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Talvipinnarallissa rikottiin
ennätyksiä
TLY:n jo kahdeksas talvipinnamLli jä4estettiin 5.12.1993.
Kisa oli tasoltaan kov4 sil1ä peiäti seitsemän joukkuetta
havaitsi viihintän 50 laj;a.ia cntisen ksaennätyksen rikkoi
neljä joukkuetta! Kokonaislaiimäibäkin nousj ulsiin ennä

ryslukemiin, 86 havaittua Iintulajia.
Kilpailusta ounasteltiin vfiälajista, silläedellisenäpäivä-

nä alkanut vesisade losottikoko yön. Aamuksj sade onneksi
lakkasija ralli voitiin käydä hyvässä säässä. l iet tosin olivat
r aarallisen liulkaat. S("raJ\ dr5.r t,rlL'l5rL.

1 Esa Laine ja Jukka Salonen 58 lajia
(Ylzine-Mynåniik! l'urku-N-aantåli 100 km)

2. JyrkiNomaja, Jukka J. Nurmija Vesa Partancn 5T lajia
(Paraincn Turku Mynämiiki 270 km)

3. Rami Lindroos, Sampo Kunttu, Paavo Sallinen
ja Mikko Suhonen 56 lajia
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(Parainen-Piikkiö-Turku-Naantåli-Rymät1ylä 260 km)

Pekka Alho, Hannu Klemol4 Tom Lindbom ja Jukka
Sillanplä 56 lajia (Turku-Uusikaupunti-Turku 300 km)

5. Kalle Rainio, Mikko Ylitalo, Pekka Tooia, Heikki
Tuominen ja Sari Koi\,Men 53 la.jia
(Paimio-Piikkiö-Tuku 130 km)

6. AJDjka Forsten, Markku Lauren, Matti Lempiiiinen ja
Tapani Numm;nen 52 laiia
(Turku-Piikliö-Paimio Sauvo 182 km)

7. MikaHemm;lä, Ja.nno Saamio jaAsko SuorantaS0lajia
(Kustavi-Mynämäki-Turku 274 km)

8. Vjlle-Veikko Salonenja Petri Helminen 48 lajia
(Mynämäki-Mietoinen Naantali-Turku-Piikkiö 200 km)

9. Jou,1i fuihinäki, J. Laaksonen, J. fuihelä ja M. Ahola
45 lajia (S:Akisalo-Pemiö-Salo -)

10. Kimmo Kuusisto, Mika Sjöblom ja Ari Kuuseia 41
Iaj ia
(Dragsi:bd-Turku 25 0 km)

I L Mikko Heinonen ja Amo Lipsanen 37 lajia
(Turku-Parainen- Piikkiö-Turku 1 80 km)

12. Rauno Laine, Janno Läineja l imo lrlovaara 35 lajia
(Uusikaupurli-Mietoinen-Turku 250 km)

13. Pekka Sahni, Juhani Salmi, Jari Vi(anen, Jukka
Viihnen ja Keijo Katainen 28 lajia (Paimio -).

Ratkaisulajit olivat tällä kertaa isokäpylintu ja kunin-
gaskalastaja, jotka oii!at voittajajoukkueen ässiä. Muila
vain yhden joukkueen havaitsemiå lajeja olivat: haahka,
silkkiuikku, peltopyy, harmaahaikara, piekana, jäägavia
sp..iänkäkurppa, kuikka, rautiainen, mustavaris, pikku-
uikku. pLrn2rrinte ia varpuspöllö.

Teknisiä ongelmia
lJkulin numerot 2, 3 j a 4/93 saatiin tehtyä ennätysajassa

kovan paineen alla. Valitettavasti kirjapainon tekniset
ongelmat viivästyttivätnumeroidenvalmistumistayli kuu-
kaudella. fästä syystä mm. tieto talvipinnarallista ei
ennättänvt jäsenistölle ajoissa, vaikka Ukuli 2/93, jossa
rallista iLmoitcttiin, meni kirjapainoon y1i kuukausi ennen
talvirallin ajankohtaa.

Ei niin huonoa, ettei jotain hyvääkin. Teknisten muu-
tostenjälkeen ll kulin painoasuun on luvassa selviä paran-
nuksia, mm. kuvien laatu paralee ja teksti terävöityy.
Muutoslen pilärsi olla rodell,.uunajo rä<sä numerossa.
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Lähdön aika
Joskus tulee päivä, jolloin en enää pakkaä eväitä reppuuni, ota kiikåria jå

kameraa mukaanija lähde saloille. Silloin olen niin vanha, etten siihen enää
kykene, vaikka palavasti haluaisinkin. Minun täytyy siis e1ää tänään, sillä
vuodet eivät odota ketään. Jos nyt en toimi, niin huomema se on myöhäistä.
Tulevaisuus on pelkästään tänään. Viimeinen linturetki tulee aikanaan, mutta
tänä päjvänä voin vieiä nähdä ja tuntea, kokea ja nauttia, tehdä ja rakastaa.

Pienoisclla haikeudella jätär Ukulin päätoimittajan kovan pallin, johon
minut väryättiin neljä numeroa sitten. Urakka o1i raskas, mutta samalla
håastava ja anloisakin.

Elämä on muulostaja luopumista. Luopumalla on mahdollistå luoda uutta.
Kuitenkin: 'jokaisessa lähdössä on hivenen kuolemaå". Mimrn viimeinen
Ukulinil Ilnreisesti, rnutta toivottavasti ej TLY:n viimeinen. Tätä kidoitetta-
essa (2.12.1993) uusi päätoimittaja ei ole viclä sclvillä, mutta kun häne1 on
tehtävään löydetty, toivon 1 l-Y:n j:isenistön antavan hänclle kaiken tukensa.

Ukulia on viimeiset vuodet pidetty hcngissä tilapäisratkaisuin. Ongclmana
on ollut se, mistä Iöytää pitempiaikainen päätoimillajå, joka turvaisi lehden
ilmestymisen.Ilmeisesti myös vuonna 1994 ajaudutaan väliaikaisiinratkaisui-
hin;joku lupaa tehdä numeron tai kaksj, mutta ei sitoudu enempään. Silloin
ollaan sen tosiasian edessä. että Ukulin kohtalo on kerta kaikkiaan katkolla.

Jos sinä hyvä lukija olet kiimostunut Ukulin päätoimittajan paikasta, ota
yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan. Sinuå todella tarvitaan. Apunasi on
nykyaikainen tielotekniikkar lehdcn tckstit kirjoitetaan puhtaaksi ("ladotaan")
itsc TLY:n mikroilla ja tckstit taitctaan samoin yhdislyksen tietokoneella.
Lisäksi tukenasi on avustavia toimittajia.

Kiitos kaikille aikaisemrnin ja täIlä kefiaa avustaneille. Erityisesti haluan
vielä kiiltää Markku Laurenia, Hcikki Heikkiiää, Jouko Hakalåa, Tom Lind-
roosia, Matti Valtaa, Tapani Nummistaja Seppo Sällylää.

llmari Pulli
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Yhdistyksen jäsenkysely
toteutettiin 1o kolmannen
kerran. Ensimmäinen kyse-
ly tehtiin 1 976 ja seuraava
1984. Näin siis jäsenistön
ääntä on kuultu kahdeksan
vuoden välein. Paljon on
muuttunut tässä alassa.

VLroden 1992 kvs.l) käsirli 104 k)-
sym) stä, jotka koostuivat scururvisla
kokoneisrrLrksista: hcnkiliitiedor. ollla-
kuva, lälincct, bongaus jtr pinnarnct
siislys, rarilccltikomiteat, I l.Y:n ha
vaintojel*eruu- ja arkistointi. lintukir-
.lallisuus. .läscnticdote, lJkull, Jumo,
-l t-Y:n rctkeL, kokouksct, )lcislä
'I l.Y :släia rluorisojaostosta.

Tiiss:ijäsenklselympo11in ensim-
mäiscssä osassa keskitltiän näislii nel-

.jään ensirnmäiseen kokonaisuuteen,
jotka käsittivät 33 k,vs-vmyslä. Kunkin
kysl'm-vksen kohdalla esitellään vtl()
dcn 1992 !astauksetja suluissa vaslaa-

\ at vuodelu 1t)1i4. Vuonna l98,1k1se-
ly)r vastasl l0-\ ja \uonna 1992 79

l. Henkilötiedot

Vastaajista 75 oli miehiä ia :1 naisia
(vuonna 198,1: 100 ja 3) ikähaitarin

Linluharrastus on vuosien saatossa muLrttanul muotoaan. Välineet oval parantuneet ja pinnamääräl kasvaneet.

Tättä menäytämme
Jäsenlrysely 1992

Vuodcn 1992 kysely laadittiin sitcn.
ettii mukana olival samat kyslm-'_kset
kuin vuoden I 98.1 kyselyssä. Sitcn voi
taisiin lellata nyt lotculctun kyselln
tuloksia edelliscn kysclyn tuloksiin.
Kalkkicn kyslmysren kohdalla vertai-
lua ci olc lcht), vaan olen ra_ioittänut

vcrhilut vair kaikkein mielcnkiintoi
simpiin asioihirr. Osa asioisla esiterliän
kurioidenja osa tckstin muodossa.

On korosteflava. että scn parcmmin
r.uodcn 1984 kuinluodcn 1992 kysely-
käiin ei kestä tietecllislä larkaslelua:
vain pieni osa jäsenislilsd (alle 2096)

on vastannut k) scl) ihin, joten.vleisr,v--'k

siä \'aslauksisu ei voi tehdä. Scn sijaen
näiden vuosienvastauksia void:ran meL-

ko h)!in veratr keskcnään, koska on
oletetavaa ja våstzlllslen perllsteelia iL-

meistä, ett:i kyselyihin on vastarutul
deq,rrlainen. molempinalrosina mel-
ko samant)l-pplnen osa -\hdisB ksen

J uhana Piha



ollessa 8-60 !'uotta ( 1984: 12-49). Vas-
taajien keski-ikäoli 34 \'uotta(1 984: 28
vuotta). Turkulaisia oli 51% (51,%).

Raisiosta, Naantalista sekä Kaarinasta
oli kotoisin yhtccnsä 13%(1984: l2%).

Nairrisissa olevia oli 61% (1984:
54%). Koululaisiavastaajistatunnusti
olcvansa 1670 (1984: 15%) ja opis-
kelijoita l1% (1984: 23%). Opiskeli-
joiden suhteellinen osuus on siis pu-
donnut vuodesta 1984 vuoteen 1992
alle puoJeen.

Opiskelualaa kysJltZiessä vain kaksi
ilmoitti olevansa biologian opiskelijoi-
ta kun edellisessä kyselyssä heit?i oli
kahdeksan. Onko biologian opiskeli-
joiden kiinnoslus lintuihin vähenryn)t?
Ainatin yhdistysaktiiveja biologien
ioukosta nä't!ää olevan turha etsiä.

Koulutustasossa ei ole tapahtunut
suuda muutoksia. N)'t 25% ilmoitti
peruskoulutukscnsa olcvan ylioppilas
(1984: 33%) ja åkateeminen tutkinto
oli 3 4yo :lla ( I 984 : 32oÄ). Kyselyssä tiu-
kattiin myös tulotasoa, joka hänmäs-
tf'tti muutamaa våstaåjaa.

Tulotasossa näyttäjsi tapahtuneen
selvä muutos. Ylimpään ansiotaso-
luokkaan (>100 000 mUvuosi) kuu
lui nyl 54oÄ kun vuonna 1984 (tuol
loin >90 000 mk/vuosi) siihen kLrului
vain 16%.

2. Omakuva

Kysymykseen "miksi harastat lintu-
ja?" tuli varsin laaja skaala vastauksia.
Useat vastaajat painottivat elätmysten,
luonnossa liikkumisen tai harrastuksen
sosiaalisuuden merkitystai.

Seuraavassa muutama suora laina-
us:"Vanhakipinä eivain otå såmmu-
akseenl Luontoharrastus on verenpe-
rintö, halu tietii:i ja nauttia luonnosta
yhä enemmZin", "Niin siinä kävi. Eihiio
mikZi.iin o1e sattum.la, mutta näin höl-
möön ajanvietteescen ajautuminen on
jo melko pönttöä. Niin sa-l1otusti",

"T:fkein s)T on jatkuvat elänykset.
Esim. spondet rarit, komcat muutot tai
muuten erikoisel havainnot. Tiirkeiiä
onmyös se, ettåi saa olia paljonulkona
sckä erityisesti sosiaalinen puoli",
"Koskarakastan niitZipenteleitåi", " Har-
mstus on luonnonläheinen, kiinnosta-
va, edkoinen, våativa, kehitt?ivä. Orni-
tologia on kuin virustauti; ku,l1 se tart-
tuu, siitii ei helposti eroon päse".

Harastuksen aloittamisikä våihteii
6 ja46 ikäwoden välillä ( 1984: 5ja34).

Kuva 2. Betke ilyaktiivisu us vu odenajoittain vuosina 1 984 la 1992.
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Kuva 1. Harrastusvuosien prosentuaaliset määrät vuosina 1984 ja 1992.
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Vastaajista '72 eli 9l% oli aloitlanut
alle l8 motiaana (1984: 96%) ja 66 eli
84% viimeistiiiin 14-ruotiaana (19841

86%). Yli 20-rrrotiaåna lintulurrastuk-
senoli aloittanut vain 7 henkilöä eli 9%
( 198,1: 4ja 4%).

K[vasta ]. nähd:iån harashrs\,1rosi-
enprosentuaaliset m:iität vuosina I 984
ja 1992. Kuvasta voidaan piiätellä, ett?i

\uoden 1992 kysellyn on vastannut
selvästi kauemmin harrasianeita hen-
kilöitli kuin vuoden 1984 kyselyyn:n1t
vfintåiiin 20 luotta harrastaneita oli
66% vastaajista kun edellisessä kyse-
lyssä vastaava osuus oli vain 33%.

10-19 vuotta harastaneita oli n)t
vain 22% vastaajista kun vuonna 1984
hcitä oh 42Yo. Taimä johtuncc osittain
siitii, elti nyt vastanneista opiskelijoita
oli selvästi vzihemmän kuin vuonna
1984. Opiskelijathan oval tyypillisesti
runsåat l0 larotla harrastaneita

Harrastusaktiivisuuden muutoksista
kysyttiessä 30% ilmojtti sen vaihenly-
neen, 280/0 pysyneen siunana ja 41o%

lisåiäntyneen(1984: 3 I %,24%jaa3o/o).
Kuvassa 2. on esitetty ret-

keilyaktiivisuus vuodenajoittain mo-
lempina Ssely{rosina. Vuonna 1992
yli kenanviikossaretkeili talvella2 I %,
kev:i.:illä 64%, kesäIlä 44% ja syksyllä
,12% vastaajista. Kuvasta voidaan paä-

tcllä, ettii akliivisesti (ylikenan viikos-
sa) kcviiällärctkcilevien osuus oli ehkä
hieman pienempi wonna I 992 verrat-
taessa \uoteen 1 9 84 : r'uo rna 19841lYo
vastaajista retkeili näin aktiivisesti ke-
viiällä kun r,uonna 1992 våstaava osuus
oli 64%.

Ljntuharastajat ovat Iaiskistuneet.
Tämä näklT kys].ttaiessä retkeilykul-
kuneuvoista. N)t per:iti 75% ilmojtti
yksityisauton olevan t?irkein kulkuneu-
vo. Polkupyörä oli tiirkein 13%:llaja



Lintuharrastaiat ostavat itselleen
entistä kalliimpia välineitä- Kuva 40

määrilyssymposiostd. :s

omatjalat 6%:lla. Vuonna 1984 auto o1i 30
tiirkein 57%:lla, pyörä 247o:llaja omat
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Kuva 3. \'astaajien ykköskiikarin merkki vuosina 1984 ja 1992.
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Muitalinnrharastajien r,uonna 1 992
käyrtämiä kulkuvälineitii olivat bussi,
crilaisel !eneet, sukset, moottorikelk
ka, yhtcysalus ia mopo.

Suosituin retkeily-)'mpäristö olivat
merenrainat ja lahdet,.jotka 48% vas-
taajista oli rankånnut ykköseksi. Seu-

raavina lulivat saaristo, j oka oli cnsim-
mäisellä sijalla l77o:lla ja kolmantena
metsät. ensimmäiscnä I l7o:lla.

Käsittelin rctkcily-ympfistökysy-
myksen myös laskcmalla kuinka moni
oli laittanul kur in biotoopin ensim-
mäisellc- toiselle tai kolmannelle tilal-
lc. Tuloksena oli. etui 8570:lla meren-
råinat ja lahdet oli jollakin näisti si-

.ioista, vastaava prosenttimiiärä saaris-
tol1e oli 6l%, melsille 51%, lintuase-
mil1e 23%, pe Iloille 23%,lät\tlle 22ah

ia soille l5%.
TLY:njäsenten retkeily on siis vah-

våsti suurtautun ut rannikolleja saaris-

1oon. Vain l5% vastaajista ei asettanut
mereffantoja .ja -lahtia jollekin kol-
melle ensimmäisistä si-joista. Soita ei
lärkeänä retkibiotooppina laas pitiinyl
85% vastMjistå. Kun vertåå retkeily-
ympfistökysymystä wosina 198'1 ja
1992, voidaan todeta etti juuri min
kilänlaista muutosta ei ole tapahtunut.

Omirclogit viihtyvät yksini 48%
vastaajista ilmoini retkeilevänsii p?ä-
asiassa yksin (42%). Suosituin retkei

6

Kuva 4. Vastaajien ykköskiikarin suurennos vuosina 1984 ja 1992.

lyajad<ohta oli aamu, mLrtta tiimä oli
huono kysymys, koska retket kestiivät
vanin usein jltapäiviiän asti.

3. VäIineet

Varsin rnonella vastaajalla o1i use-

ampia kiikareita. SeurMvaan tarkaste-
luun on otettu vain ensimnäisenä il-
moitem,jota olen pitiin)'t ns. ykköskii-
karina.

Kuvassa i. on csitctty eri kiikari-
merkkicn suhteellinen osuus mosina
l984.ia 1992. Vuonna 1992 Nikon oll
suosituin kiikalimerkki, toisella sijalla
Optol)'th ja kolmamella llausch &
Lomb. Seuraavina Zeiss, Leitz, Panora
ja Asahi Pentax.

I lavaitaan siis merkittaiviä muutok
sia veffattaessa vuoteen 1984. Tä11öin

kiirkcä piti Asahi Penla\, loista sijaa
Leitz, ia iactulla kolmamella olivat
Nikon ja Zuiho. Nyt kärkeen Nikonin
perään ovat rynnistäneet Oplolyth ja
Bausch & l,omb ohittaen Leitzin ja
Zeissin. Oplol)th ja Bausch & Lomb
eivät olleer listoilla lainkaan ruonna
198,1. Asahi Pentaxja Zuiho ovålkoke-
neet lajun pudotukscn onitologiell
suosiossaluodesta 1984 vuoteen 1992.

Suosituinpia kiikareita oli!at 8 ker-
taa suurcnlavat 390% osuudella t198,1:
300%), seuraavana 1O-kertaisct I7oi
osuudella (198.1: 159/o) (Kuva 4). Kah-
deksan kertaa suurentava! ovat siis
ohittaneet suosiossa l0 kerlåa suuren-
tavat. 12 kertaa suuentavien kiikarei-
den osuus on pudonnul selvästi:\,l]oD-
na 1984 12% ja nyl3%.

Kaukoputken omisti 80% vastaajista
(1 98:l: 66%). Ylivoimaisesti suosituin



merkki oli Korva, jolla oli 83% osuus
kaukoputkimarkkinoista ( 1984: 84%).
Nousussa oliOptolyth,jolla oli nyt 11%
osuus (1984: 3%). Mirador puoiestaan
on pudomut pelisä kokonaan: ruonna
1984 seoli 6% lia kaukoputken omista-

iista, mutta 1992 ei yhdellUikaiän vastaa-
jista.

Jalustan omisti 820% vastaajista ( I 984:
77%). K2irkeäpitivättasavlikisesti Man-
frotto 38% (1984: 5%) ja Slik 37%
( I 984: 3 5%). HuomaaManftottonosuu-
den merkittiivä kasvu. Laskussaon Vel-
bon:vuonna 1984 177ojavuonna 1992
enziä 5o%. Samoin on käynyt Gitzon
l7%:sta 5%:iin.

Kamera on yleinen lintuharastaj il-
la. Kyselyn mukaan 75%llaoli kamera
(1984: 79%). Suosituimpana on pysy-
n]1 Canon 36% osuudellaan (1984:
28%). Kakkossijaa pit iii Asahi Pentax
ja kolmantena on Nikon kannoillaan
Minolta. Useimmilla kameranomista-

iilla oli lukuisia erilaisia ia erimerkki-
siä objektiiv€ja, joita ei tissä käsitellä
sen enempiiä.

ljutena välineenä on tullut videoka-
mera, joka o1i 8%:lla vastaaiista. Mui-
na lintuharrastusvälineinä ilmoitettiin
CD-soitin, hakulaire, sanelukone, nau-
huri, parabloidi ja v:i?innin.

Auton omisli 670% vastaajista (1984:
60%). Kolme suosituinta automerkkiä
olivat Toyota, Volvo ja Volkswagen
(1984: DatsunNissan, Fiat ja Ford).
Auton ikä oli 0-4 vuotta 32%:11a, 5-9
vuonå 26%:l1a ja vfiintliän 10 \uofla
34Yo:Ila.

4. Bongaus ia pinnat

Vastaaj ista 50% ilmoitti suhtautLr-
vansa bongaukseen ja bongareihin
enemniin tai v?ihenmän h)'väks).vijsti,
ehdottoman kielteisesti suhtautui 19%
j a neutraalisti 23 %. Bongaukseen myön-
teisesti suhiautuvista suuri osa kuiten-
kin painotti esim. seuaavanlaisia seik-
koja: pelkkä bongaus hlvin rajoittu-
nutta ei såa häritii luontoa ja ihmisi:!
ljioittelu typer:iä, ei saa olia itsetarkoi-
tus.

Vastaajista 86% ilmoitti laskevaasa
pinnoja ainakin joskus (1984: 88%).
Kuvassa 5. on esitetty niiden henkilöi-
den osuus, jotka ilmoittivat laskevansa
eriqryppisiä pinnoja. Kuvasta voidaan
ntihdä ett:i erilaisten pinnojen laskemi-
nen on ehkä hivenen vfientynyt ver-
rattaessa vuoteen I 984. Vastaajistå bon-
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Kuva "vanhoilta hyviltä ajoilta", kun Zuihokin oli vielä kova sana.

Kuva 5. Erilaisten pinnoien laskeminen vuosina 1984 ja 1992.
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Kuva 6. Kuinka kauas olisit valmis lähtemään katsomaan elämänpinnaa?
Tilanne vuosina 1984 ja 1992.

100-199 20A-224 225-249 250 274 275 299

elåmänpinnal

Kuva 7. Vastaaiien elämänpinnojen jakautuminen vuosina 1984 ia 1992.

gaamassa ilmoitti käyviinsä usein 9%,
joskus 34%, harvoin 38% jaei koskaan
16%.3% ei vastannut kysymykseen.

Vuonna 1984 bongausklsymys kä-
sitti vain kaksi vaihtoehtoa kyllä tai ei.
T:illöin 6370 vastasi kyl1ä ia 29yo et ia
9% jätti vastaamatta. Selvziå pziätelm?iä

bongausinnokkuuden vaihtelusta on
cist?i vaik€a teh&l

Kyselyssätiedusteltiinmyös kilomet-
riraj oj a, kuinka kauas vastaaj a olisi val-
mis lfitemiiän katsomaan vuodenpin-
naa, prosua, eliimiinpinnaa ja Suomen
piinaa. Kuvastra 6. nfidiiiin ifilokl(uus
lfi teä katsomaan etim:inpinnaa. Vuon-
na 1992 19% olisi ollut valmis l?ihte-

m?i?in yli 400 km piiiihzin eliksen tåtia,
kun 1984 vastaava luku oli 28%. Olisi-
ko yltiöpiiinen pinnamets?istys osoitta-
massa laanturnisen merkkejä?

Ja sokerina pohjalla vasiaajien elä-
mänpituratilanne \uosina I 984 ja I 992
(kuva 7). Elzimiin (Suomen) pimansa
rohkeni ilmoittaa 737o vastaajista ( 1 984:
79%). Vuonna 1992 3o0-kerhon osuus

I

Yhä useammalla TLY:n jäsenelläon
yli 300 elämänpinnaa.

oli selvästi suurempi kuin ruoma
1984: 14%ja6%. Toisaaltaeliimzinpin-
naluokassa 250-274 r,uonna 1984 oli
3 I %ja vuonna 1992 vain 19% vastaa-
jista. !

i
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Tekstihakulaittei-
den myötä Lintu-
verkon merkitys
rarihavainlojen
välittämisessä on
vähentynyt. Sen
sijaan "hehkutte-
lu" vaikkapa ku-
van punajalka-
haukkakoiraasta
käy helpostisäh-
köpostitse.
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Lintuverkko on lintuharras-
tajien tietokoneverkkoihin
perustuva tiedonväl itysjär-
jestelmä. ldeana on tieto-
koneen ja olemassaolevi-
en tietoliikenneverkkojen ja
-yhteyksien avulla välittää
erilaista hanastajia kiinnos-
tavaa tietoa. Käytännössä
tietojen välittäminen toimii
siten, että käyttäjä lähettää
viestinsä sähköpostiviesti-
nä tiettyyn (sähköposti-)
osoitteeseen. Osoitteessa
oleva tietokone jakelee
viestin kaikille Lintuverkon
jäsenille automaattisesti ja
nopeasti.

lvladin Helin

Lintuverkon synty
..ja kasvu

Liitlyess?ini mukaan Lintuverkkoon
(iota kutsutaan myös nimellä Birdnet)
vuoma 1989 oli toiminta alkuvaiheis-
saån, ja mukana oli vain kouralljnen
haraastajia. Kaikki oli samut alkunsa
hollantilaistcn Picter Bisonin ja Rolf de
Byn samana vuoma Dutch Birding -
lehdessä julkaisemasta ilmoinrksesta,
jossa he pediilni!.uuluttivat s:ihköpostia
käytuiviä Iintuharrastajia.

Toisistaan tiet?imättai I LY:n jäsen

Ainika Forsten .ia vaasalainen Harry
Sepp:ilä vastasivalrysel!-a n, janiin Lin-
tuverkon toiminta liihti käyntiin. AIL'u-
vaiheen muutaman jäsenen kontaki-
verkosta on wosien saåtossa kasvanut
nykyinen y1i 120 jäsenen koko maan
katava keskustelulboiumi. Mukana on
ollut ja on useita maineikkaita lintrihar-

Lintuverkko - lintuaiheista
keskustelua tietokoneverkoissa



rastelie, mm. aluccllislcn ja kansallisen
rariteeltikomitcan iäseniä ja aluevas-
taevia sekä rcngaslustoimisto. Alussa
jåsenmäärä kasloi hiteåstj, koska lieto
Lintuverkon olenrassaolosta ei le!in-
nyt picnestii jäsenm:iäräslä johtuerl ko
vin nopeasti rnclko hanalukuisillc tic
tokonetta kä)llä\,i1le ornitologcillc.
Vuoderr 1990 kesäI1ä lintumichiä ja -
nåisiaoli nllrkana vasta noin 25. raikka
se nrntuikin silloin sulrclta mäairältä.

Lintumichessä julkaislun ilmoiruk-
sen sekä kasraneen jäscnmäiiriin ansi-

osta Lintuverkon meine on levinn\t no-

pcasfl ia uusia iäseniii liilllt mukMn
jarku! asri. Y ll:ipiläi änä toirrii lällä hel-

kellä kirioittaja.

Mistä lintuve rkossa
keskustellaan

l-inluvcrkossa on alusta alkaen oLlul

periaattccna, ellä kåikki linllrharrasta-
jia kiinnostava on sopivaaaincistoaoli
pa se sittcn tieto t'n1-ltävänä olcvrsla
opdikasta ui rnetsästyslain muutok-
sesta. Pääosa viestc;stä koskee luon-
nollisesti viirneaikaisia htvaintoia, joi-
den välittiimiseen tictokone!'erkot tar-

.ioavaterinomaisen apuvälineen. Vies-
rir levlävät nimittäin noin viidessä mi-
nuutissa suulellc osalle jäsenistii (vii
v]tyksiä aiheutlaval liihinnä eri sähkö-
posrijiirjestcimien välisct h)ppä)'kset
sekä viestilj akelevån tietokoneen ajoit-
tainen ylikuonnitus).

Vieslicn lähefiiimisen vaivattomuus
ja niidcn jakelun nopeus ovatl,inluvcr-
kon kiistattomia etuja. Lintuticdoluk-
scn lekstihakulaitteiden tulon myöti
Lintuverkon merkiB s harvinaisuusha-
vaintojen välittämiscssä on kuitenkin
viihentynyt. Sen si jaan harvinalsuusha
vaintoihin lijftyvä "hehkuttelu".ia kes-

kustelu käy helposti siihköpostitse.

Havaintojen lis:iksi ly.vpillisesti vä1i

tetläviiä tietoa ovat matkanportit ulko
mailta ja kaikenlaiset ajankohtaiset 1in-

tuhanastajia kiinnostavat uutiset ja ta-
pahtumat. Harvinaisten lintujen liik-
keitii ja lintupaikloja koske!at kyselyt
ovat myöskin tavallisia viestin aiheila.
Aihcilå lajoittea kuitenk jn vain kiijoiF
tajicn mielikuvitus. Ja toislaiseksi vies-
lien tekstjmuotoisuus, aiiinen ja kuvan
lfiettiimismahdollisuudet ovat hyvin
rajalliset.

Seuraavassa pari esimerkkiä Lintu-
verkon viimcaikaisisla viesteistzi:

l0

Yhteyksiä myös ulkomaille
- Eurobirdnet

Alusta alkaen Lintuverkolla on oLiut
yhtsyksiä myös ulkomaille. Aluksi
Alankomalhin,.jonne Forsten sai yhtc
ydel jo I-intuvcrkon alkuaikoina, n1t-

temmin lisäksi mm. Ruotsiin, Noria!in.
Tanskaan, lsoon-Britanniaan ia Sveir-
siin. i ämän EuroBirdnetiksi kltsutun
kontaktiverkon a\1llla eri maissa toimi-
vat Linluverkon vastineel vaihtavat
kuulumisia: vilmcaikaiset havainnot ja
erilaiset kvse lll (retkipaiko ista j a - seu-

rasta) ovat tyypjllistii aineistoa.
Mainittakoon. ettii Suomessa on Eu-

roBirdnclinj aiseni:i encmmajn k1]in muis-
sa Euroopan maissa yhteensä. Tosin
ulkomaillakin jäsenmiiäät ovat pikku
hiljaa kasvussa.

EuroBirdnetin lisåiksi on mielenkiin-
roisia viestejä väliletry Lintuverkkoon

p:iäosin)hdysvallaLaisten kansoittanal-
ta Jlirdchat-postituslistalta. Birdchatin
kautta on mahdollisuus saådå tletoja
lintuhdnastajilta ympäri maailmaa.
Annika Forsten on pääasiassa vastan
nut Suomen konlakleista muualle Eu-
roBirdnctiin.

Seuraavalla silulla muutama esi_

merkki ELroBirdnetin viesleistii.

Miten pääset mukaan

Lintuverkkoonliidymisen ainoa edei-

lyqs on, eltä sinulla on sähköpostilaa-
tikko, johon voi lähettiiii siihköpostia
muualta. Siihköpostjlaalikon voi sa.tda

esimcrkiksi työ- lai opiskelupaikan kaul-
ta iai sitten har*kimalla sellaisen Tc-
len tai paikallisen puhelinyhdistyksen
palveluna (Telebox jaELlSA). Jälkim-
mäisessä tapauksessa (TeleboxGLI-
SA) tåwitset myös mikJotietokoneenja



modeenrin sekä tictoliikcnncohjciman.
joider avrLlla saat l htc,vden sähkijposli
laatikkoosi. Saatuasi sfi köposlilaatikon,
ilnoita s:ihkiiposliosoiueesi (lntemer-
tai X.400-) L,intuverkon ylläpiLijålle.

Lisåtieloja Teleboxjsta ja LLISAsIa
(hi]lnat yms.) saat palvelu jen rarloaj ilta.

Muista mainita, cttä tan itsct nk. X.,100-

l htcydcn (X.400 on kansainvälincn säh-
kij postistandardi ). I-intuverkon iäsenil-
lii kannattaa lielysli mlijs kys]ä vink-
kejä. Lisätietoja Lintuvcrkosta saa kir-
i oittaj alta.

Toinen tapa seuratå Lintuverkon

viestqjä on sliet.hanastus.linnut-nirni-
scir elektronisea iLrnoitustaulun seuraa-
mincn. Maeliskuun alusta lähticn l-in
tu!eru.oon lähcteir'1 \ iestil ovet siirly
neet automaaftisesti tä]le tätä tarkoitus-
ta \.ar1en perlNtetulle llmoltustauiuLle.
Ilmoitustaulun lukemincn on kuitenkirl
rnahdoliista piiåasiassa vain yliopisto-
jcn ja korkeakoulujcn nrtkimusvcrkon.
FIiNE l in. piirissä olcvillc kä111äjillc
Ihnoitustaulullc kirjoitclLrr viesril ci\'ät
nrvöskäain aulomaatlisesti välit_y Lin-
tuvcrkon jäsenillc.

Kiitokset

Jag vill tacka Annika Lorstcn för allt
soln hon har gjort liir I-intuvcrkko och
EuroBiftlnct I lt;rn hr:nncs insats skulk:
jag kdrke inte ha haft ågot att skiva

Kirjoittajan osoite:
Martin Helin
Viipurinlatu l8 A 1

00510 Hclsinki
Sähköpostlosoitc:
Mafiin.Helin@hut.fi (lntemet)
G:Martin S=Helin O-hut
ADMD:tumail C:i (X.400)

lt
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uuteen seelantiin matkaavalle tarioutuu mahdollisuus ihailla mm. aasianturturikyyhkyä, slr chinensis.

Aotearoassa saa kokemuksia
Kertomus kongressimat-
kastatoiselle puolelle maa-
palloa.

Esa Lehikoinen

Aotearoaan. Uuteen Seelantiin, kuu-
luu kolme pääsaarta - Pohj oissaari, Ete-

läsaari ia St€wartin saari. Piiiisäarten

(eritlisesri Pohjois-) \iilihömässä tun-

nrmrssa on saana- ioista mainifta\'im-
mat ovat Great Bar;erja Small Barrier
sekä Poor Knight's saaret Kauempana
(ns Outlying islands) on muita saariryh-

miä. Pohjoiskoillisessa ovat (suluissa

osapuilleen etäisyys lähimmästä
p:i?isaaresta) Kemadec saaret (Raoul

in. 1000 km. n. 29 'Sl. McCaulel,
Cufiis, L'Esperance [n.750 km]),
Pohj oissaaren k?irjeD tunflrmassa (n.

\2

1 00 km) Three Kings saaret. Nämä ovat
ftooppiset ja subtrooppiset såariryh-
mät pohjoiseen p?iäsaarista.

Saarilta itiiåin (Chdstchurchin tasalta

n. 900 km) ovat Chatham-saaret j a yk-
sinäinen Bounry (800 km itiikaakkoon
C:sta). Edelleen etelziiin läst?i jatkaen

lö]t).vät Antipodit (900 km). Eteläsaa-

resta etelåiiin - etelälounaaseen ovat fhe
Snares (300 km Invercargillista), Auck-
land-saaret (700 km) ia Carnpbell-saa-
ret (900 km). Campbellin saaret ovat n
52'S leveyspiirillä ja njiltii on ete-

liimantereen reunan j:izikentille matkaå

vielä toistaflrhalta kilometriä (näil1ä

seuduin n. 65 'S leveyspiidllä).

Uuden Seelannin saariryhmiin geo-

loginen historia l*tkeyDy ns. eteläisen

all-umantereen kehitykseen. Noin 80

miljoonM \,uotå sitten saåriryhmä er-

kani Gondwana-mantereeslå. Isolaati-
on ajankohta on sginä siihen, efiii saar-

ten lintulajisto on saanut eliiä ja kehiF
tyäympfi stössij" jossa ei ole ollut maa-

petoja - ei nis:ikkäilui eikä kiiijrmeitii,
jotka ehtivät saa\ufiånaan Austalian
ennen Gondwanan palo jthmista).

Manneryhteydet Uuden Seelannin eri
saaden välillä ovat olleet olemassa vie-
lä 2 miljoonaa vuotta sitten, mutlå sen

jälkeen on syntyn)'t isoloituneita saaria
ja saaristoja meren pitu1an nousln \'tlok-
si (iäkauden aikanahan merenpinta

oli nykfistiikymmeniä mehej ä alempan-
a). 50 miljoonan vuoden ajan saaria

ovat muotoilleet orogeeniset voimat t ä-

rjsrykset ia tulivuoret) ja med

Lintujen evoluution
aikataulu

Uuden Seelannin Iinnuston esihisto-
riaa on tutkiitu varcin palj on. Kuitenkin
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ja vähän poikasia keskeisimmät
elinkicrtopiiileet) ovat runsaita, oilaen
huomioon myös 1j logeneettisen histo-
rian rajoituksct. Esim. Chatham Island
Robin alias Black Robin, suomcksi
chathamsaa-rcnsieppo, Petroica lraver-
si, kutakuinkin tavallisen oloinen pik-
kulintu saa kaksi poikasta kaudcssaja
elaa prlKaan.

Lintujen kcslys, tai paremminkin
petoja vastäan puoluståufu misen kehit
tlmättömlys, on ollut osas).)-nä me-
net),ksille- Tästä Uuden Seelarurin TV:n
tuottama Black Robin- filmi on csi
merkkinä: tutkijal istuvat avoimcsti pe-
sän naapuripurn jurrlella. Isolaatiosta
huolimalta saärct ovat kokeneet toistu
via luontaisia invaasioita Australian
suunnalta. Muutama laji onjopa iyhyen
eurooppalaishistorian ajalla asuttanut

Näiden rnenestyksellisten alucvalta-
usten takana voi epäsuorusti olia ihmi-
nen.jokaon saanut aikaan toisille lajeil-

'Tavallisie" leejalle levinneitä lajeja
Endeemisiä lajeja

csuus kaikista lale sta
osu!s vakinaisisla lajersta

_fn 
sukup!uttoon kuol eita

Tuoteltuja laieja

26
26.3
33.8

0
0

0.0
22

3
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osuus vakinaisisla låjeisla
Talvivieraat ia harhaili
yhteensä

vlciskuva on viclä keskeneräinen niin
kuin kaiklialla muuallakin ja 1-ossiilis

ten lajien maiäräl ovat minimejä - pa-
remmii ollaan selvillä isoistå kuin pie-
nistä laieista.

Uuden Seelannin kotoperäiscn la.jis-
ton vanhimmat mcrkit ovat moa lajicn
ja kiivicn jäänteet, joista vanhimpicn
ikä on 136 miljoonna vuotta. Ne ovat
siis perua ajalta ennen eroamisia
Condwanasta.

Varhaiscn croamisvaiheen (noin 30
miljoonaa vuotta BP) ajaltaoval peräi
sin saarten endeemisistii varpuslintu-
heimoista NZ wrens (vilistiii:it, ennen:
uudenseelanninpeukaloiset, Acanlhisit-
tidae), helttavarikset, kokakot, Callaej-
dae, engl. rvattle birds. nykylaiit koka-
ko, tiiki (saddleback), sukupuuttoon
kuollul huia), NZ thrush eli piopio (asc-
rna epäselYä, oma monoovppirlen
heimo, Tumagridae, lähellä paratiisilin-
tuja, toisaalla siiojtethr myös paksu-
piiärasteisiin, Pachvccphalinae, Musci
capidae; ml'ös suomcksi piopio).

Muiden endeemistcn lajicn ja alalaji-
en synn_!n katsolaan ajoittuvan viimei-
sen isolaatiokehjtlsvaihccn ejalle eLi

kaudelle joka alkoi 2 miiioonaa vuotta
siltcn. Tänä aikana katsotaan kehitty
neen 24 endft:mi\1ä \rrkue

Linnuston luonteenomaiset
piirteet

Korkea cndeemiswsaste on cittä-
m:ittä cnsimmäincn iuonteenomainen.

;oskaan ci kovin yllättävä piine. Tiet) I
piirleel luonnehtival l-luden Sceiannin
endeemistä laj isroa. Lenlok! vyttömicn
lajicn runsaus on eittärnättä silmjinpis
tävin, joskin toki rauhassa kehitl) nciile
sarrilajistoille ominaincn pilrre muual-
1akin.

Melanismi, black picd-polymodia (ei
sukupuoleen kytkeytynyt) ja gigantis-

mi (suurempi koko kuin liihilajeilla
muualla) ovat muita. Pctoien puute lic
nee lcntok]qttömyyden ja m)'ös ehkä
välillisesli gigantistnin "selirys", mutta
melanismi-piedismille ei o1e näk],nl-t

Näiden n:ikyvien crityispiideiden Ii-
säksi Ben Bell (kongres sin e sitelmäs sä )
loi csiin muutamän ekologisen erikoi-
suudcn. Ns. K-\'alinlaiset laiit (pitkä ikä

Alkuperäismetsää runsaine epifyytteineen Artturin solassa.

r {.!
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le edullisia muutoksia ensin Aust-ralias-
sa ja alkuperäpopulaatioiden voimak-
kaan kas! un. Samanlaiset eurooppalais-
väeslön aiheuttamat muutoksct ympä
ristön rakentecssa Uudessa Seelannissa

ovat valmislaneet mMper:iä tulijoille.

Sukupuutoista

Moalajeja on kuvattu I I, nii*i oii
erikokoisia noin mctrisistä (Euryaptc-
ryx cutus .ja Mcgalapteryx didinus)
kolme japuolimctrisccn Dinomis maxi
mukseen. kahdcssa hcimossa Emcidac
ja Djnomithidae. Viimeisten an'ellaan
kuoilecn sukupuuttoon n. 1700 (Cook
el niihnlt, Tasman olisi voinut,jos olisi
käynlt maissa). Flrityisesli pienten saar-
ten, mutta myös paiäsaarlen sukupuu-
totovatihmisen ja h:inen seualaisten-
sa tuloon k)'tke)'t,."iä. Monilla ple-
ncmmillä saarilla jopa 40 % alku-
peräislaiistosta on hävinryt.

Koko aiuctta yhtenä tarkastellen on
miiifäenemmislö sukupuutoista tapah-
lunutmaorilaisaikana (900-l 840), mut-
ta sul-upuuttojen nopeus (lajia/I00 v)
on ollut eurooppalaisaikana vähintiiiin
samaa luokkaa.

Taulukossa2. on kolmella sarakkcel-
la esitetty lahko-j a he imotaso inen koos-
tumus kolmena eri ajanjaksona. Bellin
esitelmässä esiintyi hieman Check-list
kirj asta kootuista eroavia iukuj aj a myös
Baker (1991) antaa hiukan toiscnlaisia
tietoja. Erot johtuvat osa](si taksonomi-
sista tulkintaeroista. Baker tarkastelee
sukupuuttoja myös saarittain ja luette-
lcc curooppalaisvaikutuksen tuloksiksi
scuraavan: 9 laj ia Pohj oissaarelta, 8 [lte-
läsaarelta, 3 Stewartin saarelta, 6 Chat-
hamsaarilta ja I Auckland-saariltå.

Esiintyneiden fossiilisten ja osaksi
m)'ös subfbssiilisten låjien m:iiirät ovat
minimejä, sillä lö)töjä esim. maorien
muinaisten asuinpaikkojen ruokailuti-
loista (kitchen middens) tehdätin edel-
leen. Vanhimpiin h2iviämisiin ei liity
ihmisen tunneth-n vaikutusta. vaan to-
dennäköisemmin ilmaston muutoksia

0iiäkausi) ja niiden myötii tapahtuneilå
ymp:iristön muutoksia. Pohjoisen pal-
lonpuoliskon ilmastonmuutoksista saa-

tuuusintielo viittaa niiden olleen varsin
rajuja niin, että etenldn suppealevin-
täisten lajien suL-upuutot olivat hwin
mahdollisia.

Sukupuuttoj en syinä cirkein'mät ovat
olleet suorånainen h].väksikä)4tö, hab!
taattien muuttuminen liiaa nopcaan tah

l1

tiin ja liian paljon sekä vieraiden maa-
petojen tuonti. Kilpailua istutuslajien
kanssa paikalliset pitivät vähämer-
kit] ksiscnä- Huomatlava osa maapesi-

iöistä on kärsjnyt måapedoista raskaas-
ti, mutta eivät kaikki. Siksi ajatellMn,
että sukupuuttoon ajaulumisessa on
voinut olla muitakin syitä, mm. uusien
teulien mahdollisuus on vzLrmaankin ai
cmmisså pohdimoissa j:iiinyt liian vä
hä]le huomiolle.

Y|eistä linnuston
lähihistoriasta

Lurooppalaiset saivat ensimmäisct
tiedot Lluden Seelannin linnuista 1700

luvun loprLlla James Cookin kolmen
matkan luomontulkijoilta. Ensiixnäi-
sellä matkållå mukana olivat botanistil
Joseph Banks (Banks peninsula)ja Da-
niel Solander(S. island). Toisenmalkan
åsientuntij at olivat Johen Rcinhold Fors
ter ja poikansa Geol€e sekä ruotsalai-
nen boEnisti Alders Spanman. Tällä
matkalla kuvattiin yhleensä 1 50 lintula-
jia, joskin niistä jäi melkoinen osa tie-
teellisesti kuvaamatta. Kolmannen mat
kan liedot ovat peräisin laivan liiiikärin
W. 

^ndersonin 
muistiinpanoistaja ke-

Uuden Seelarmin alkuperäinenj a saa-
dlle spontaanisti levinn).t la.jisto on to-
dclla miclcnkiintoincn. Myös saartcn
ascmaa pohjoisen pallonpuoliskon
muultolintujen talvehtimiskohteena on
kiehtovaa pohtia. Saarella liikl'uessa
taprur suuen osan aiasta Llite*in Eu-
roopasta tuttrul lajistoa. Samalla iailia
kuin ma;semaontehq brittiläisenavoi
meksi lammaslaitumineen, puistoineen
ja puularhoineen, on linnusto muutettu
ja muuttunut kaikilla alavillaja asutuil-
la alucilla todclla radikaalisti curoop-
palaiscksi (ks. lajilislaa).

Linnustonja mulln cläimistijn muut
tamisen tekivät maakunnalliset "accli-
matisation societyt". Homma alkoi
1860 luvulla. Paitsi liissiikin katsauk-
scssa esiintlviä lintulajeja, mainitut
yhdisrykset tuottivat ja "akklimatisoi
vat" saarille koko joukon nisäkkäiti
myös nisäkäspetoja. Taimä ei ole sin:in-
sä mitziiin uutta, brittiläisperäisillä maa-
ilmanvalloittajilla on ollut sama taipu-
mus muuallakin.

Australiassa siinettvjen lajicn osuus
maisemassa on paljon pienempi ja ra-
joitnru usein kaupunkicn tuntumaan.
Kummallista kyllä siirtely vain jatkuu.

IJawaijin alkuperäislajcja "kowattiin"
viclä J 950-.la 1 960Juvuilla amcrikl<a-
laisella tuontila.jistolla. Alkuperäismet-
siäjamuita habitaattcj a s;ra hakea ta.ka'
mailta ja niidcn ala onkin nyky:iiin vä-
häinen.

Tuontien syinä ovat olleet saarten
suhteelliscn niul<ka " laululinnusto". koti
ikävä varmåånkin. mctsästettai\':in is

talinnuston ja sisävesien vesillntulajis-
ton vähäisl""-s, ja pelo.jen tapauksissa
biologisen torjuntaohjelman yrittiimi-
ncn. Pikkuljntuia tuotiin myös torju
maan biologiscsti hyönteisiä. Hlvää
(ihmiselle) tarkoinavaa toimintaa, ioka
kuitcnkin on lisänn).1 alkuperäislajis-
ton alamäkcä, jonka piiäsyynä on kui-
tenkin pidett:ivä rnetsien tuhoamista-

Ettei eurooppalaisia yksin s$tet-
täisi, muistetiakoon myös, ctti saartcn
"alkuperäisempi" väcstö, maorit. olivat
m!ös varsin liikkuvaa väkcä, jonka
mukana kulkcutui sckä suora ettii epä
suora ihmisvaikutus, mm. polynesian
rotta tuli niiin såarille.

Tuonnit

Mammuttitaulukossa on tieloa myiis
siitä minkälaisia lajej a maahan-
muuttaneet eurooppalaiset halusivat
ympfi stössii:in naihdä. Taulukossa ovat
mukana vain ne lajit, joilla nykyisintin
on itscnsä yl1äpitävä kanta saarilla- Ba-
kerin (1991) mukaan istutuskokeita on
tehty vähintiiiin 143 lajilla.

Tuonnit eivät råj oittlneet lintuihin.
fu istaeläimiksi tuoli jn myös muutamia
parivaryåisia, joista yhui joudutaan ny-
ky:iiin vahvasti rokottanaan, koska se

kilpailee elintilasta ja ravinnosta taka
hen kanssa- Naiätäeläimiä tuotiin pitai-

miiän kurissa kåneja. Ei tiimäkzän ausF
mlialaisten huono.jen kanikokcmustcn
välttiimis)ritvs oikcin onnistunut sen

parcmmin kanin torjuruan kuin haital-
listen sivuvaikuluslen välttiimisenk:iån
suhteen.

Viimeaikaisia muutoksia

Vaikka saarel ovat eristyncct, inmi
grMtioita tapahtuu ja on tapahtunut
kuitenkin jatkuvasti ilman ihmiscnlin
apua. Ei tiim:ik:iiin olc chkä yllätttiviiä,
sillä saaruttavathan kymmenet muut-
tokal aajat nämä etäiset saå.ret vuosit-
tain. Vuosien 1000-1900 välillä katso-
taan saapuneen mm. pukekon, pitkäja-
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lan, pyhimyskalastaj an ja itkuluhtaka-
nan. 1850luvulla saapui harmaaperä-
rilli, sclviikielisesti silvereye, joka oli
maoriväestöllekin uusi laji.

Immigaatiot ovat jatl-uneet edelleen
- tiim:in luosisadan saapujia ovat mm.
huiluvaris, ryynenmerenp:iäsky j a naa-
miohyappä, joiden kannat ovat vakiin-
tuneet, kautta saarten levirneet ja run-
saat. Muita. vfiälul(uisia taimiin vuosi-
sadan saapujia ovat suomutavi, valko-
naamahaikara, ausnaliankapustahaika-
ra nokikana ja mustaotsatylli. Silk-

kihaikaran kohdalla vakiintuminen Iie-
nee vain ajan Lasymys.

Lintusuojelusta

Nylf iset uusiseelantilaiset ovat ofta-
ncct opikseen 150 vuoden tapahtumis-
ta. Maalla on tiillä hetkellä ehkä moni-
puolisifiL'nat ja tehokkaimmat alkupe-
r,iislajiston suojeluohjehrat. Näiti on
meillzikin esitelty television viilitt?imis-
sä luontofi lmeissä. Sukupuuttohaudan
partaalla olleiden lajienpelastamisessa

on viime wosina koettu menestyksiä,
mm. chathamsaarensiepon kohdalla.

Hankalia ongelmia on cdcllccn, mm.
juovanaamasorsa ja mustapitkäjalka
ovat vaarassa risteltyä "pois" ja iiskct-
tåiin on uutisoitu mskokiivinkin olevan
edelleen vaarassa Pohjoissaarella.

Habitaateista

Luontaisesti suuri osa saarista oli al-
kuperäismetsien peitossa. Et€läsaaren
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pimanmuodotovat sellaiset, ettei laajo-
jatasankoj4 joihin syntyisi kosteik*o-
ja tai soita oikein ole. Sisävedet ovat
pZi.iiasiassa suoraviivaisia uomia vuori-
j oloselkfuangalta suotun mereen var-
sinkin itiipuolella.

Joissa on tavaton virta kevziällä ja jo
allorkesällä vesi oli paennut pieniin vii-
meisiin uomiin,joiden leveys on tuskin
kJnmenesosa koko jokiuoman levey-
destii. Somj oki on sopiva nimitys tiillai-
selle paikalle (braided river beds, kiero-
nokkatyllin habitaatti). Muunlaisia kos-
teikkoja on itiipuolen sisiimaassa vä-
h?in, mutla sateiselta liinsirannikolta
niitii lö)'tn'.

Alankoalueilla on ollut ennen sekä

korkeåa eftä matalampaa metsiiä ja
pensaikkotihejkköjä (lowland high-
canopy ja lowland low-canopy forests

sekä scrub). Ny't siellä on l?ihinn?i lai-
dunta, viljelyksiä, "eksoottisia"
pensaikkoj a (huom. cksoottinen tarkojt-
taa t?issä tuontitåvaråa) ja puujonoja
(eukalyph.$, ha\upuut ym). Me emme
osuncet yhteenkai?in alangon alLnmet-
sii?in. Vuoristossa ja lzinsiramalla on
alkrmetsiä enemmåin ja niiden juurella
eksoottisia metsiä (Pinus radiata taval-
lisin).

Luontaiset metsät ulottuvat 900-
1500 metrin korkeuteen leveyspiiris-
tä riippuen ja niiden tavallisimmat
puulajit ovat eteliinpyökit, Notofagus
ja Podokarppi-havupuut. Etelänpyö-
kit muodostavat metsänrajan. Muita
minulle eksooft isempia puulajeja on
kokojouklo. Silmiinpist?ivää oli myös
epifyyttien runsaus alkumetsissä.
Eteläsaaren pohj oisosassa ja
PohjoissaarelJa on sademetsiä, joissa
esiintyy lukemani mukaan 36 puula-
jia - yleensä kuitenkin yhden metsi-
kön valtapuulajien määrä on yhdestä
neljään.

Kokemuksia retkiltä

Kongressiviikon lisäksi meillä oli ai-
kaa viiliko - nelj ä päiviiä ennenj a kolme
tii).tt?i päiv:iä sen jälkeen. Vajkka maa

kartalla näyttää pienelt:i, se todelli-
suudessa on Suomea pitempi p?äsaar-

tenkin osalta. Lisiiksi tiet ovat luoristoi-
suuden vuoksi suhteellisen hitaita ajaa.

Tämän vuoksi keskityimme koko aj aksi
Eteläsaåreenja pidinrme aj omatkat koh-
tuullisina.

Ajokilometrejä kertyi 1400 ensim-
måiiseen ja hiukal alle 1000 toiseen
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retkijaksoon. Kongressiviikon aikana
oli yksi retki, joka suudn piirtein oli
tiydellisen noviisimainen ja epäonnis-
tui täydellisesti (kieronokkapoikkeuk-
sin). Varsinaisinakongrcssipäivinä "ret-
keily" rajoittui majapaikan ja yliopis-
ton välisen puiston läpikävelyyn kah-
desti päivässä.

Ensimmäinen retki

Erlnenkongressia suunnistimme ete-

lii.iin. JaksoirDne lfiinnä vain ajaa 25

t$rin lennonjälkeen 28.1 1. kohti ete-

lziä Timarun kaupuntiin asti. Tiiällä
teimrne kelaen kävelyretken kaupun-
gissa ja rannalla. Seuraavana päivuinä
jatkoirDne Dunedinin skottilaiskaupun-
kiin, jonka Visitors' Centerist2t kävim-
me varaamassa viemiluajan Royal Al-
batross-koloniaan. Eritt?iin mutkaista
iantatietä ajaen olimme hy'vissä ajoin 2

tuntia ennen aikaarnrne paikalla.

Koko loppupäivä kului t?i?illä albat
rosseihin (1{Z$ 12) ja pingviineihin

[NZ$ 4) tutustuen. Illaksi tulirrne yö-
pymä:in Dunediniin. 30.11. m:i:lrain-
piiliksi valittiin Queenstown woristos-
sa lrrrn emme muutakaan osaffreet -
etellirannikolle olisi ollut liikaa rnatkaa.

Queenstownissa ei ollut paljon mi-
tåån - oli toki Bungy-hyppclyä (suo-

meksi kai benji nylf?iiin), tuhottomasti
turistej a, kaunis eng.lantilainen puistoj a

maisemat. mutta vzihiin lintuluontoa.
Ensimmäisen retken toiseksi kohokoh-
daksi muodostuikin sitten albatrossien
oheen käynti Mount Cookin juurellaja
alarinteellä. Suurin osa ekan kienoksen
alkuperäislajeista havaittiin tiäIlä ja
tzinä päivänä. Mount Cookilta kiireh-
dittih illaksi kohti rannikkoa, ruokail-
tiin lauantai-illan huumassa villissä "Ia-
vintolassa" ja yöq4tiin Geraidhessa.

Sunnuntaiksi piti pyrkiä hyvissä
åjoin ilmoittautumaan kongressiin. Kus-
lannukset auton vuokana olivat NZ$
570 + polttoaine n. NZ$ 2/1. Ajokkina
meillä oli Toyota Hiace, jossa neljälle
ruhtinaalliset tilat, mutta penkilt?i ules-
sa pudotettuna perin kova lattia.

Toinen retki

Ensimmäisestii retkestii ja haastatte-

luillaviisastuneina suunnittelimme kol-
mipäiväisen kongress-e11er retken pa-

remmin. Valitsimme oikein teemoja -
kiivitja merilinnut sekä alllperiiismet-

sät. Ajokiksi valitsimme tillä kertaa
maasturin lsuzu 'liooperirl joka Lrrs-

tansi kolmelta päiviiltii NZ$ 620 + ben-
sat. Tila rjitti tiissäkin mukavastija vc-
toa woristossa väh:in parenmin L-uin

Hiacella.
Reittimme oli lyhyesti ensin Arthu-

rin solalle, jossa huiuttiin olevan en-

sirnmäiset vårmat kiivipaikat ja hyvät
alkuperäjsmetsät sekä vielä worisorsa
ym. Etelä-Alppien harjanteen ylitys so-

lan läpi länsirannikon puolelle johti
mddät saman tien sateeseen. mici t?i.aillä

l:insituulten rryöhykleessä saatoimme
odottaakin. Näin maanantain 1 0. I 2. vie-
railut kuuluisassa Hokitikassa ja Grey-
mouthissa sujuivat kosteissa oloissa
(ainoa sadepäiväUudessa Seelannissa).
Jo illatsi pii?isimme kuitenkin Paparoa

Rangen suojaan kauniiseen laaksoon,
jossa sijaitsi Victorian puistometsä -
laajin kokemamme alkuperiiismets:in
alue.

Iltaja alkuyö taiteiltiin h)'vin kotoi-
saan tapaan yhdistetyllä kiivi- ja
pöl1öretkellä vakiomenetelmäIlä L-uun-

nellen Tiistai oli varattu Kaikoumn
merilintu- ja valasretkellc, j oten metsil-
le ei enemp:iä j:i?in).t aikåa. Kaikouan
eliimykselliaen merimatka 2.45 2 tun-
nin hinnalla ja 4 turmh polttoaineilla
tuotti toistakymmentä "uutta"
asiannmtevien oppaiden a\ulla. Tämzin
jälkeen ei enempä juuri jaksethr vaan
ajettiin Christchurchiin, tosin yritiin"ne
pa.i kertaa piiäsui johontin joksuis-
toon, mutta peruskarttatasoisen kartan
puutteessa mikiiän tie ei vien)'t perilie.

Tavatut lajit ja opettaviå
kommentteja

Seuaavat rctkimuistiinpanot on ra-
kennettu cnnen matkaa laatimalleni
Uuden Seelannin kommentoivalle laji-
luettelopohj alle. Tässä ovat siit?i muka-
na vain tapaamamme lajit sekä heimo
tasollakuvausta laiienmåifi stija esiin-
tymistavasta. Kät4ettyj:id estelmäj a tie-
teellinen ja englanninkielinen nimistö
noudattaa tiim:jn vuoksi Fallan ja mui-
denkenttäopastapZiäpiirteissän (modi-
fikaatiot Reader's Digestin linnrkirjan
mukaan).

Maorinkieliset nimetkin pistiin mu-
kaan, vaikkapa pohjaksi suomenl<ieli-
sen nimistön korjailuehdotuksiksi. Suo-
malaiset nimet olen )dttiin}t kirjata
uuden virallisen nimistön mukaisina.
vaikla paikoin nimen välitön muutta-



minen olisikin paikallå:m. Ainakin pai-
koitellen heimorivillä ke(on montako
endeemistå ja montålo tuotua (l) lajia
ao. heimoa on edustårnåssa.

Apt€rygiformes
Apterygidae (3 E)

I^PTERYX AUSTRAI-IS, ruskokii
vi Brown Kiwil

Nähtiin näitä kolme yksilöä vain
Aucklandin eläintarhan kiivihallissa-
ennen kuin koululaisryhmäl pclotlcli
vat ne koloihinsa. Kiiruhdinrme tiih?in
cläintårhåbongaukseen shuttle bussilla
lentokentliltii paluumatkan kolmcn
tunnin välilaskun aikana.

l. AP fEli\:X HASTII, kirjokiivi.
Creat Spotted Kiwi (Roa).

Kuuntcluyrityksemme Arthur's Pas-
sisqå olhiå turha onnistuimme Victoriä
I orestlarkissaReeft onistaworille päin
länsira,rnikon alkuperäismetsässä. Ää-
nen kuulimme kolmastija sitten oli hil-
jaista. Määritys tarkastcttiin viclä
seurMvana p:iivänä Saurolan Pcran nau
halta.

Sphenisciformes
Spheniscidae (12 pesii alueella,Im1.
Ross Dcpcndcncy Antarktiksella, j ossa
nar sta J l)

2- MEGADYPTF,S ANTIPOI)ES.
keltasilmäpingviini, Yc11o*-cycd Pcn-
guin (l loiho). Kongressin nimiklolin-
nun yhdyskunlå oli Otagon niemellä,

.iossa näimme lajia luonnossa ja tuli
otetrua herkkä iuontokuvakin. Paikan
nimi "Penguin Place". Yhteensä kym-
mcnklulta yksiiöä iltakuuden jälkeen

1ällustamassa ylös rintecseen pesillccn.
Muulenkin pjngviinibongauksessa
kannattaa tiet:iä, että ne tulevat maihin
mieluummin iltasella. Merellä taas on
vaikeaa, mutta ks. seuraava laji.

3. EUDYPTULA MINOR, siniping-
viini, Blue Penguin (Korora). Ei suu
rempia yriqksiä. Yhden näinrme "va
lasretkellä" ja siitä on kaunis l-uvakin
(sc1kä niik11). Laji on runsasja moniro-
tuincn ympiiri saaria.

ISPHENISCI.IS MAGtlt-LAN ICUS,
magalhaesinpingviini, Magellanic
Pengujn] . Toinen tänne Elelä-^merikas
ta joterkin harhautunut (eka 1972) oli
hoidossa Pcnguin Placcssa. Ainakin
ekåa epäiltiin laivallatullecksi, koska ei
lan'iinut pall<omokintaa (normaal i ruo-
kintatapa villeillä pingviineilla).

Podicipediformes
Podicipedidae (4, joista 2 tulokasu
Aushaliasta)

4. PODICEPS CRIS'fATtJS- silkki-
uikku. Southcrn C rcstcd Grcbc. Nähtiin
Duncdinin lahdclla .ja jossain toisessa
paikassa - huoLimatlomasti - mutta mi
lääf kunnon muislikuvaa ei ole Piläisi
suhlautua ehkä kriittisestija hylätä ha-
vainto, n1m. koska nuistamanj paikka
ei o1c "lailllncn" (harvoin mcrcLlä, cikä
pitäisi ilmeisestj olla näin etelässä). Pe
simiikanta alle 100 paria, eikä Otagon
maal-unta kuulu pesimiialueescen en?iä !

Procellariiformes
Diomedeidae (7 pcsii, harhailijojtaai-
nakin 2).

Maailman parhaat albatrossien staij i-

salmet ovat Cookin salmi ja varsinkin
Stewartin ja Eleläsaåren välissä olevå
l'oveauxin salmi. Valitettevasti oma ai-
kammc ci sallinut kumpaakaan. Neu-
voksi merilintustaijiin menijöille - ota
mukaan iso paketti brittiläis*i vdå1eaaj a
kc\,f,1tzi paahloleipää.

5, DIOMEDEA EPOMOPIIOKA.
kuningasalbatrossi, Royal Albatross
(Toroå). Tämä jättiläisalbåLrossin ko
koinen laji (alalaji sanfbrdi, Northem
R.A.) pesii Drmedinin ulkopuolellaole-
van Otagon niemen i aitaroa-kärjessai,
joka on lintujcn saavutetlavissa kaikilla
tuulilla (iiirkeä pointti). Näimme ensin
oman sponiaanin j a vasta sittcn makse
lut. Mainio csimerkki luontoretki-
kohtecn hoitamiscsta.

Kanaan keskikoko 25 paria, hiljal-
lcennousussa. Grandma, ikä 60 \1lotta,
maailman vanhin tunncttu lintuyksilö
pesi täällä \'uoteen 1989 asti- n)'teiollut
saapunut. Grandma rengä.slettiin kun
vuonna 1920 syntyneen yhdyskunnan
pitkiiåikaistutkimus vuonna 193 7 alkoi.
Poikaset painavat parhaimmillaan vii-
den kuul<auden iässä rcilut 30 kg.ja
joutuvat scn saevutcftuaan diectille,
jonla aikana saavat vain aterian vii-
kossa.

Palaavat ensipesintiiä varten 4-6 \,uo-
den kuiuttua eivätkä tZinä aikana kiiy
maissa. Lep:iävät k71lä mcrcssä ia lii
kuskelevåt Etclä-Amerikan mnnikon
tuntumassa, jonne sMpuvat n. puoles-
satoista vjilossa.

6. DIOMEDEA CAUTA, isoalbat
rossi, Shy (= White-capped) Molly-
mau,k. Kaikouran ulkopuolclla mcri-
matkalla. 'l unnistus koon, yläpuolen
våidn (selkiikin musta, vfi Royål) jatum-
matikonnokan perusleella. Oppaatväit-
tivät myös tiiksi lajiksi. Aallokko oli
p.irimctristä ja taillöin suhtcelliscn lZihcl-
lä lentiinyt albatrossi kalosi usein pil-
kiksi ajoiksi niikymättöniin. Tiimä oli
steadi eli "oikea" cauta. Kaksi muuta
rotua Chatham I.rn eremita.ja Salvin's
M. salvini luetaan cri lajeiksitoisinaan
ja niillä on päässä harmaata. Ei kuiten
kaan Harisonissa eikä Check Listissä.

Procellariidae (32pesivaiä, I 2 tavattu
harhailijoina/vierailijoina)

7. DAPTION CAPENSE, kapin-
m.rrskyliltäiä, Cape Pigcon. Ei parvia,
vain 1-2 yksilöä kerrallaan merimat-
kamme aikana kolme-neljä kefiaa. Ei
pesi piiäsaårten tu!tumåssa. Esiinr-r-y

normaallsti vain alkukcvääsccn asti.

Daplion capense, kapinmyrskyliitäjä, kaukana Kapmaasta (Kaikoura, Uusi
Seelanti).
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lvlerimetsoista kiinnostuneen toivemaa on Uusi Seelanti ympäristöineen.
Yksi runsaimmista on australianmerimetso (Pha melanoleucos).

8. PACITYPTILA TURTUR, pikliu-
p.ioni, Fairy P on (Titi Wainui).2 I

yksilöä mcrimatkalla suhteellisen Iä-

hcltä, mutta nokkahrotom crkkcj ä, joi-
den pcrusleella p onit toisistaan eaoa-

vet, crnme tielenkä:in kiikarilla nähnect-

Laji perustuu oppaidcn lieloon eri låji
en esiintlmisajoista.

irairy on mnsas ]a monen monilia
päiisaårten tunnman saarilla pcsivä 1a j i,
kaiklii muLLl kaukaisempia.]a suppcalc
vikkisiä. bclchcri lThin-bilLed) ja dcso-
lala (Antarctic) sckä vitlau (tsroad bil-
led, pesii ctcläosassaj a Slewaitilla) s:iän-
nöllisimmät talvivieraat eikä n)-t ollut
talvi.

9. PROC]]],I,ARIA WI]S'I'LANDI-
CA, rasmanianmcriliitäjä, Westland
(tsLack) Pctrcl. Ilunsain iso liitijälaji.
Nokan \,äri erotti "tavallisesta" Black
Petrelistä (tu m mane riliitäj ä. =
Parkinson's P.. P. parkinsoni; Fall:rn ja
Kaikor.ra I oursin oppaiden mukaan,
multa lr:n teksti ja kuva ristiriitaiset,
Harrison antaa eroksi vain koon ,16 vs
51 cm pe-rkinsoni pienempi. tuskin ha

veittåva rnereil:i), iota pcsii kolmella
saarella Pohjoissaarcn tuntumassa.

Westland P. on noin 10 kertu run-
saampi (9000+ vs 900+ p.Lria) ja sen

pesim:ialue on Eleläsaa.en länsiaanni-
kolla Punakaikin läheislllä kukkuloilla
(< 200 m korkeudessa), iossa pcsimiiai-

kana voi scurataIintujen pesille paluula
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illan suussa. Me näimme ruokailijoita
itiiriLnnalLaKaikouran ulkopuolellaaika
joukon (pesint:ikausi jo lopuillaan, tämä
pesii talvellatoisln kuinuseimmatmuul).

TasmanianmeriliiriijälLä on yhtä oi
kea nimi kuin harmaasiepolla olisi, jos

se ninettäisiin namibiansiepoksi.
10, PROC]IjI,I,ARIA AI]QLJINOC-

TIALIS, isomcriliitäjä, Whitc chinncd
Pctrel. \äiriilin näimme monia "kak-
ko svyöhykl(eessä ', so hiernan ulompa-
aa rannasta. Ilierran vaaleampi kuin
Blackit ja leuånalus valkeairko. Pesii
suhteellisen keukana p:iäsåariste Auc-
l:urdi1la. tlampbellilla ja Anlipodeilla.

I L PIJFFINTJS tstJLLtRl, juovesii-
piliitäjä, Buller's Shearwater. Runsas
ykkösqöhykl(eessä, tai \,ielä tarkem-
min, toiscksi Iähinnä rantaa tapaamarn
me liltäiä. Poor Knight's lslends on ai

noa pcsimäpaikka P sirarcn P puolella
(2.5 rniljoonaa lintua), iosta Ieviää ruo
kailcmaan kyllä kaikille rånnikoille.

Siivcn 1läpinnan varlea piluus\)ii.
vaalcampi yläpuolen viiri, vaalea ala-
puolijå pienempi koko kuin mustillaja
nokiliitäjillä todcttuina croina. Suu-
rempi kuin Ilutton's S..

12. PLJIrIlNtiS (IRISL'ltJS. nokilii-
täjä, Sooty Shcarwatcr (Muttonbird,
Titi). N:ihtiin kolme neljäyksilöä. Ero
na samånkokoisiin näkemiimrne lro
ccllaria lajeihin ehld v:ih:jn kapeam
mal siivet, mattaväritys, siiven alapin-

nan hopeanhefmaa keskiosa jå tun]na
nokka. Pesii rnonilla saarilla liihellä F-
saarta. Cloba.alisesti laåjal1c ievinnyt laji.

Yksi tämmöincn töm:ihti raskaasti
päin Lumivenett.immc jakellui kanvee
sissa helken ennen kuin mvisti p:ät:i:in
jajatkoi matkaa.

13. PIIFFINIIS HIITTONI. tunlma
pikkuliiläjä. Hutt(xr's Sheam'ater. Pie-
nin ja viuhusiipisin sisimrnän qöhyk-
kcen 1aji, jokavarsin runsas. l afaanis-
tarnmc laicista must!\'alko isin. Rannal-
ta lö) lyi yksi kuoLlccnakin.

Tämä on Kaikoura.'r orna laji, joka
pesii runsaana ainoastaan "Scaward
Kaikoura Mountains"-vuorijonossa
120(l- l8(X) mctrin korkcudessaja kier
telee Iähinnävain tluden Seelannin (itä-
puoLisilla)vcsillä.

Näkemättä jäi kolme nahdollista
retkeil)alueemrne ja ajankohdan lajia:
pienistii mm Fluttering (uuclcnscelan-

ninliitijä, Puftlnus gaviaJ, isommista
Flesh footed (rusojalkaliitäjä, P. camei-
pes) ja Wedgctailcd (suippopyrstöhitä-
jä, P. pacificus) kaikki kuite*in paLjon

-vleisempiä Cookin salmessa ja Poh-
joissårren runnoilla (r,iimeinen ei pesl

Monia pienia ja siroja mcrilintuja



Fregettoia (tyrskynpolkija ja aållon
polkija) ja Pelagodroma (ulappakeiju)
ym. lajejavoisimyös nähdä, mutta niitä
ei ole pääsaårten vesillä kesäaikaan ko-
vinlaan suurella todenn:iköisyydellä.
.loku olisi voinur niikyä lisää liinsiian-
nikolla,jos sielläolisi nzihn)l merelle G
tosin Saurolan Perakaan ei siellä nähn],t
mitii?in, vaikka stäijasikin selkeässä
silässäjonkun aikaa).

Pelecaniformes
Sulidae (2 pesii, I harhaillut).

11. SIJL^ SERR.A.TOR australian-
suula, Australasian Gannet (Takapu).
Ei ole luulo tiedon viiäfti. Suulat, joita
näimme Otagolla (kuvakin on) ja Kai-
kourassa jäivät vzihen'mäl1e huomiolle.
Totesimme toki kDniirsiivcnkokomus-
tuuden.

Kotona sitten todettiin, cttii timä luc-
taan nykyiiän omalsi lajikseen (Harri-
son, BB 83:519-526),joten tässä kohtaa
poikJcean Fallan ninistöstä ja pudotan
lajinimen bassana pois.

Phalacrocoracidae (13 pesii, näist?i

8 endeemistii, taksonomiassa melkoista
kiriavuutta).

I 5.PFIALACROCORAX CARBO,
merimetso, Great Cormorant (Kau,au).
Ei eiityisä huomiota kiinnitetly. Nfi
tiin sekä rannikolla etti sisämaanjoilla
ja järvillä. Kun tällaista lajia katselee
ensin Suomessaja sitten Uudessa See-
lannissa, tulee pakostamielcen, ettätäy-
lyy olla ilnneellisiä geenivirtoja olc-
massa kull laji pyslT, "koossa". Olihan
noita joitakin muitakin esimerkkejä.

I 6. PHAI-ACROCORAX VARIUS,
kaunomcrimetso- Picd Cormorant
(Karuhiruhi). Näui m),ös nähtiin sckä
Otagolla ettil Kaikourassa, ei kuiten-
kaan sisämaassa.

17. PTTALACROCORAX MELA.
NOLEUCOS, australianmerimetso,
Little Pied Cormorant (Ka$€upaka).
Tiimä oli mnsain. varsi*in rannikoilla
hl.vinkin nnsas. Kokomustaa ja valko
mustaa morfla. Huomaa lyhlt nokka,
joka erona Ph. sulcirostrikseen (musta-
merimetso, Little Black Shag), jota ei
kuitenkaan olc Eteläsaarella kuin rari-

] 8. LEUCOCARBO CHALCONO-
TUS, maorimetso, Stewartlsiand Shag.
Pesii pohjoisima Otagon albatrossien

naapuriss4 josLiin ei ruokapLrlan vuoksi
t?inä kesiinä. Kaikki pesät hylättyinäja
linnut joutilaina. Nokan q.vilaikku on
punahen toisin kuin kaunoll4 mutta
samoinkuin endeemisillä samannåiköi-
sillä ulkosaarilajeilla.

Taidetaan vaihtoehtoisesti lukea ca
runculatxkseen, j onka suomalainen nimi
tuo maorim. on jatieteellisen nimenkai
sitten tulisi kuulua Ph. carunculatus
chalconotus(?).

19. STICTOCARBO PUNCTA-
TUS, partamerimctso, Spottcd Shag
(Parekarcka). Suhteellisen runsö, ta-
paamispaitl<imlme Otago ja Kaikoura.
Moniaalla muuallakin pitkin rannikkoa
yhdyskuntia. Raitakaulaj a ruskea yleis-

Ciconiiformes
Ardeidae(4 pesii,5 harhailee, I extin-
ct Uxobrychus novaezelandiae]).

20. ARDEA NOVAEHOLLAN-
DIAE, valkonaamahaikara, White-fa-
ced Heron. Kaikkiallarunsas, erityisesti
rannikolla ja laitumilla. Alkanut pesiä
vasta n. 50 wotta sitten- Maailman lin-
fu luetlelossamme suvussa Egetta.

21. EGREI"IA GARZETTA. silkki-
haikam, Little Eget. Näimme kerran
edellisten seurassa yhden yksiiön. Sta-
tus: suhteellisennursastalviviclas Aust-
raliasta, nykyisin myös kesiiksi jiäyksi
löitii" kulen t?imä n?jkemiinrme.

22. EGRETTA SACRA. korallihai-
kara, Reeflleron (Matul:u-moana). Yksi
lintukalliolla Kaikouran eteläpuoiella.
Pääasiassa Pohjoissaaren 1aji, mutta
esiinqy kalliorannoilla siellä tiiiillä
myös Uteläsaarella.

Anseriformes
Anatidae fl 1 pcsii (joista 4 E, 4 I), 6
harhailee, I extinct [Mergus austalis]1.

23. CYGNUS ATRAIUS, musta-
joutsen, Black Swan. Nähtiin runsaasti
Eliesmeren lahdella ja Dunedinin seu-
dulla rannikolla. Ej jaksanut innostaa.
Ilmeisesti myös spontaanisti levinnlt,
mutta joka tapauksessa runsaasti istLr-

tettu.
24. BR,A.NTA CANADENSIS. ka-

nadanhanhi. Giant Canada Goose. Niih-
tiinrunsååsti Ellesmeren lahdeliajajois-
sakin jokivarsissa. Asenteemme sama
kuin edelliseen lajiin - eijuuri s).venn),t-
ty.

25. TADORNA VARIEGATA, pa-

ratiisisorså. Paradise Shelduck
(Putangitangi.). Ristisorsan turnma su-
kulainen (naaraalla valkeapä), joka oli

-
a

Korallihaikara pesii Uudessa Seelannissa pääasiassa Pohloissaarella
mutla paikoin myös Eteläsaaren kalliorannoilla.
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mclko runsas Etelaialppien juurella ja

csiint)i kaikkialla rcitillämme.
26 ANAS I'LATYRH\NC}IOS. Si

nisorsa, Mellard. Mitiipä tästii- Kutå-
k uinki n tutun n:iköinen. koiraat menos-

sa eclipse-pukuun. Alkupcrä UK ia
USA- Nyk'-isin runsain vesillntu saar'l-
lJ SJalr.

27. ANAS SUPF.R(llLIOSA, juova

neamasorsa, Grey Duck (I'arcra). Hy-
vin sinisorsan kaltainen Laji,jonka Uu-

den Seelannin nimirotu vfienem:issä
s,vrj äftlivän kilpailun ja ristcytymisen
\uoksi. Näimme näirii kuitenkin viclä
aika moncssa paikassa, kaupungcissa
myiis ristcymiä.

28. ,4.NAS GIBBERIFRONS, suo-

mulavi. Grey 'l eål (Tete). Leviämässä

spontaanisti Austmliasta, mutla ei vjelä
mitcnkäiin runsas- Näimme matkaLla

Dunodjnista Queenstowniin Alcxan-
drassa Clutha- ia Manuherikia iokien
yhlymäkohdassa.

29. ANAS ruryNCI IOTIS, austra-

ljanlapasorsa, New Zealand Shovcler
(Kuruwhcngi). Runsainlaincn maaseu-

tumaiscmassa, j os vain oli kosteikkoa-

30. I'IYMLNOI,AIMUS MALA-
CORIIYNCIIOS. vuorisorsa, Blue
Duck (Whio). Näimme yhdcn pznin pie-

nine poikasineen Adhur's Passin liinsi-
puolella Otira-joclla 9.12. Tämä oli var-

sinainen bongauskohdc, jota voi tark-
kailla serpentiinitieltä helposti.

Poikteutsellinen pcrhe, si1lä Laji

suosii yleensä peittcisiäj okivars ia. Jiin-

nä endeeminentosi vuolaan vuoristoj o-

cn spesialisti. Pidetään nlkyai?in risti-
sorsien sukulaiscna. Maåilmanktulta (=
Iluden Seeiannin kanta) vuorua 1975

]I. AYTHYA NOVAESEELAN-
DIAE, uudcnseelanninsotk4 Scaup (Pa-

pango). 'fämä endeeminen sotka niih-
tiin rnm Hayes- ja Wakatipu-jiin'illä
(Queensto$'nin tuniumassa). Nykytiän
taas suhlecLlisen runsås, mutta puuttuu

asutuilta alamailta.

Falconiformes
Accipitridae (l pcsii).

32.CIRCUS APPI{OXIMANS,
austreliansuohaukka. Australasian Har-
rier (Kahu). Eritt:iin runsaslukuinen ja
helposti avoimcssa maaskrssa näk}1ä
Parhaimmillaan vamaan kymmenkun
ta niikyvissä yhlaikaa autosta pysäht-i-

mättii. f.i viitsitry" laskea, mutla hake-

malta nähtyjen summa varmasti väIillä
200-,100 esiinoi lrihes kaiktialla aina-

kin r.uoriston idipuolella vuoristolaak-

20

33, FAI,CO NOVAESEEI,AN-
DIAL. uudenseelanninhaukla, Nerv

Zealand felcon (Karearea). Näimme
yhden hyvirl joskin korkealla, Mount
CookilLa. Jalohaukka, jolla lyhyetsiivet

o:ksi) ja pitkainkö pyrstö [:ksi), aika
tumma. Ollcssani a.iovuorossa muut
näkivät to jscn Kaikouran eteliipuolclla
aulosta. Pcsii alpeilla ja rantatörmillä.
puuttuu laajoiLta elueilta vä1istä.

Galliformes
Phasianidae (9 I pesii, I extincl E

l(loturnix novaczelandiac] ).

3,1. LOPHORTYX CAI,IFORN]-
CA, kalifomiantupsuviiiäinen, Calilor-
niaQuail. Näimme pariin ottccseen. en-

simmäinen peri plokattiin auton ikku-
nasta Hayes-järvellä, tojscn kerran osa

porukasta havaitsl myös aulosla. Tuotu
I 8601u\ulla ja levinnlt ja menesq n)'t
molemmiLla saarilla.

I{antakanojen vaalimaan retkeilyyn
meillc ci iaiänyt eriq isesti aikaa. Niinpå
hoitamatta iäi pai Porzanalajia, joista

I'. tabuensis (putotohuifti, spotlcss cra-

ke) olisi ollut suhteelliscn runsas ausira

laasialainen crikoisuus ja I'. pusillakin

suhtcclliscn runses. Kaikkca ci voi eh-

tiä, tosin nauhuin erulla nämä olisival
tieto-jen mukaan hoituneet hclpostikin.

35 GAI,{-IRALLLJS AUSTRALIS.
vekaluhtakana, Weka. l ämä rantakana

oli varsin runsas 1änsirannikolla
vicrailcmallammc alucclla so välillä
Hokitika - Rccftol Victorja liange.

LintLLja käväisi usein tien laidan ruohi-
kosta tiellä. nokki myös raatoja, ja oli
ainakin sadepäiviinä liikkeellä sekäpäi

vällä ettiiyöllä. Aihculti pientii kiivipa-
niikkia kahistellcssaan pusikossa.

-]6 POITT'HYRIO PORPHYRIO.
sulttaanikana, Pukeko. Melko runsas ja

Juovanaamasorsa, Anas superciliosa, on hyvin sinisorsan kallainen laii.
Sen Uuden Seelannin nimirotu on vähenemässä syrjäyttävän kilpailun ja

risteytymisen vuoksi

soista meren rantaan. Hyötynyt habi- Gruiformes
taatin muutoksista ja kancista. Rallidåc (8 pesii (näistä 2 E). 2 harhai-

Falconidae (1 E pesii, t harhailee) lcc, I extinct)'



mcnestli lailumillakin cli asutulla alu-
cella. Fallan kirjassa Uuden Seelannin
pukeko on oma lajinsa (P. melanotus),
mutta uudenmissa "vain" sulttaanika
na. Sai n;vt korvata kuitenkin takahcn,
jota ei aidosti luonnonvåmisena ollut
taiolla kohtuuajassa.

37.Ftlt.lCA A I RA, nokikana,Aust
ralasian Coot. Yleisrynyt vuoden 1958

ensipesinn:in (Hayes-järvellä) jälkeen
nopeasti. Ainokaisemnle näimme juuri
Hayesillä.

Charadriiformcs
Hacmatopodidae (3 pcsii,joista2 E).
Kahlaajiin kältcftiin aikaa h)'vin siäs-
tcliiiästi. Ilndecmiset lajit esiinlyivät
hyvin hajallaan,.jotcn niistävain pienen
pieni osa tavoiteftiin. Kesävieraat (e1i

pohjoisen taivea välttiivät muuttovlc-
raat) teas civät .juuri ulote (tässä vai-
hccssa vuotta) m atkaan sa Eteläsaarelle.
Muiden llteläsaarella niikemiä muutto-
vieraita olivat kuovisirri, palsasirri ia
siperiankurmitsa - mr.rista en cdes kuul
lut. Pohjoissaarella kä,vnect näkivät
cncmmån.

38, HAI]MA IOPI]S OSTLA.LE.
cUS, mcrih.rakka, South Island Pied

O,vstercatchcr (1'orca). Pcsii nursaan-
laisena sisämaassa mm laitumicntuntu-
massa.ja " on braided river beds " (shing-
le rivers).Niihtiinmyös rannikolla (muis-
taakseni, losin miifitvkseen ei paneLr-

duttu), joka on kuiterkin enemmän seu-
raavan Iajin valtakuntaa.

'l'ässä taksonomia taås tckcc tcppo-
sct. Shorebirdsin mukäan kyseessä on
ll. Longirostris eli australianmeriharak-
ka. Ei ota kuitenkaan tiukkaa kantaa.

39- HAETIATOPUS LJ}]ICOLOR.
nokimeriharakka, Variablc Oystcrcal
cher (Torea, Toreapango). Kokomustaa
morfi a nähtiin mm. Otagolla (kaukoku-
vakin on). mustavalkoislakin joissain
paikoissa. Täy1' kuitentin myöntiiä,
etä edellisen ja t:imän välisiin eroihin
ei tullut pencuduttua. Johtui siit?i, ett2i

kahlaajiin yleensä panostimme peräti
vähän. Maailman kanta 2000-3000 yk-

Charadriidae [7 pesii (näjstä I E), 7
harhailee (2 raria)1.

10. VANELLIJS MILES. naamio
hyyppä, Spur-winged Plover. Alkrnut
pesiä n. 1932 lnvercargillissa, j osta le-
vinnyl yli Lteläsaarenja edelleen Poh-
joissaarellekjn. Nykyriån runsas, näim-
me vaimaan pitkälti toista sataa kaik-
kialla reittimme varrella. Jokikivikot ja
laitumet, hyöqnyt avomaiden lis:i?inty-
miscs*i ja k:!rjalle tehdlistii juomapai-
koista.

41. CILARADzuUS BICINCTUS,
ruostevyötylli, Banded Dottcrcl
(Tutud\\'hatd. Näinrme Illlcsmcren lah
deila runsaasti, mutta scn lisäksi vain
yhdcllä picncllä jiin'ellä Arthur's Passin

tlen vanessa. Pit?iisi olla saartcn loiscksi
rLrnsain kahlaaja (Hayman etal.), mutla
ainnkin nnamiohlryppä oli paljon näky-
vämpi tällåisille automatkailijoillc. Ai-
nutlaatuinen leji siinä suhteessa. ettai

muuttaa (osa kurnasta) talveksi Aust-
ralia:rn.

42. ANARIIYNCITUS } RONTA-
LIS, kieronokkat-vlli, Wrybill
(Ngutuparore). Pcsii42 ,15 S levcyspii-
rien \'älissä (Otago. Canterbury)
soraj oissa (braided river beds), talvehtii
38 S leve)spiirin pohjoispuolcLla, myös
rannikolla.

Tämä laii otti koville, eimuuten mut-
ta Rakaiajoclla oli tosi hiekkam-vrsky
mennessämme lajia bongaamaan.
Näimme lopulta sekä aikuisen että
nuoruuspukuisen. Maailmankanta 5000-
7000 )ksilöä (Halnan et al.). Näkemi-
nen on varmaan paljon hclpompaa tal

vella, jolloin tulee rnercnranto.jen liet-
teille.

Scolopacidae (1 E pesii,30 vicraili
.iaa).

43. LIMOSA LAPPONICA, puna-
kuiri. Eastcm Bar tailcd Godrvit. Pieni
parvi Eliesmeren lahdella. Laji on laval-
linen talvivieras saaren kaikilla vuoro-
vesiramoilla.

,14. ARIINARIA IN I EI{PIIES, kari
kukko, l umstonc. l'?u1i Kaikouran sa-

larnassa. l avallinen talvivieras. fuhan-
sia yksilöitä.

Recurvirostrida€ (2 pcsii, toinenE, I
harhailija).

,15. HIMANTOPTJS IIIMANTO
PUS. pi&äjalka, Pied Stilt (l'oala). Run-
sas, näimme lajia monin paikoin suu-
rinakin yhd-vskuntina. Vaatii kuitenkir
kostcikkoja, mutta j uottopaikatLin tun-
tuivat riiniivän. Viirirys vaihteli (mustan
määrä), minkä arvellaan iohtuvan
risleytymisesä mustapitkäjalankanssa.

Lajin alkuperä tii?illä on australialaj
nen. Aushaliassavfivaihteluaei esiin-
n-v. Uusiseelantilaisista viirivaihteluista
on kuvitusta Haymarissa (s. 233). Toi-
sissa kirjoissa omana lajinun, ausffali-
anpitkäjalka. H. leucocephalus.

46.HIMANTOPUS NOVAE
ZE(A)LANDIAE, mustapitkäjalka,
Black Stilt (Kaki). Huippuharvinainen
pcsijä E-saarella. joka laarassa hybri-
disoitua pois paljon runsaamman (a-)
pitkäjalan vuoksi. 1 layman et al. ilmoit-
taa puhlaiden paien mäiiräksi vain 10

15 (n. 1980-luvun alku).
Saarella kuulimme kaksi tietoa n. 50

yksilöä ja jopa lfies 100. Suojelu on
tiukkaa ja tutkjmus nyky:i?in intensii
vistii. Mc näimme pa.rin ]fie1lä Mount
Cookin lentokentliiii ja yhdcn linnun
(kaukaa, ainakin asiantuntijåt väittivät
puhtaaksi) Ellesmcrcn lahdella (pesinti
jo ohi). Chccklist (1990) arvelee aino-
aksi pesimiialueeksl Waitaki jocn vesis

tiin. Pcsiijokikivikoillaialähcisilläkos
reikoilla yksirtiiisin parein.

Stercorariidae (2 pesii, 2 vierailee
s:iännöllisesti, I rari).

47- SI EITCOI'ARIUS PARASITI
CUS, medkihu, 

^rctlc 
Skua. Näimme

pari kihua Kaikouran ulkopuolella
kumiveneseikkailullammc. ainakin toi-
nen kiimi ajetuista oli seh:isli meriki-
hu. mutta toiseenjäi vähäinen pomari-
nuksen mahdollisuus. Molemmal olat
siiännöllisiä vieraita näillä vesillä kesä-
aikaan.

)1



Laridae (3 pesii,joista I E)

,18. LARUS DOMINICANTUS, ete-

liinselkälokki, Dominican Gull (Karo-
ro). Saartcn ainoa mustaselkäinen lok-
ki, josta kä)4et?iiln myös nimiä Kelp ja
SouthemBlack backed. Sama laji, kool-
taan selkälokin ja merilokin välistä,

enernmzin merilokkimainen suhteil-

taan. esiinryl' Australiassa ja Etelä-
Amerikassa.

Näit?i niiky i j oka paikassa, myös kaa-

topaikoilla (MoLrnt Cook), mutta yksi
lokki vastaån 25 keaa oli liian kovaa

1okille.
.19. LARUS NOVAEHOLLAN-

DIAE, hopealokki, Red-billed Gull
(Taraprurga). Runsain saarten kolmesta
lokkilajista. Yhdyskuntia rannikon saa-

rillaja liitL-ui myös sekä kaupungeissa
että jokivarsissa. Tyypiltään nau
rulokliryhmåiå, mutta vaikutti vähän
isonlmalta (kirjassa ei eroa).

50. LARUS BULLERI. uudensee-

lanninlokki. Black billed Gull. Melko
runsås, näkyi myös edellisen seumssa

esimerkiksi kaupurkien suihL-ulähtcillä
ja puistoissa. Pesii j okivarsilla. Mcrcn-
mnnalla ei tiitii nähty.

Sternidae [8 pesii (näistii 2 E), 7 har-

haileel. Eteläsaaren liiratarkkailu on
cksoottistå" mutta lai istollisesti ei kovin
åntoisaa. Pohjoissaarella olisi voinut
nfidä kymmenkunta lisälajia.

5l. STERNA AIBOS'|RIATA, uu
denseelanninliira, Black-lionted Tcm
(Tarapiroe). Nfitiin useissa paikoissa
jokivarsilla ja niittyjen yllä hyönrcis-
pJynnissä, ei rannikolla. Chlidonias-
tlyppinen (tosiaan nä)'tti), johon myös

Ilarrison viitlaa. Endeeminen uu-
siseelantilaislaji.

52. STERNA STRIA tA, mustanok-

katiira. White-ft ontcd Tem (Tara). Run-

sain meritiiralaj i, j ota naimme niin Ota-
gossa kuin Kaikourassakin sckä silloin
taillöin muualla mm. joilla. Aiemrnin
arveltu cndeemiseksi saarten lajiksi,
mutta pesii n)'t myös Ausiraliassa.

vihreä-valkoincn ja va sta isompi
kyynK)* oli yllättiivä. Näimme jol-usen

yksilön eri puolilla. Arvellaan olevm
sopeutumassa eksoottisiin ympåiristöi-

hin j a teantuman pysäht, neen.

55. STREPTOPI]I-IA CHINENSIS,
aasizurturturiklryhky, Spotted Dove. Ei
Eteläsaarella. mutta,{ucklandin eläin
tårhareissulla näimme t?it2lvillinä ja va-
paana mm. eläintarhan alucclLa.

Psittaciformes
Nestoridae (2 E pesii,lisäksi I e{inct
fNorfolk saaren la.jil.

56. NESTOR MF]RIDIONALIS.
kaka. Kaka. I'larvalukuinen mole mmil-
la saarilla alkuperäismetsissä, Eteläsaa

rella p:iåiasiassa 1ännessä, mutta solia

myöten lcvinneis]rys ulottuu lai.nem-

mäs kuten esim- ainoassa tapaamispai-
kassamme Victoria Rangen ja Lcwis
Passin välillä. Koko kuin seuraavan.

:iaini e.ilainen (nimet l)ja jonkun venan
eri muotoiset siivet.

57. NESTORNOTABILI S, kea, Kca.
Eteläsaaren vuoristometsissä nykyiiiin
suhtcclliscn runsas ja mcnesty\'ä. Ai-
emmin vainottu lampaantappaja. Pesii
korkealla l?ihellä metsänråjaa (aina yli
760 metrissä),josta käy myös laaksois
sa ruokailemassa, csim. kaatopaikoilla
(Arthur's Pass ainakin 25 yksilöä illalla)
j a asutukenpiirisså. Tuthii kaikkea mah-

dollista kijnnostuneena ja voi rikkoa
paikkoja, mm. autoja.

Cuculiformes
Cuculidae (2 pesii,4 harhailee).

58, EUD\'NAN,ffS ]'AITENSIS,
atolJikfi , Long-tailed Cuckoo (Koekoe-

a). Pieni kfi,iol1a piiitkä pyntö, siksi
40 cm pitkä - lennosså knin hoikkaristi.
Helppo lö)1iiä ?iiinestä, joka kuin me-
kaaninen viherpeipor/i:irripeipon Lq s-

t?imincn. Pesii vain alkumetsissä, j ossa

isäntälajeja (Brown Creeper, kiipljä
mahiria. Yellou'hcad, mohuaa; P saa-

rella Whitehead). Muutlåa talvcksi Fid-
zj jaSociety-saå.ril1e.

vaivattomasti kuulimme Victoria Rån-
gen - Reeftonin välillä 34 yksilöä
nrruissa kiwiprojektin Lf lkiäisenä. Nä-
kem:iän cmme pässeet. Pera o1i kuuliut
kuulemma seitsemän meidiin jälkcem
me. Nimi ei tarkoita "lisl1ä lihaa" (saat
taa tarkoittaakin?), våan tulec soidinää-
r1est2i, jollaisena nälkäisct siinolaiset
sen kai kuulivat...

Coraciiformes
Alcedinidae (2 pesii, toinen I).

60. IIALCYON SANCTA, pyhi
myskalastaja, Ne\\' Zealand Kingfi sher
(Kotare). Tämain kalastajan pit?iisi ol1a

suhteellisen laajalle levinnytj a helpo sti

löydettiivä- Levinneisyys on tosin poh-

ioiseen painottunut. Niinpä me näi! ne
vasta retken lopulla pari yksilöä, loisen
GreyDouthin - Reeftonin välilläja toi-
sen jossain itiirannikolla tien varrcssa.

Passeriformes
Xenicidae (4 E, joista I tn extinct, 1

huippuari), vilistaijä1.

6I, ACANTFIISITTA CHLOzuS,
metsävilisliij l! Rifl eman (Titipou'1amu).
Y'l(si viehättävimmisti kohdaluista lin-
nuista. Vilkas kahdeksansentlinen
"pyrstötön" uluiliinun vfinen "puu-

Columbiformes Tapasimme Arthus Passissa (l) ja
Columbidae (,1, joista 3 I, pesii). Kumara-Hokitika pikkuticn varella

53.COLUMBA LlVlA,kalliolqlh (l?ih Kumaraa 3-4 kilpaa mekastavaa)

Lf, Feral Pigeon. .Aitojå_ 
puluja sicllä Strigilbrmes

uiaillä, mutta lisäksi kalliokyyhkymaas-
toon asettuneita yksilöitil Kaikouran Strigidae (2 pesii' toinen I' toinen E

rrnru'uonra. li5:il.i lexdncll\celoglauralbilacie'l)

54. HEMIPHAGA NOVAESEE- 59. NINOX NOVAESEELAN-
LANDIAE, uudenseclanninkyyhky, DIAE, australianhaukkapöllö' More-

New Zealand Pigeon (Kereru). Euroop- pork. I-:intisellä woristoalueella vai-

palaisiin puluihin tottuneelle yllätt?ivä kutti runsaalta, sillä suhteellisen
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kiipij ä". Ääni teräväia nopeatsi(t)-tsi(t)
1åi myös sarjana. Helppo lö),tää sen
awlla.ViihBt myijs mrinlyistutuksilla,
vaikka me näimme våin alkumetsissä.
Vaikufti suitcclliscn runsaalta.

Alaudidae (1 I)

62. AI-AUDA ARVENSIS, kirrlr,
Skylark. Kiuru oli lcvinn)t kauttåeltaan
avomaille ja asusleli mm. ålbatrossicn
ja pingv-iinien naap urissa eikä kauk.ma
kcastakaan.

Hirundinidae (1 pesii, I harhailee).

63. HIRUNDO TAHITICA,qyncn
merenpaiäsky, Welcome S\\allow. Pe-
sin]1 cnsi kena. 1958 Pohjoissaarclla-
Ei olc tuotcttu vaan itse levinnyt. Nyt
laaj allc j a tasaiscsti lcvinnyl myös Etc
liisaarella, ainaldn itäpuolessa. Näim-
memonissapaikoissa, nnn.tyypillises-
tisilloissa.

Prunellidac (l I).

64, PRT]}JELLA MODULAzuS,
rautlajnen, Hedgespa.row. Tuotu I 860-
luvulla ja levimyt kaikille saarille,
habitaattivaatirnuksctvaikuft ivatväljiltai

ehkä brittiläisten rautiaistcn tapaiset.
Niihtiinja kuultiin monen monissa pai-
koisså, m]ös alkumetsissä.

Muscicapidae (13. joista 9 E, 2 I, I
ra.i, I erlinct lTurnagrå capensis, NZ1
Thrush = Piopiol).

'I ässä hetken ajan mcncn jaottele-
maar ihar alaheimotasollc asti, koska
haluan korostaa seuraavien lajien oma
peräisyyttii. On se ehkä paikallaan sik-
sikin, etti M. on din ylettömiin laaja
heimo. Acandrizinae (Austalasian\\'a.r-

blers), toisinaan -> Sylviinae.

65. MOHOUA (frNSCr{rA) NO-
VAESEELANDIAE, kiipijäma1uri,
Bro\m Crceper (l'ipipi). Tämä löytyi
puhlaasti ostamanxne nauhal ansiosla.
Emme nähneet lintua, mutte pystyim-
mc tuntcmaan nauhan avulla lauLun

Victoria Forest PzLrkissa kiivi-illån ret-
kellä sekä scuraavana päiv?inä jossain

Springs Junctionin tienoilla.
Sieviin niiköinen lintu, jonka mielel-

Tarvitaanko kaiken varalta määri-
tysariikkelia selvittämåän, miten
kuvan lokki, etelänselkälokki (La-
rus dominicanus, Dominican Gull,
Southern Black-backed Gull, Kelp
Gull, Karoro), erotetaan selkä- ja
merilokista. Voihan aluksi paljas-
taa, että sen koivet ovat kalpeankel-
taisel.

Larus novaehollandiae, tarapunga eli hopealokki elää naurulokin elämää
vastajalkaisten puolella palloamme.

.. tt



liiän olisi nähytkin. Checklist on niuk-
kasanaincn lajin suhteen, mutta Falla et

al. kertoo, että tämä asuttaa m)ös
"eksooltisia" metsiä ainakin, jos ne

oval lähellä alklrmetsiä.
66. GI.RYGONE IGATA, uudcn

seclzurninmaluri, Grcy Warbler (Rirori
fo). Uudcmmissa kirjoissa tuntcc engl.

nimen New Zceland Clrcy Flyeater.

"Harmeåkeftf'1" on hFin kestinl ha-

bitaatin m Lrutokset. Tavataån myös puis

toissa ja puuta-rhoissa kauttii saartcn-

Itsekin lö,vsin mm. kamPukselta.
Laulu hyvin crikoinen ttismälleell vi

hellettivissä oleva kaunis ja korkea
melodia. Viuhkamonarkin ohellauscin-
min lapaamanme alkuperäislaji.

Rhipidurinae, viuhkamonnrkit.

67. RHIPIDIJITA FUI-IGINOSA, ti-
aisviuhkamonzfkki, Fantail (Piwakarva-

ka). Mustavalkea p jtkäpyrstöinen (kuin
pyrstötialscn pyrstii) eloisaje söpö Lin-

tu,jota oli kuten cdellistii inonissa met-

sissä ja puistikoissa. Kutcn edellätodct-
tu. runsaslukuinen ja helppo löytää.

Eopsaltriidae (Australasian Robins).

toislnaan -:' Muscicapinac.

68 PFITROICA 
^USTMLIS. 

u'.r-

dcnseelanninsieppo, Robin (Toutou-
wai). Näimme tämän robinin kcran
crinomaisesli n. l0 km enncn Anhur's
l'assia ole\'alla retkeilyalueella (crin

orrainen paikka, en muisla nimeä. iossa
olisi voinut olla pidemptiän, jos vain
olisi ollutaikaa). Lisäksi kuulimme scu

riravane päjvänii lajin farissa paikassa-

Yllättävän n:iköinen p,vöreä, kookas
pikkulintu. Ilse asiassa havainto
paikkammc ovat alucella, jossa laji ei

ole rnitcnkiiän runsas. [imyöskiiiin mi-
kään puLrtarheiaji, vaan lähinnii alku-
rnetsicn laii edeileen. MinrLlle ei cnsim

mäiscnä tilllut mielecn anlaa tällc siep-

po.iohdannaista ninrcksi.

69. Pt,l ROICIA tUAt-lRO( FIPHÅ-

LA. pcukaloissieppo, Tonltir (NgirLl-

ngiru). Mount Cookln alkumctsässä

näimme JS:n kanssa )hden, ia lnuut
missasiva!. Mytjhenlminpaikattiinmuil-
lckin. ainakin Arlhur's Passissa ja taisi

olLa muuallakin. Lålinnä alkrn'llclsissä.

multa ionkin velTan lcvinnl pcnsaik-

koalucille. Ei puutarhoissa.

Turdinac
?O TIJRDUS I'H]I,OMELOS. ]AU-

lurastas, SongThrush- 1 860luluntuon-
teja, niin kuin useimnat. Edttäin runsas

puularhoissa j a pcnsasaidoissa. Niukkå
alkumctsissä - tapasimmc MoLlnt Coo

?1

killa muistaakscni tämmöiscssä.
7l 'TI IRDI lS MERULA. musla.ras-

tas, tsiackbird. Kuten edellinen. lluden
Seelannin Atlaksen mukaan saarlen le-
\'innein1aii. Iähiin liir ry"y sc, etlä musta-
rastas on onnistunut Lcvittäytymään
sponta:r,risti useimmille etziissaarillekin.
On tosin moni nluukin tuontileji, muttei
ailan yhfi tchokkaasti.

Zosteropidae (1), silmälasilinnut

72, ZOS'IEROPS LATERAI,IS, hO

pearilli, Silvereye (Tauhou). Run$s,
useimmissa pensaikoissa esiinryvå laji.
Chccklistin mukiun ilmeiscsti runsain
ei tuotu varpuslintulå]i n) kyiiän. Lajin
histoda on hieman epäselvä, mutla var-

haistcn tutkinusmalkailijoidcn ja na-
oricn mukaan ei ole ollut searilla ainå.

Suurempi immigraatio I 856, jolloin
maorit antoival sil1e yo. nimen, ioka
mcrkitsee "muukaiaincn" (stranger).

''ätii 
tavattiin yksittäisissä pensaissa-

kin suurin piiitein kaikkialla missä kul
jeskelimrne auton ulkopuolcLla.

Meliphagidåc (4, joistå 3 E ja t har-
haili.ja).

7:] AN'IHORNIS MELANURA.
makonako, Bellbird (Korimako, Ma-
komako). Suhteellisen mnsas alkupe-

räislali, joka levinn)-t myös cksoot-
tisiin mctsiin. Kuitenkin esiln. Christ-
church in puularho isse niukasti (ar.r'c len
kuullecni kerran kampuksella). Ta-
pasimme kutakuinkin kaikkialla alku-
metsissä. Robinin kohdalla mainitrssa
metsikössä useita lintuja yhlaikaa.

74. PROSTHEMADERA NOVAE
SITELANDIAE. tui, Tui. Iuin nta-
hiiyhenten niikcmincn o1i tuoltaa vai
keuksia. Kiivirctkcn illansuussa iopul
ta onnistui Victorla F'orest Parkissa

crjttäin vaalivassa maastossa. Scn jäl-
kccn kuulimme (kun opimme iiänen
luntemaan) viclä pari muuta såmalla

alueclla. I-ajin ei pitäisi olla en:iä taan

tunutja paikoitcllcn se levi:iä eksootti-
siin metsiirtpuutarhoihin.

Emberizidae (2 I)

75 EMBERIZA C|fRINEI-l-4. kel-
tasi.kkn- Yellowhammer. Runsas

vilielysmailla kautta maan. Nähtiin pal-
jon, koiraiden keltapäisgs oli siiäntö-
nä. Levinnlt mm Chatham- ja Kerma
dec- szLarille - Chccklist antaa ymlnärtää
- spontaanisli.

Fringillidac (41)

76. IRIfIGILLA COEI.litsS, peip-

po, ChallLnch. Yksi runseimpia iintuia

Pihamaina tuotiin Uuden Seelannin Elelä- ja Pohioissaarille lST0-luvulla
Nykyisin lali esiinlyy vain Pohioissaarella



paäsaadlla. Atlaksen toiscksi runsaim-
nin raportoitu laji. Myös levinnlt osal-
le etäissaarista. Ei voinut ollå näkemät
lä. Ta.rkkaan ei peippoja tutkittx, mutta
isoja eroja eurooppalaisijn kantoihin ei
ollut.

Gcnccttiscstii crilaistumisesta on mc
nosse näiden tuontilåjien suhtccllisen
intensiivisiä tutkmuksiakin jo n),1,

joskin ruonrilajit aluksi olivar jääneet

v:ihiin r'fiemmä1le huomiolle.

77. CARDLjELIS CHLORIS, vi-
heryeippo, Greenfinch. Runsas kautla

maan myös tämä siemensyöjä. Samat

sanat kuin edelliseen lajiin sopivat tä-
h?inkin. Osalla etäissåarista oma kanla.
Näinme runseasti, t?imäkin kuin kotoi-
\-.1 linnrmme.

78.CARDT]ELIS CARDUELIS.
tikli. Goldfinch. Runsas asutuillaalueil-
la

79. CARDUELIS FLAMMEA. ur-
piainen, Redpoll. Ilurlsas, suhtcclliscsti
runsaampi korkeammalla sanoo kirjalli-
suus, mutta esiintyi k-.rllä csim.Iaitaro-
assa albatrossien n-]lltumassa ja Canter-
burl'n yliopiston kampuksella.

Ploceidae (1 I)

80. Passer domesticus, varpunen,

House Sparorv. Runsas asutuilla alu-
cilla. Lisäksi mvös rnaascudulla ja
Luonnosså er:iä]1ä laillå luonnonvaraise-
na - nimittäin jokivarsien Eucalyptuk-
sissa oli lehdistätehtiä pallopesiä mo-
nisse paikoissa.

Sturnidae (2 I)

81. STURNUS VULGARIS. kolta-
rainen, Starling. Runsas.ja laajalle 1e-

vin n1.t karj anho idon seuralaincn. Missä
oli lampaita tai nautoja, siellä olikotta
raisia. Lisiiksi åsuhrskeskusten puis
toissa.

82. ACzuDOTHERES TzuSTIS, pi-
hamaina, )ndian Myna. Etcläsaarcilaei
mainalintua ole. Iämä "hoideltiin"
Aucklurdin eläinlarhasta. Tuotettu mo-
lemmille saarille 1 870-luvulla, mutla
hävisi Lteläsaarelta .jo vuoteen 1890
mennessä. Poh joissaarella pitkiiän sup
pea levinneisyl's, mutta 19,10 ja -50-
luvuilla nopea levittzil"tf minen laajalle.

Cracticidae (1 I), huiluvarikset

83. GYMNORHINA TIBICEN, iso-
huiluvaris, Australian Magpie. Levin-
nyt kautta maatalousalueiden ja tavalli-
simpia isoja lintuja autolintutudstin
havaittavaksi. Alunperin runsaampi
Pohjoissaarella, mutta n)'t oli runsas
itäosassa Eteläsaarta kaikkialla missä
kuljimme. Vuoriston ylemmistui osista,
mistä mMtalouskin suureksi osaksi
puuttui, ei ollut eniiä näitii.

Paljon näimme, paljon jäi niikemättii.
Kokonaisuuleen olen tylqväinen. Jos

olisi ollut viitriko pari enemmiin aikaa,
kien'okseen olisi kamattanut 1isätä Ste-
\latin saarella käynti ia Fjordlandia
palanen sek:i piiätlaiä retki Pohioissåa-
rcn subl-rooppisille alueille. Holarllisia
kahlaajia talviasuissaan olisi nähnyt
Pohjoissaaren ja Cookinsalmen kahlaa-
jarimnoilla. Puulteita jäi siis aikapaljon.
Jos nc jiiävät vaivMmaan, voi aina låih

teä uudestaa,n . Ainakin olisi paremmin
valmistaulunut.

Loppusanat

Ja rniksikö olin Uudessa Seelannissa.
Syynä oli 20. kansainvälinen omitolo-
gikongressi, jonka viikon ohjclman 1i-

siiksi oli tarkoitukscnmukaista olla pc
rillätoinenkln pidenneqv viikko, kun ei

kovin uscin huvitå lähteä l:ihes keskey
tymättöm:illc 25 tunnin lentomåtkalle.
Mukavana lintuhavaimointiintin pa-
neutuneena matkaseurana olivat retkil-

Iä Reuno Alatalo, Erkli Koryimiikija
JukJ<aSuhonen. Jakongressimnrkkinoil-
la istuivat stunassa olutteltassa samassa
suomalaispöydässä (tietenkin) myös
ljsäksi Yrjö Haila, Ilpo Hanski, Pertti
Koskimies, Marklu Kuitunen, Harto
Linden. Olli Paasivirta, Hannu Pöysä,
Perttija Ijelmi-lrene Saurola j a Raimo
Virklala. Tcrveiset heillekin, jos sattu-
lal 1ämän kerk)muksen näkernään.

Kirjallisuus

Brittiläisperintecn mukaisesti Uu-
desta Seelai,iisia on olcmassa hyvää
lintukid allisuuttei a p:iäs:Lafien linnusto
tunnetaan varsin hyvin. Merilintuj en
kansså voi tehdä vieläuusia havainto ja-

kin, jos p?iäsee kiertelemään ulkosaaril-
le taijaksaa etsiskellä \'uoristoista nii-
den pesiikoloja. Suositeltavaa iuettavaa
ennakkovalmistautumiseen on seuraa
vassa Iuettelossa.

Bull, P.D., Gaze, C.J.R. & Robertson,
C.J. R. 0: The Atlas oftsird Distributi-
on in New Zealand. - New Zealand
Wildlife Sewice, Omithological So-
ciety o1-1.,Ie\! Zealand. Pcrintcincn 1in-

tuatlas, irtolchtikansiona.
E1lis, B. (1 987): TheNcwZealandBird-

watchers'Rook. - Rced. Methuen. Lä-
hinnä linhrharrastusopas, mutta sisiil-
tZä lyh)'ttli matkaa vanen sopivasti
myös alueittaista retkeilykohdekuva-
usta - mistii löyqf, mit?ikin. Ei tarkko-
ja åjonuofteja.

The Checklist Committee (1990)l
Chccklist of thc Birds ofNew Zea-

land and the Ross Dependency, 
^n-tarctica. llird edition. Random Cen-

turf and The Omithological Society
of Nerl' Zealand. Yksityiskohtainen
ticto laiicn cntisesti ja nykyiseslä
esiintymisest2i såarilla.

Falla, R.A., Sibson, R.B. & Twbott,
E.G. 0: The Nerv Guide to the Birds

of New Zealand- Collins. Perinteinen
kenttäopas vfi kllvatauluineen. Sisäl-
tää koko lajiston, joskin taksonomias-
sa on eroj a esim. Harrisonjn merilintu-
ki{aan nzihden. Bongarin karuiattaa
perehtyä nykyisiin (je cntisiin) lajira-
jojhin muistakin l:ihtcisti.

Reader's Digest 0: Reåde/s Digest
CompleteBook olNcw Zealand Birds.
Reed, Methuen. Parempi kuin koti
mainen vastaava kirja, tai ainakin
asiapitoisenlmintoteutcftu. Tekstit pe

rusteellisemmet- valokuvakuvitus.
Löytyy yliopislon pzi?&iiastosta. !
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Edellisellä sivulla surutaskun länti-
sen rodun koiras marraskuussa.
Oenanthe lugens halophila.

Tunisia on maa idän ja län-
nen välissä. Valtio, lossa
ihmiset ovat islaminuskoi-
sia, mutta naiset kulkeval
silti {arkuissa. Maa, jossa
voi nähdä sekä iberiantöyh-
tökiurun että arosuohau-
kan.

Viime vuosina on suomelaislen lin
tuhanastai icn ulkom.Lanretkeily lisiiän-
tyng l:ihcs räjähdysmäisesti. Flllatissa

on käynyl lfies jokainen,.ja viimc mo-
sina on entistä cnemnän alettu kä)dä
myös muualla, etup?iässä Marokosså ja
Turkissa.

Sur.rnnitellessammc syksyn retkeä
katsoimme a) karftaa. b) tiliotettaja c)
lentoaikatauluia- Näitii kolmea sopivas-

ti yhdistclcmällä nousjmme 2,1.1 l. ko-
necseen Seutulassa, mäifänpäiinä Tu-
nisian tunnetuin lomakaupunki Sousse.

Yleistä

Tunisia on pien Pohjois-Afrikar
valtioista. Vaikka se on islamilainen
maa. on se arabimaisla länsimaisin.
-Iunisialalsct 

naiset eivät kulje yleensä
hunnutcttuina,ja nuoret -joita on todel
la paLjon - voisivat vaatctuksensa puo-
lesta olla vaikka ranskalaisia.

Tunisiassa auton!'uokraus on kallis-
ta, bensiini halpaa, ruoka hpiiä j a ihmi-
set ystiivällisiä. Koska Tunisia on suh

tecllisen pieni maaja tiet ovat hyviä, on
liikkuminen ympärj maata suhteellisen
vaivatonta. Tunisiaan voi mainiosti
mennä "perheretkellc", mutla siellä saa

v:Lrmasti innokaskin lintumies kululet-
tua pari viikkoa jatkuvasti lintuja kat-
sellen. Nfitävilä nimittiiin dittä!

l\,{ustapaalasku. eteläinen rotu. Saxicola torquala rubicola/hibernans. Kuvattu tammikuussa-

Tunisia - vastakohtien maa
Kirjoitus pohjautuu kirjoittajan,

Soili Lcveela,hden. Jokka J. Nur-
men. Marllu Santamaan .ja Keijo
Wahlroosin marras joulukuussa
1991 tekerniiän Tunisian matf,aan

sekä usclsiin eri matkakefion'luk-
siin le rapoitteihin maan linnustos

teksti & kuvat Jyrl^.i Normala
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\-.llen. Nå,[1a\ tut n]mrtarn nrficill
Turisia on monipuoLinen maa. Poh-

joisessa maisemaa luomehtivai Atlas-
vuoriston itäisimmät buiput ja laajat
viljelysalucct. Myös maan pzLrhiurt lin-
tu j:iNet löylyvät tiiiltii. Peltokasvien
lisäksj funisian viinit ja sitmshedel
mät kypsyväl pohioisessa. Maan kcs-
kiosissa on laajoia ruohotasankoia sckä

oliivipuita - kilometreittäin suoria puu-
jonoja. Myös suuria suolaliciukoita,
chotteia, on måan keskiosassa. E1e1ä-

osassa on kuivaa. Kasvillisuus vaihtuu
ruohotasangoista piikkipcnsaikloisek-
si puoliaavikoksi .ja loppuu sitten
kokonaan. Tunisian eleliiosassa on Io
puton miiä-ä hickkita.

Koska kasvillisuus on nron imuotois-
ta, on m.vös lintuja lajistollisesli ja -

varsinlin pohjoisen jiirvillä myös yk-
silömääräiscsti runsaäsli.

Eksoottista aavikkolajistoa

Maan eteläosien aavikoillajakeitail-
la on lajisto suomalaiselle lintumiehel-
le kaikkein oudointa. 

^avikkokertut,arokorpit.j a atlasketlut ovat lajeja, joita
ci löydä cdes Euroopan lintuoppaasta.

Samoin crilaisia taskuja (ylejsimplnä
kirjo- ja aavikkotaskut) sekä kiuruja
(esimerkiksi pikkuaavikto . aavikko-,
kiriosiipi ia saharank;urul) ovat pai

koittain hl-vinkin ylcisiä. Keitailta löy-
tvy muun muassa paln-tukyyhkliä ja
ky1äsirkkuja.

Etcl ässä on myös aavikko j är 
"- 

iä, i oi-
dcn linnusto on runsasja monimuotoi-
ncn. Kahlaaiista nustajalkalylli ja pit-
käjalka ovat ] leisimpiä. Myös mustaii-
biksiä retkeiicc järvillä. Rantapusikot
puoleslåan ovat ke tujen valtakunlna.

Samettipiiäkcrttu on Ylcinen, mutta
påikoitellcn pikkupensaskefttu on ta
vallisin puskissa kähmijä. Talvisill at-

laskcrttujakin viihtyy näillä jän'illä.
I larialintu on joissakn paikoissajopa
runsaslul:uinen.

'I unisian länsiosassa, noin puolessa

välissä maata pohjois-eteläsuunnassa
on ainakin eurooppalaisten lintumies-
ten tr[rlema " taskutie". l ämiin lien var-
rclla on helposti hoidctlavissa suuri osa

Pohjois-Afrikan erikoisuuksista: kruu-
nu- ja tipl?ihietakana, aavikko-, piklu
aavikko , kirjosiipi- ja saharankiun,
aavikko-, kjrjo-, musta- ia suruusl<ri,

ioka taiällä on toh) hahphild (räma
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rotu csiinty) ainoastaao Marokossa,
Algeriåssa ja Tunisiassa - itaiisemmistä
roduista poiketen tiim:in rodul naams

on ei näköinen kuin koiras).
Myös kaulustrappi on silloi11täIlöin

havaittu råhisin tim:in tien vancLla.
Laji ei pcsine Tunisiassa, vaan klsees-
sä lienevät talvella vaelltmiLan lähte-
nect yksilöt Algerian pcsimiialueilta.
Y ksi pikkuten apaiäskykolonia sijaitsec
h)'\,in lähellä tätä lietä, ia linnut myös
tah'ehtivat alucella.

Tunisian pohioisosissa ljonusto on
lyystjn crilainen. Maarl luoteiskolkas-
sa on korRilammimetsicn peittiimiä
vuorcnrinteitä, jo iha elsivä lö]tiai mm.
etelänpuukl ipi j ititi, tulip?iaihippiäisiäia
atlastikkoja. MonilLa lajeilla on taiällä

omarotunsa. Kuusitiainen csimerkiksi
on aivan kcltavatsainen ja poskinen,

rotj:a lcdauci.likä näi11ä vuorilta oLe

kovin montaa k-vmmentä kilometriä
algeriamakkelin (Sitta ledanli) pesl
miialueillc... Koska Algeria on niin lä
hellä, on alueella valokuvaaminen pai-
kallisten viranomaisten nrukaan kel-
Ictlyä. Kuvata saavain, mikäli on l'u,]li-
sisla hankittu lupa.

Garaet Ichkeul -järvellä 200
000 vcsilintua

Muualla rnaan pohjoisosassa maa
on tasaista. Laajoilla laidunniityillii ja
viljel,v' saukeilla viihryvät lebmähaika-
rat. iberiantö-\h1ökiurut ja pensassir

kut. Alueen puutarhoissa puolestaan
piilottelevat monet kefiut, samottipää
kefttu -vl€isimpänä. Tuliptiähippiäisen
vicno kutsuiuni ja pippurilinnun voi-
makas huilumeinen vihell)'s tulcval
myös tutuiksi.

Tunisian koillisosassaon suomalais_

1)yppisiä Linlupaikkoj a, j än'iä ja suis-

toalueita. Garael lchkeuion noin klm-
menen kilomctriä pitkä.jän i, jollaar!i-
oinme olcval200000 vcsilintua. Vesi-
lintuien Iisäksi aluecllaoli lielysti nr) ös

paljon muutr- mm. 1,100 avosettiä, kym
meniä jalohaikaroila. llalrrjngo jå, aro-
kiLuuja ja lchm:lhaikaroita.

Ranikolla sijaitsee Char-cl Melhin
jokisuisto. Alueella pääsce liikkumaan
mainiosti laajm laguunin pohjoisran-
taa kulkcvaa iietä pitk in, j osta hallitsee
sekä laguu,l n haikarat ia lokkilinnut
(kaitanokkalokki on yleinen) että puu
larhoissai a vuorcnrinteillä piilottelcv at

Tunisiassa on
runsaasti nähtä-
vää, mm. monia
kiurulajeja. Ku-
vassa paksu-
nokkakiuru,
Rhamphocoris
clotbey. Kuvattu
tammikuussa.
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Tunisian pääkaupungisla Tunisista
l:ihtcc mooltoritic Karthagoon. muinai-
sen VäLirneren alueen ehkä tiirkeim-
pään kauppapaikkaania Rooman valtå-
kunnan ankaraan vihollisccn lmuistat-
Lehiul latinantunneilu rcomalaisen se-

naattorin kuolemattornan lauseen "Ce
tennn censeo Kafihagincm cssc dclcn
darr'cli 'Muutcn olcn sitä mielti, eflii
Karthago olisi tuhottova' ).

I ämä tic halkaisee suumilleerl kah-
iia Lac de Tunisin, -vhden parhaisla lin-
tupaikoisu koko maassa. Flamingot,
merimetsot, kaitånoklalokit ja valko-
poskitiirat pönaiåvät iänen )llä edesta-

kaisin, kun taas kvnmenien lintujen
mustelaulauik](upllr-et lö)q.r ätuimas-
n tien kummaltakin puolelta. Hanoin
on lintuien katsomincn näin helppoa:
auto tien pientareelle,ja katsotravae on

riinrivästi

Hlviä retkikohteita
perh€ellisellekin

I'erheen kanssa retkeilevä (ns. liikl'-u-
n sraj oitteinen) linturnieskin lö).täi kat.
sottavaa aivan Sousscn liiheisyydestii-
Muutama kilomctri Sousseslå pohjoi-
scen sijaitsce Hcrglan kaupunki, jonka
lounaispuolella sijairseva j:iryi taljoaa
mahdollisuuden näftiiii pcrhcelle fla
mingoja ja haikaroita, varsinkin [åpus-
taiaikaroita. Jäfli ja mereffannalla si-
jaitseva vedenpuhdistamo ovat eri puo-
lilla tietä, ja esimerkiksi riuttatiiroje
kannaftaa valokuvata tielci, jonka ali
kulkee kanava jiirvelti puhdistamolle.

Kairouanin pyhiin kaupungin poh-
joispuolella muutamar kymmcnen ki-
lomctrin paiässä on Kelbia-j:irvi - tai
ainakin pitäisi olla. Kä)-dessämme alu-
eella marraskuussa liihinnä veteen viit-
tarava asia oli paksujalkar se sentiiiin
k-ur.rlLru katrlaa.jiin. Siis: koska jiiri on
h).r'in matala, se kuivuLl helposti.

Sfa{in kaupungin eteläpuolella puo-
lestaan sijeitscc laaja suola-allasalue,
jolla kulkevia teitii pitkin näkce hyvin
fl amingoja, tiiroja (valkoposki-, musta-
ja pikkutiiroj a), kaitanoklalokkeja ja
monia muita jo aicmmin lueteltuja lin-
n ajeja.

Tunisiaan on helppo mennä. Moni
matkanj fiestiijä tekcc matkoja Sous-

sccn, joka kamattaakin valitå mii:iriin-
pii?iksi edullisen sijaintinsa rr.roksi. E

;*

Laulutasku,
Oenanlhe moes-
ta. seuraa topak-
kana maailman
menoa Tunisian
maaperällä. Ku-
van koiras on
kuvattu tammi-
kuussa.

t^:'
t-
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Juhani Virtanen - vuoden
1993 rengastaja SamBq Kulzu& Barnllildraos

,

Jo vuodesta I 970 ålkaen on perintei-
scsli valittu \,'uoden rengastaja. Kiefio-
palkiniona on Olavi Lir.rkkosen lahjoit-
tama rengastajapokaali, joka on vuosi-
en varella kiertijn)'t maamme nimek-
käimmät rcngastajat.

Vuoden I 993 rengastajaksi valittiin
turkulainen Juhani Vifiancn, joka on

kautta aikojen kihlannut toiseksi eniten

lintuja Suomessa. Juhanin a.nsiot eivät
va$inaisesti ole painottuneet vuoteen

I 993 mutta Virtasen nimi kaivenettiin
pokaaliin vasta n)'1, koska rengastaja-
toimikurnan jäsen ei voi nimitystii saa-

da.
Eräs valintåperuste on pitkäaikainen,

sinnikäs ja monipuolinen rengastustyö

Juhanin kohdalla se varmastikin on tot-
ta, sillä pitkän uansa aikana hän on

n.200 rengastuspinnansa lisäksi hank-

kinut mainctta pitkiaikaisena rengas-

tajatoimikuman jäsenenä.

Juhani Virlasen tarkempi esittely on
julkaistu Ukulissa 4/92.

Uutta verta hyytyneen tilalle
Vuodenvaihteessa hallituksesta jä-

vät pois Emo K:j.rkkäinen, Timo Nikka-
nen, Mikko Suhonenja Kaarina Virta-
nen.'l ilalle kaiLldtielii\ä \ lcis[-okous
ralirqi Rauno Laineen. Mikael Nord-

strömin, Juhana Pihan ja William Vel-
malan.

Rauno "Rauski" Laine
J os et Raunoa vielä tLnne, niin et voi

kutsua itseäsi linhrharrastajaksi.

Mikael "Miksu" Nordström
Juud intistii kotiutettu puåliruåtsa-

lainen opiskelija tempaistiin hallituk-
seen suoraan Dragsvikin rannikkojää-
kärisotapoliisikoirakoulutuksesta.
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Juhana Pihå
Yhdisrykseniyrkistiisyöksykicrtees-

tii huolestuneena tämäkin vanha patu

paiätti tehdä comeback in. Herkkänä het-

kenaiän h:ln lupautui hoitamaan yhdis-

tyksen PR-puolen.

williåm Velmala
Taimä paimiolainen itujennussutla-

ja-abiturirnfti joutui kuin huomaarnaF

laan JuImun vala-asemanhoita jan teh-

t?iviståi mukaan yhdistyksen muuhun-
kin toimintaan.

Muista hentilövaihdoksista mainit-
takoon Rasmus "Rasse" Mäen naki-

tus tiedotevastaavaksi Mikon tilalle.
Rasmus on Miksul kaveri (a muuten-

kin pjmeä).

Lopuksi vielä pieni muistopuhe hal-
lituksesta poisi;iiineille.

Erno "sivari" Kärkkäinen : Lempi-
nimi kertoo kaiken. Timo "Tykkään
pienistä..." Nikkanen: Esitti intin te-

ko$Tnä poisj iiännilleen. Mikko "Zui-
ho" Suhoncn: Miesu väsltti liikaa.
Kaarina Virtanen: Laihti opettelemaan

traktorilla ajoa Kemiöön.

KYLLÄ LI{HTEE:



Ilmoita lcyhmyj outsenen
pesäpaikat!

:;&
,::.''..' .' ,' ..;i!!*. å :'. " -

K) hm),ioutsenten pcsimiikånta l-ou
nais Suornen srarislossa.ja rannikolla
on .jatku\asti voinrislunul, rnutu ku-
kaan citiedä, kuinka paljon k)hm),jout-
scniasaaristossammc lodella pesii. 

-l 
ätä

ja rnuuta lieloa tan itaan. koska kanta
fulec kesvamaan ) hii nopeåsii.

Mctsährllitukscn SaerisLomeren
prListon hrrii, SaarisLomcren lutkirnus-
hitos Seili ja I urun ) liopiston Iliologi-
an laitos llkavat sel'- lt1ää li) hm) ioulse
ncn kannulkrsr ruur Iiitn \ iä:rs ir) i1-a. Pt).
clii:rme I rkrrlin lukijoiden apua:IlmoiLt
Laikli pesipaikat 19941 I-isäks] keno
rct keriif xrvicn esiinrylnisistä.

Pr..siipeikan sijainnin voit ilnloilLln:
- Kunnrn- k) läa.la pajkan rrimcn
nrrkaan ickai .'dirl \ dcn jr sLt.rnnarr

a\1llla tunnistclLavasta karllapistccslä
- Yhteniiskoordinaatiston avulla I 85

rr:r tarkkuudclla (csim. 671 12: 19'11)

- MerikarLan koordinaetisL(rn a\ ulla
100 m:n tarkkuudcLla (csim. 6{lj.1.1'\.
21"21,7'L)

Kesäpanicn siiainnil voil ilmoillila
kolrruullisclla tarkkuudella. Meitiikiin-
nostavat rnyils havainnot klhm) jout-

scntcn a-cgressii! isesta kä).ttä) t) mises-

tä nruila Lintrljir.jr ihrrlistii kohtean.
Äiomrne ar!''ioida pesi|näkanur m) ös

tarkasti tutk iltL ricn alucidcnal ulla. Saa-

ristolnerer etc laircunalta Nl ieloislenlah-
delle jå siitä länlcen Kustaviin oLemme
!alinncct l6 krrfiaruu.tun(kukin l0* 10

km) keistat. Kullakin ruudulla on vas-
tuuhenkilö. loka laskcc rrrLrdun kaikLi

pcsi\ät ia pcsimällijmät lir] uljr eräitä
muitlt asioita. I{uutu ja on vielä r'apaana
Nauron-Merimaskun .ja I aivassalon
Kusuvin seucluilla. Jos olel kiinnostu'
nut, otl heti yhte,vs.

Raporloimme tuloksisla ensi talven
lTkulissa.

Matti Soikkeli
Turunyliopisto
Biologian laitos 20500 Iurku
I'uh. 6335764. Fax 6336550

Carita Sunell
Sirkkalankatu 9 A 9
20500 Turku Puh. 25101130.
9t 6-25071
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Xurmon
huulihirjasfa

Kadotettu
Omitologin ehkä tairke immät !,v-ijvä

lineet: Lintupihdit.

10.10.1970 poistuiLK:n taskusta sa

laa sinivaftiset lintupihdit. Katoanlis-
paikta o1i Männikön itäpää. Pihditoma-
sivat erittäin suuren muistoanon. Ne
olivat rutistaneet hjlun kuhankeituijän
nilkkaan, moni huuhkajanjalka oli ym-
pitöity renkaalla,iola juuri sinivarlisct
lirrtupihdit puscrsivat. Pieni söpö pik
kusirkku katseLi ll]lnetellen pihticn kau-

nista sinlstii kahvaa, kun si1lc rengasta

puristcttiin.'l urlurik-ll'hkyn rengasta-

mista ci voi edes ajatella iLman sinivar-
tisia lintupihtcjä. HarjaLinnunkilavaan
väriin loivat pihtien helakansiniset kah-

vat soman kontrustinia nokkavarpunen
herisi onnesta, kunjuuri sinipihdit pu-

ristivat renkaan sen lihavan nilkan 1 m-
pärille.

Sinä anoisa Junnon vaeltaja, pidä

silmäsi auki.
Pihtejtlän kaivaten Leppa

Löydetty yksi hanska
Trrrrlomerkit: Vfi ruskeanharm aa.

joka kuitenkin nuotiolla kuivattaes sa

muuttui tuhkanharmaaksi. llman peu-

kaloa oli hansikkaassa tilaa neljälle
sormelle, joista kuitenkin keskimmäi-
selle vain puolikas, koska sisäIlä oli
vaivaispäästiiinen (Sorer minimalus).

I lan ska oli erittiijn märkä,jotcn se ei

voi olla sama, ionka Ossian Slcnberg
hukkasi pari viikkoa sittcn kuivana.
Koska kuitenkin Stenberg lupasi hillit
tömiin l5 pennin lö)1öpalkkion 1-sym-

patiaa, niin toin hanskan aseman läm-
pöön. Jotta kuitenkin pikku päästaiincn

saisi pesiä rauhassa, jätiln hansk.m
vielä tainne.

Vcstc kun prl-k1L p.uslarsel Lr\al Lail-

teneet liimpimästii kodostaan ulos k-l l-
mä:in kämppiiän, voi O. Stcnberg har-

kitahanskan lakaisin lunastamistaseu-
raavin chdoin:

1. llmaiset ottelut kaikkiin TuTo:n
kiekko otleluihin.

2. Elinikäinen hansikashuolto pikl:u

3. Toinenkin puolihanskoistaon Iuo-

vutettava Jurmoon pairnulapuksi.
Marraskuussa 1970 LcPPaKoonnutVeijo Vänskä

1950 uvLrn puolivä lssä intLlhalrasluksen aloiitanul Jouko T kkanen edelleen tarkkanå Viro ah

den arktkamuuion se!rannassa torrkokuun lopu a 1990. Kuva Jo!ko HakaLa

34



Turun T,intutieteellinen Yhdistvs r.v.

Osoitemuistio 1994

Hallitus

Puheenjohtaja Markku Lauren
Sydmo, 21600 Parainen ........................ 887 955

Varapuheenjohiaja Annika Forsten
Aurakatu 20 A 5. 20100 Turku ................318 404

Sihteeri N/laija L isa He kk lä
Puutarhakatu 23 A 4. 20140 Turku..........308 426

Rahastonhoitaja Petri Laine
L4äkiLäntie 5 a 15, 21530 Paimio..............732 441

LYL-aluevastaava Sampo Kuntiu
Rauhankatu 13 A , 20100 Turku............-.304 424

Jäsen Rami Lindroos
It. Pitkäkatu 37 B 58, 20100 Turku.........2334 281

Jäsen Juhana Piha
Norjankatu 25, 20740 Turku ..................2423 940

Jäsen Rauno Laine
Rauhankatu 9 Bb 43. 20100 Turku..........304562

Jäsen lvlikael Nordströnl
Lukoilantle 1 0 C 23, 2A32A I \.)tku. ... .......393654

Jäsen Wiiliam Velmala
Vähäloentie 8,21530 Paimio.... .. ...... 805 186

Arkisto

Lintuhavaintoarkisto San-0o Kunttu
ks. halltus

Leht arkisto Farf i Lindroos
ks. ha ltus

Järvilintuarkisto Asko Suofanta
Koukkarlnkalu 4 C 33.

20610 Turku......... ..2446 619
Suoarkisto Antt Karl n

Kalevantie 15 A 22,
23500 U:ki............... ....922 24 440

Nuorisojaosto

Puheenlohtaja Sampo Kunttu
ks. hal itus

S hteer Paavo Sa linen
R ukuaidankatu 4. 20780 Kaarina.........2433 066

Jurmon lintuasema

Asemanhoitaja Ve jo Vänskä
21650 L llandet....... ....926-54 258

Vara asemanho tala Wil ianr Velmala
ks hal itus

Jäsentiedote

Tiedotevastaava Rasmus lvläki
Linnankalu 28 B 22, 201A0 fwku ........2504448

Toimikunnal

Aluerariteettikomitea
Puheenlohtaja Jarmo Komi

lt. Raftakatu 46415, 20810 Turku .........351124
Sihteer Jyrki Normaja

Eerik nkatu 27 B 20100 Turku.................51 5371

Aniikviteettikomitea
Puheenjohtaja Juha Vuorinen

Katunpää2C11,
20610 Turku............................................531 213

Havaintotoimikunla
Sanrpo Kuntlu ks. ha litus

Petolintutoimikunta
Seppo Pekkala

Vaskitorvenkatu 11 as 3.
20880 Turku .......354 582

Tutkimustoimikunta
Esa Leh kolnen

N,4äntytie 14 E, 23100 L4ynärnäk.............706 064

U rheilutoimiku nla
Tomi Ka janen......... ....... ....... . ...............2425 838

Varsinais- Suomen Linnut -kirian
toimituskunla
Puheenjohlaja Juhana Plha
Norlankatu 25. 207 40 f trku.................2423 940

Relkitoimikunta
Retkivastaava Kalle Larsson

Ukulin toimitus
Oso te: PL 67, 20101 Turku
Pääto m ttala:Raml Lindroos
Toimittalat:
Sampo Kunttu ks. ha litus

Pönltö- la siemenasiat
tietoja halltukselta

Loukkaantuneet eläimet
Anja Eerikä nen....... .. . .........484062
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