Hav-
sisama tj ongar och smäller. Ett par må-
nader senare sjudcr det av li v! Ett par krn
innan man kornmcr till Skag, passeras

lö vlundar som även ger bolanikem hö g-

tidsshmdcr.

Fågclsjöarna i Finshöm (18), t.ex.
Storlriisk or:h Lzinabbsbuisk, zir fttrstås
som Uist om vårcn men vas'sarna in-
nchä lcr vintcrtid, l'örutom skz€gmesar,
eävspå.rv och gärdsrnyg. I strandskogen
en och alulan morhrlla. Storträsk hä.rsin
egerl "Fage1udden", som liggcr mitt pa

östra standcn och nås via en gångslig.

Det bäs1a till srst, tycker i alla fall
rhderteckrad, Hagaslätt€n i västra Salt-
vik ( l9). Efter tiugo åIs exkurertuide
daruppe i jordbruksbygden med havs-
vattcnliontal,l, böriar artantalet nainria

sig200 Undo 1993 harjag sett l5 5, pa

ctt par kvadratkilomcterl tr
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Ensimåikin pönttöjenl-aleft1laan;:.-
riaali hrlisi valila mahdoUisinuran Fl-
jon luormonkoloj a muistutta\ista ai-
neista. T)ryilåhoiseslal:uusipo istatE
lee pitkiiikäinenj a kest?ivä Fönnö.
Toki muutkir pyönipuut kä)aåt,
mutta niidel kestäv]rys on huonompaa
ja työstiiminen vaikeanpaa. Raken-
nusleryista ei pitiiisi tehd?i Lrin katto-
ja. Normaali sahalauta on oiva materi-
aali, josta siu paitsi pi,nttö on helff)o
mkentaa.

Kun katsot tikan tai tiaisen itse muo-
vaamaa peszikoloa, huomaat miteri si-
leiireunainen se on. Ei ole riisteiui eikå
tetiiviä kantteja. Hiekkapaperilla voit
helposti silotella reiåin terävät kantitja
karheudet. Nain varmistat lintujen
höyhenpeitteiden siiil),mi sen moitteet-
tomassa kurulos.sa.

Kolmas, ehdottomasli tirkein seik-
ka, on Fntön etuseinån sisäpuoli.
Sen pitazi olla reilusti karkeapintainen,
jottå limun pesästi poistuminen hel-
pottuu. Varsinkin poikasten on pesäe
tä lfitiess?iiin Lfettiivä kynsilkizin tart-
turnaan etuseiniiän. Terävällä taltan
L-ulmalla vaakatasoon reik:ilin nihden
kaapimalla saa ikziiln Lrin portaa!
joista linnut k}Nill?iiin saavat h]'vzir
otteen poistuessaan.

Pönttöjä rakentaessa tulisi naulapys-
slr kliftöä vältui?i, sillä laudat alka-
vat halkeilla naulausten kohdalta huo-
matlavasti nopearnmin L:uin perinteis-
tii naulausta kä!.tt?ien. ML
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