
TLY-Thinga j alkapallomatsi
Si"altytt994 Sampo Kunth-t

Joku urheilustauiysin ymmitttimätön hentilö, voisi aj atella

vanhojen tulosten perusteella, ettat koko peli on pelkkiiä ajan
ja ratxrn haaskausta. Tringa sen matsin kuitenkin voittaa.

Totuuden nimissä t?iyt]ry kyllä myöntiiii, ettii viime ajlroina
(viimeiset viisi vuotta) Tringa on selvinnyt voittajaksi huo-

matlavåsti useanmin kuin TLY.
Turun nuoriso kuitenkin kasvaa koko ai an, eikä Soiskakrar

e niiä hrmu miltiiiin j ulnalalla kentiillä. S it?jkin voi rapata! NF
krLn TLY:n joukl:ue alkaa jo kokonaisuudessaan olla tiiysi-
ikainen, on ha{oitLrksiin löytyn)4 aivan uudenlaista motivaa-

tiota. Jälkipelien trcenaaminen on iosin ollut niin suosittue,

etlii itsc jalkapallon pelitamincn on kokonaan unohtunut
Tänä vuotna turnajaisareenaksi oli iällecn ke(an valiflu

suruliisen kuuluisa Käpyl:in kenttii Pasilassa ja ajankohdaksi

2?.8. Hesaiaislen verr)4c llesså turkulaiset vetiiyryivät kaikes-

sa rauhassa nauttimaan rrheiluiuomiaan kentiin laidalle. Pc-

liin iatautruninenhan on kaikcn A.ja O.

Itse pcli voidaån sivuuttaa totcamalla, ettlipalloa potkittiin
puolinja toisin. 

-[ uomarin pillin soidessaiälkipelin alkamisen

mcrkksi, oli tilannc Tring?rn eduksi 7-4. Kaikcnkaikldaan
lasainen matsi.

Jälkipelissä hesalaisilla puolcstaan ei ollul minkziänlaisia

saumoja- ftu]ln vclreäja h1'vin treenatru j oukkue kesti aina

aamr-run asti Helsingin yössä, viimeisen tringaiaiser'. Seimo-

Ian, yrittiicssä tarjou jonkinlaista vasrusta

flnsi luonna tavataan Turussa Luvassa on l_LY:n voitort

Jisiiksi ainakin paijon vcflaja hikeä. !,-

Lintumicher. ja micslii viitevämmät ovar valiicllavasti ('l)

aina silloin tiillöin liittyneet yhteen. Mutta mircnkä on itse

linrujen.ia liinaksicn kanssa.'i ämän selvitt lmiseksi juli*am
mekin leikkimiclisen (kalsimieiisenl) tictcvisailur ikojen
(sekä kallaporukoiden ) iloksi.

Pyydänrmc sinua mme:imai?in niin monla lintula]ia kuir,

muistar. jotka tavalla tai roisella vordaan liiniiii alkoholiin
Kyse voi ollalinnun nirnestzi, nimen osasta, vanhasEnimeslä,

linnun elintavoisla tai melkein mistä vai. [deli)t]'kscnä on

vain se- ettai syy-yhtcys orrjotakuiniin Ioogincnja hyväks,v-t-

tävä. Mielikuvitusia saa kä]'ttääl

Älä kuitenkaan ota turhan monta ryypp!ä tairä pohticssasi,

unohtuval vic]ä loputkin limut ja lirnunnimct
Nasse sedainkin miclikuvitus on rajoitettu,joten alla oleva

luenclo er olc lainjmainlaan tälrlellhen \a'se-sctåi toirrui

tafl ittaessa ylituomarina (yli juomarina), mikäli poruket civät
påi:ise yksimielisyl'teen siitii, onko syy yhteys hyviiksl'ttiivä

Sampo Kunttu
TLY-Tringajalkapallomatsi 1994................... ......................2

Raino Laine ja Rami Lindroos
Nassc-sediinlietovisai.osa..............................-....................2

Rami Lin&oos
Piiäkirioitus.........

Pekka Loivaranta

..3

'l urun seudun kevälpinnarållil......................... ......................1

Rauno Laine
Ikimelsi:! luhtiaja kostciklo - Lintuetkeiiyä Errrlä-I€stissä......6

Ianno Komi
,'''''''..''''','''''''',. l 0

...t5

Linturetkellä Marokossa................

Rami Mctsiiranta
Piiåst?iisenä Piiiisiäissaarella...........

Jyrki Nonnaj a
SatakielcnJaelelänsataliielenmiifiltämis!s1ä..-.. .... ......17

Marfti Ralic
Hajahavainr<rja Israelistå................ ................ ....................21

Rauno Laine
Ennaq-stcn tal\'iralli I 993

Vcsa Sarola
Nasse-sedän Tietovisa I lrjana' arnL.r a s,drn Scin-rpö lön Dccäliå.......

Nasse-sedäntictovisa vastaulsel.

Osoiternuisric,....-.... ....... t5

vai ei. Asia sclviletuinecr jossaii kapåkan pöydässä. cikå
iarioilunlarui toH saa unohtaa. Vasla silten on sclä vairni.
ratkaisemaan asian

Sctäiin s:iå yhteyden p:iätoimiflajarr kautu, jokå toimii

-vhrctshenkiiönå (p:iätoimittaja otlå: tuomisisla proscnlil.
mielelliiän jopa yli 21% provisiona sedän clsrmiscst:i. toim.
huom.)lvastaulset sivullå 3,11
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i milai miksi miksi miksi rniksi
milci miksi miksi miksi miksi milsi ?
i miksi milai miksi mihsi miksi

miksi milci miksi mil$i miksi miksi ?
ilsi rnilai milisi miksi miksi rnilai miks
? milai miksi milsi milai miksi miksi ?
iksi miksi miksi miksi miksi rniksi
? milai rniksi miksi milai miksi miksi ?
iksi milai milai miksi miksi milai

Vtilsi minä nyt isrun Lekemiissä LfkLrlia?
Miksi tlkulin-p it?i?i ilmestyä?
\4iksi ILY:n toiminra on hyödl llist?i?
Miksi olen [LY:n roininnassa muiiana?
Koska olen turkulainen bongari.

M iJ<si käyn katsomassa ioisren lö),liimiä lintuja:
Miksi minuJJa on piippari?
Miksi openelen tunremaan harv inaisu u ls ia?
Miksi olen bongari?
Koska se on osa harrastustani.

Miksi retkeilen Tr.run seudulla?
Miksi en koskaan näe miäiin'/
Miksi Jurmo on minulle h-rttu?
Milsi käytin srai.iaria cnkä seipiöt?i?
Koska olen lurkulainen lintuharraslaja.

Miksi olen ilrkulainen iintuharrastaj a?
Miksi maapallo pyörii?
Miksi aurinko nousee?
lMiksi absoluuttinen nollapiste on olemassa?
Miksi maapallo on olemassa?

Siksi!!

Toimittajat - nuo yhteiskuntamme
pil&u anarkistit.

Rami



Tirrun seudun
kevätpinnarallit

Turun ja Porin läänissäovat
2-4 -henkiset joukkueet kil-
pailleet lintulajien havain-
noinnissa toukokuun toise-
na lauantaina joka kevät
vuodesta 1 980 lähtien. lde-
an ralleista toi Turkuun
Osmo Kivivuori Helsingis-
Lct.

Rallit on aina kii)'ty tarkkoj en s:iiintö-

ien mul€an. Alussa mukailtiin Helsin-

lin slilinto.lzi. sittemmln niit?i on jonkin
veran muutettu omiin olosuhteisiin pa-

remmin sopiviksi. Tarkoitus rallissa on

samakuin muissakin linturalleiss4 mah-

dollisimman monen lintr-rlajin havaitse-

minen h)'viiksltysti. Ralli on herras-

mieshengessä käy:iva kilpailu, jossa

pyritjiiin välttiim:i.:in luonnon häiritse-

mistii. Kiell€ttyä on rnm. mennä 100 m
l?ihemmiis tiedossa olevaa petolinnun

tai murm harvirnisen linnun pesä. Jo-

kamiehen oikeuksiaja -rajoitulsia sekli

liikennes?izifltijjä on noudatettava. Jotta

tunnetuille lintupaikoille ei tulisi ruuh-
kaa, on osanottajien miiiirä mjoitettu.
Nykyisin on 13 rallitoimiLunnan hy-
vziksymZiä rybmä?i.

Rallin kestoaika on ollut 18 tuntia.

Ryhmä aloittaajohtaj ansa merkistii kun

on löydetty joku tai muutama vai-keah-

ko laji. Johå koko l8 tuntia on voitu
kiiyttiili hyvztksi. on aloittarnisen t?i)ty-
n],t tapahtua keskiyön ja aamukuuden

viililli! yleensä kello 02 - 04. Aikaisin
alku on ollut kello 01 30 ja myötuiisin

kello 05.50. Joukkueet ovat liikkuneet

päivzin mittaan Podn lukuisilla lintupai-

koilla, Rihtniernessåj, Mietoistenlahdel-
la, Turussa, Pamisi[a, HatikoDlahdella'
Kerniönsaarellaym. alueen lintupaikoil-

la ajaen autolla keshmiituin 403 l(Jn,

4

vaihtelu on ollut välil1ä 240 - 620 km
(tiedot ovat 8 lta viime \uodelt4 j olloin

ryhmät ajoivat yhteensä 33500 km).
Auton lisåiksi on saanut li ikkuajulkisilla
kull:uneuvoill4 moottoripyödll?! mo-

poll4 polkupyöfillä, jalan ja soutuve-

neellzi, mutta ei moottoriveneellä. Kir-
joittajan ryhmä ei tiitii eriiiinä kauniina
tlynenä aamuna muistanut ja ajeli aa-

musta nauttien saaristossa nfiden mm
merikotkan. Vältimne hylätyksi hrle-
misen vain sillä että ernme olleet i:lhel-
liikiiiin voittaj akiirkeä. A.mon annettiin

kåiydä oikeudesta.
Såi:innöt siiåtelevAt myös ralleissa sal-

litut tekniset apuvälineet. Sallittuja ovat

kiikari! kaukoputket, hatulaitteet, k?in-

nykk?i- ja autopuhelimet, mutta eivät
linhrj a houkuttelevattai plydyst2ivät vä-

lineet. Kiellettyiä ovat siten naullurit,
pillit, lintuverkot ja näiden kaltaiset.

Kirjoittajan ryhrnä kåf'tti viime rallissa

hrloksekkaåsti eritt?iin tehokasta valon-
heitinci. Edellisenä iltana oli neljä kaG

tohaikaraa asethtnut nukkumaan pel-

lonrerman puiden lawoihin. Kun aamu-

yöllä kello 02.53 pellon vastakkaiselta
puolelta tieltii suunnattiin valokeila yli
pelloq nåikyi kaksi kattohaikaraa upe-

asti puiden latvoissa. Myöhenmin päi-

vällä lirmut olivat poistuneet, eikä niitii
eniiä voinut havaita.

Ratlilaj iksi hlvaksytui?in laji jonka
yli puolet ryhmiistii on tunnistanut. Täl-
löin osa ryhmäst?i on voinut staijata

saaden uusia rallilajej a samalla kunj oku

ryhmåin jäsenistii on ollut maastossa

komppaamass4 josko sielui 1ö)tyisi
mitii?in uutta. Muiden avustajien k?iyttij

on kielletty, mutta kohdatta€ssa sahm-

naisia harrastajia mazstoss4 saa n:iiltä
kysellä kuulumisia.

Rallin nrloksia on keråiännytty tax-

kastelemaan seuraåvan påiiviin iltana jo-
honkin turkulaisen ravintolaan. Tulos-

Pekka Loivaranta

ten purku on tapahtunut huutokauppa-
n4j ossa kukinjoukkue urorollaan huu-
faa havaitsemansa lajin, ja muut jouk-
kueetilmoittavat onko hei11ä lajia vai ei.

Tilaisuus on monesti varsin ii?inekäs ja
turrnelma on virittynlt. Kun joukkueel-

ta on kaikki lajit huudettu, se kertoo
lyhyesti rallinsa kuulumisia: millä lajil-
la aloitettiinja koska milloin havaittiin
sadas laj i, miki oli pijätöslaj i, missäpiiin
liikuttiin ja mitzi. erikoista matkalla oli
safirnut. Muut ryhmät jatkavat huuto-
kauppaa, ktrnnes viimeinenkin laji ol
huudettu.

T?ihiin mennessä paras tulos, 152 la-
jia,/joukLue, saavutettiin 1993. Voitta-
j aj oukl-ue oli Jouko Lund6{L Tom Lird-
roos, MarkkuHuhta-Koivisto ja Tapani
Missonen. LLrndönin joull:ue on ollut
ykkösenä neljiinä muurlakin \T rotena
Toiseksi useimmin k?irkeen on piiäs$'t
joukkue Pasi Laaksonen, Jukka Grön-
lund, Tarmo Numi (neljä kertaa).

Kahta ensimmiiist?i rallia voidaan pi-
t?iii alkukokeiluna. Ensimmäiseen osal-

listui vain kolmejoukl:uettaj a sen voitti
Esa Lehikoisen jor.rkkue 114 lajilla.
Toisen qroden joukkuemZiiiräli ei ole
tiedossa, eikä myöskä:in voittajaa eik?i

voittolajim?iä?iä. Kahdentoista viime
rallin osallistujamii:irä on vaihdellut I -
13 joukkueen vzilillä. Voittosija on ir-
ronnutvaatimattomimmillaan 130 lajil-
la. Keskimiiitin on tarvittu 141 lajia.
Kerran on voittaj aj oukkue ollut v?ihällä

tulla diskatuksi: Ryhmzin ulkopuolinen
henkilö oli toimittanut ryhmåin hrlokset
purkutilaisuutee4 eild ryhmtut?t ollut
ketiiiin liisnä. Sen kahdesta jiisenest?i

toinen oli liihtenlt bongaamaan ja toi-
nen oli häl)'tetty t?imiin jlilkeen töihin.
Ryhmzin oikeudesta osallishra kisaan

?iiinestettiin. Tulos oli 4 åilintii puolesta"

4 vastaan, 1 tyhjä. hheenjohtajan iiä-

nen mtkaistessa ryhmzin Kari Karhrl



Jlrki Matikainen havainnot otettiin tu-
loksiin mukaan. Ryhmä voitti sen ker-
taisen rallin ( 1 9 89) hrloksella I 47 laj ia"

mikä on kaikkien aikojen toiseksi pams
voittoi-rlos. Kolnanneksi paras voitto-
tulos on 144 lajia wodelta 1986.

Yhteensä lajeja/ralli on havaitlu 1 5?
(1987) - 185 (1989), kahtenatoista vii-
me l'nonna keskimäiirin 172lajia.

Ralli on nlt kä)ty 1 4 kertaaj a kaiken
kaikkiaan on havaittu 226 lajia. llarvi-
naisin laji on varmasti isokihu, jonka
joutkue Rolf ja Leo Karlson, Timo
Numi ja Kaj Grönqvist nåiki ruonna
1988: ainoa kerta hm purkutilaisuudes-
sa onjuotu samppanjaa. Muita rariteet-
tejaovat olieet lumihanhi (l987ja 1989),
niittysuohaukka krrutena ruoten4 pu-
najalkahaukka (1989 ja 1993), pikku-
huitti (1988), avoseni (1984 ja 1990),
mustajalkatylli (1981), lampiviklo
(1985, 1989 ja 1993) sekä riuttatiira
(1989 ja 1992).

Vain yhtenä ltoffia on havaittu jiiä-
kuiHo (1991), pikkr-uilku (1986), al-
lihaahka (1993), Aquila-su\,,l:n kotka
(1992) (ei ollut maakot-
ka, jota ei ralleissa ole
niihty), merisirri (1 989),
leveäplrstökihu (1988),
pikkukajava (1 982), pik-
L:utiira(1 989), etelåiakiis-
la (1990), hiiripö11ö
( I 986), kelr:i?ijä ( I 986),
ha{alintu (1983), tuntu-
rikiuru (1 98 1 ), kultarin-
ta (1983), lchtokerttu
(1983), pikkusieppo
(1988), isolepinkäinen
(1989) ja pulmunen
(1987).

Vuoden 1987 myö-
häinen kevät naik]ry sel-
västi rallilaj istossa. Tuon
vuoden lajeista puuttu-
vat rnm. satakieli (ollut
I I viime \uoden aikana
9 kertaa rallilajistossa),
sinirinta ( 10 kertaa), her-
nekefitu (10 kertaa), pen-
saskertlu (10 kertaa),
muståpiiiikefitu(9 kertaa)
ja harmaasieppo (8 ker-

Rihtniemi antaa rallis-
sa monla arvokasta
merilinlulajia. Tommi
skarppaa, Kuva Tapa-
ni Veistola.

taa).
Muita kivoja rallissa havainuja lajej a

ovat olleet kattohaika.a (neljåinä \,ton-
na), pikkuj outsen (3 v), lyh'.hokkahan-
hi (2 v), tundrahanhi (2 v), Llhnyhaah-
ka (5 v), haaralnutka (2 v), muutto-
haukl<a (2 v), riekko (3 v), isosirri (3 v),
mustatiira (2 v), hrtuikiytÅf (2 v),
lapinpöllö (2 v), musta.leppälintu (3 v),
sepelmstas (5 v) ja viiksitimali (2 v).

Kokonaan uusia laieja voidaaa hrle-
vissa ralleissa havaita vielä nmsaasti,
sillä vielä puuttuvat lueteltuj a yhdeksiiä
RKJajia lul:uunottamatta kaikki harvi-
naisuudel, mutta myös koko joukko ta-
vallisempia lajeja, joita Suomessa on
toukol*arussahavaithr (ei v:ilttiimätt?itou-
kokuun alkupuolell4 jolloin ralli kiiy-
oaan ).

Tavallisempia puutteita ovat musta-
haikar4 kiljuhanhi, sepelhanhi, maa-
kotka" tmhrihaukka viiri?iinen, ruis-
r:iiikki! ker?ikurmits4 pulmussirri, pik-
kusirri, jziDkäsirriåtinen, hein:ikurpp4
rantakuwi, vesipåiäslry, twlturikihu, iso-
lokki, tunturipöllö, kuingaskalastaja,

sinin:irhi, yalkoselkätikk4 viitasi*ka-
linh! viitakerthneq luhtakerttunen" kir-
jokerttu, id:inurmilintu, lapintiainen,
piihkinåinakkeli, larha*eitt.?ijä, kelta-
hemppo, worihemppo, hrndraurpiaine4
kidosiipikäpylintq taviokuum4 pik-
kusfukku ja kultasirktu.

Kirj oittajan ryhmä (Jarmo Laine,
Markku HarmanerL Sture Lindholm, P
L) on keskittln)'t retkeilem2iZln Kemi-
önsåarella,jaj oukkueella on usein muis-
ta, pohj oisempana re&eilevistii ryhmis-
t?i poikkeavia lajeja. Tiillöin lqrvio pur-
hrtilaisuudessa ryhmiin osalta on usein
se, ett?i ryhmä huutokaupan aikanajziä
muista j2ilkeen (mm. Yyterist?i 1ö)t1.,'ät
kahlaaj at puuttuvat). Kun muilta loppu
vat lajit, ryhmåi jzä viimeiseksi huuta-
maan kåiki4 ja muita juud muutolta
lZiiinin eteläosiin saapweiia laj eja. Ryh-
mä on paiäss)1 viitenä \,uotena huuta-
rnaan viimeisenä lajej4 mutta ei ole
koskaan voittanut rallia.

Linturallissa voi tietysti havaita kaik-
kea muutakin kuin lintuja, kuten hirvii!
peuroi 4j ?iniksiä ja siileiä. Vuoden 1988

rallissa kirjoittajan
ryhmä seisoi kello
05.22 pienellä metsä-
tiellä Dragsfi zirdissä,
kun huomasimme I 9
metrin piiiissä olevan
suurikokoisen ilvek-
sen. Tuo kaunis kissa
huomasi meidät ja
poishri paikalta aivan
yhti ?iainettömåisti L:uin
pöllöillä on tapana.

Kevii.:illä 1994 lalli
kå1'tiin osittain uusin
s?iiimöin. Moottodve-
neftZikin sai kä)ttåiä.
Rallin kestoaika on
muutettu 24 tumiksi
j a ralli alkaa perj antai-
iltana kello 20 - 24.
Tiimä muuttaa melkoi-
sesti rallin luonnetta.
Siit?i hrlee Sysisesti
paljonraskaampi, voil
totulos tulee vannasti
olemaan paremp| ral-
lin kokonaislajimZiiirä
suwempi ja niin edel-
leen. Tulokset eivä siis
enä ole suoraan v€rlat-
tavissa tåihåinastisiin.
Strafegiat on suufiitel-
tava uudelleel ToukG
l(lm toinen lauåntai on
aina triilrnä jiinnitystzin



Ikimetsiä, luhtia ja kosteikkoja
- Linturetkeilyä Etelä-Eestissä

Rarmo Laine

Uusi aikaon tuomassa naa-
purimaamme Eestin maini-
ot luontokohteet suomalai-
senkin lintuhanastajan ulot-
tuville. Viime vuosien aika-
na on suomalais-eestiläi-
nen yhteistyö lintutut-
kimuksessa sekä -harras-
tuksessa saanut kokonaan
uusia ulottuvuuksia ja ta-
paam isia järjestetään sään-
nöllisesti puolin ja toisin.

Kahdeksas eestiliiis-suomalainen or-

nitologikongessi pidettiin I .5.-5 .5. 199 1

Tartossa sekä Otepzi:issä. Tilaisuuteen
osallistui 34 suomalaista lintutieteilijiiå,/
harastajaa joista edustin tlillä keiåa
ainoana Turkua.

Tartossa pidetyssä tieteellisessä ko-
kouksessa kuultiin laajalti tietoa suo-

malaisen sekä eestiläsen omitologian
alalta. Monet kys)"rnykset ovat yhteisiä
j a tutkimuksen saralla on paljonkin uu-

sia yhteistyömahdollisuuksia. Tzissä ar-

tiktelissa keskitj'n kuitenkin etupäässä

selostanaan omitologipäivienvapaam-
paa ohj eltnaaj a kertomaan Etelä-Eestin
hi€noista retkikohteista.

Piiivien aikana saimme paikallisten

oppaiden johdolla hyvän läPi-
leikkauksen alueen luontokoht€ista
Retket olivat todella tiiysipainoisia aa-

musta iltaan kestiiviä ekskusioita.

Vielii lö]tyy koskematonta
luontoa

Suomalainen ilrastuu heti Etelä-Ees-

tiin. Luonto on vielä monin paikoin
liihes neitseellisessä tilassa. Suuri para-
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doksi onkin se, ettii epzikelpo jfiestel-
mä on tehottomuutensa ansiosta jättii-
n),t jäljelle halkåarnattomia ikimetsiii,
luonnontilaisia niitryj ?i, luhtia sekä kah-
lisemattomia jokia. Suomessa tillaiset
kohteet onjo ajat sitten valjastettu elin-
tason vetureilsi.

Jokaiselle on kuitenkin selv?i:i ettii

Eestinlii?in kohdalla ei ole lqse pelkzis-

fi ruusuilla tanssimisesta. Maan suuret
ympfistöongelnatetenkinpalavan ki-
ven alueella ovat hyvin tiedossa.
Neuvostosotilaiden ftrkikohtiin ei vielä
p?iäsc tutustumaan, mutta epäilemätt?i

sieltiikin aikanaan paljastuu hziikäle-
mättömiä ympfistön laimiilyöntej ä

DDR:n tapaan.

Hl.vin siiilyn)'t Etelä-Eestin luonto
tadoaa loistavat mahdollisuudet mm
luontoturismiin ympfi s-

tön ehdoilla. Jo n]4 on
Eestissä tehty paljon asi-
an hyväksi;
retkeilyalueeltarnme löy-
tyi h).vin merkttyjä reit-
tejä sekä opasteit4 jotka
mahdollistavat suurenkin
yleisön pziiisyn luomon
helmaan. Kiinnostus
luontoon eläf illähetkel-
lä voimakkaam veljes-
kansamme sy&imessä ja
olivalhan luontoilmiset
aikånaan erätii muutos-
ten t:tkeimpiä alkuun-
panijoita.

Eestissä on tiillä hetkel-
lä awiolta noin 300-500
lintuharrastaj aa sekii 25
ammattilaisomitologia.
Harrastaj at ovat liittyneet
Eestin Luonnontutkijoi-
den seuran omitologian
osastoon sekä Piirnumaan
ja Virumaan lintuyhdis-

Piekana havaittiin
Emaioen suistossa.

tyksiin. Eestiläisilläei vielä oie kä)tös-
sii?in sarnoja teknisiä mahdollisuuksia
iintujen tarkkailurm kuin meill?! mm
kaukoputket ovatvieläharvinaisi4 myös
måifityskirjallisuudesta on puutetta.
Paikalliset lintuhanastajat korvaavat
n:imä puutteet kuitenkin palavalla in-
nosruksella ja kiinnostuksella luontoon
ja linhrihin.

Lintuharrastuksen tilanne Eestissä

muistuttaakin tiillä hetkellä hyvin pal-
jon omaa tilannettåmme 1960luvulla.
Juuri silloin alkoi Suomeen syntyä yhä
uusia ja uusia yhdistyksiå! myös väli-
neistö alkoi toden teolla kehittyä. Eestin
ammattitutkijoiden saavuttamat tulok-
set kest?ivät toki vedaihm kenen tahan-

sa suomalaisenkin tu&ijan vastaavien
saavutusten kanssa. Maassa on tehty
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pitkåilin perusteellista lintujen tutkimus-
työtii monella sektorilla.

Ikimetsistii suistoalueille

Ornitolo gipiiivien ohjelmassa oli kak-
si todella tiivistahtista retkipäiviiä. Ret-
keilyalueemme rajoittui Eestin kaak-
koiskulmaan Otepiiän, Antslan, Vörun
sekii R?ipiniin aiueille. Lis:iksi teirnrne
veneretken Tartosta pitkin Emajokea
aina Peipsij iirvelle saakka. Viimeksi
mainithr retki suomalaisesta lzihes käsit-
t?imättöm:ilkokoiselle suistoalueelle oli
retkiemme helmiä. Vainkolrnelrymmen-
tii kilomctriä Tartosta ja olet keskellä
amerikkalaisen hrntuista riimealuetta-

iossa lintujen tiheyskin on melkoinen.

Ensiksi kuitenkin saranen iavallisim-
mista retkipaikoista. Mets?iålueisiin tu-
tustuirnme ensimm:iisen retkipZiiviin ai-
kana. Valitettavasti sumu pilasi *iky
mät Baltian korkeimmalta kohdalta
(Suur-Mwla nägi, 3 I 8metriä). Eestiliii-
nen mets?ilajisto ei poiklea kovin pal-
jon suomalaisesta; siellä esiin0.vät sa-
mat pwlaainnaL rautiaisel laulurastaat
ja metsiikirviset. Edkoisuuksia edusta-
vat pailftiniinakkeli sekä viitatiainen,
joka ei ole suhkaan ylcinen, pari ha-
vaintoa L-uitentin lajista teimme. Nak,
kelia sen sijaan tapasi siellä tii?illä,
puistoissakin.

Peukaloinen on selvästi yleisempi
kuin meid.iin metsissaimm€, vienoa lari-
lua kuulcc Eestissä sangen usein metsä-
alueilla. Sen sijå2n tilhien tapaaminen

Pussitiainen on Eestis-
sä haryalukuinen. Suo-
malaisporukka havait-
si lajin Tarton lähellä.
Kuvassa naalas.

keskellä eestiläismetsiä
tuntui oudommalta. Laji
ei paikallisten mukaan
kuitenkaan pesi maan alu-
eella t?iti nykyä.

Myös Taion kaupun-
gin liepeillä havaitsinrne
muutaman tilhen, mihin
lienevät olleet matkalla.

Toinen pohjoisen (?)
laj i, koskil€r4 lö/yi puo-
leståan er?iältii Taivasko-
jan liiheiselui joclia. Laji
pesii Eestisså! rohrkin on
ihan samaa kuin meillä.
Hienon elinympåiristdn oli
kara valinnut, joer! jota
leimasivat korkeat
kalkkikivikalliot sekäma-
javien pureskelemat sikin
sokin olevat puuDrungot.
Olisi voinut kxvitclla ole-
vansa Kanadan er:imais-
sa. Paikalliseen tapaan sin-
nekin oli helppo piiiisui
pitkin polkuA vaikkapaik-
ka muuten oli täysin
luonnontilåssa.

Muuten ei metsälajisto
yllätyksiä tadonnut. Ti-
koistalistaan kertyivät kä-
pytikk4 palokiirki, pikku-
tilka seki hieman yllätt:i-
en myös harmaapätikta.
Sen sijaan valkoselkiitik-

ka jäi sillä kertaa niikemätti! vaikka
ihastelimmekin Otepai2in alueen luon-
nontilaisia koivikoitaj o matkalla. Saim-
me kuitenkin tyltyä hakLuuj:ilkiin, j ot-
kaRaimo Pakarinen asianhmtemuksel-
laan miifitti. Eestiläisist?i tuntui kuiten-
kin kåisittiimättömiilti se, ett:i valkose-
l in voi miifitt?i?i Inln. lastujcn hakl-uu-
jälkien perusteella.

Kanalinnuista havainnoksi kerf i vain
VZiige Munamäellä vihellell1.t p1a sekä
Tarton esikaupunkialueen peltoplJt.
Peltopyy on Eestissåikin jo kaupunki-
lintq mikä nmtuu suomalaisesta aika
eksoottiseltra.

Suomalainen tehometsiinloito on
Eestissä vielä tuntemalonta. Mutta ol-
kaa varuillanne eestiliiiset, Suomessa-
kin jo monitoimikoneet käynnistelevät



moottoreitaan Päästäkseen hYö-
dyntaimii?in koskemattomia metsävaro-
ja...

Myös vanhaa kulttuurimaisemaa löy-
qy. Eestissätoki mkennetaan koko aj an

uuttakin, mutta vanhoja hamaita kyliä-
kin vielä lö]try. Eestilziisten ystiiviem-
me mukaan eestiläiset haluavat asua

omissa taloissaan, vain venälåiiset q7-
twät enziä mman nZiköisiin betonisiin
åehiliiiskennoihin, joita kaupunkien
laitamilla tapaa.

Rakennust Tli onj ätt?infjiiljelle pal-
j on pesimismahdol lisuuksia kattohaika-

roille, ioita tapaalin pesillZi?in vanir
runsaasti jo Tallinnan-Tarton p?ätien

varrella. Myös klassinen savupiipun
päztlle Ekentarninen nä)'tti edelleen siii-
lytt?inecn suosionsa. Valgetoomekurg
tuntuu menesq'vlin siellä tiici nykyä
varsin h1vin.

Toinen kulttuurilaji on ehkä nokka-
varpruren, jos puhumme meillä hieman

harvinaisemmista linnuista Suumok-
kvint ei ole mitenkiiiin harvinainen, vaan

sit?i tapaa kohtalaisesti rnm. majapaik-
kanme Otepziåin urheilukeskuksen ym-

pfistöst?i ja muutenkin talojen puutar-

hoista. Tanossa kiinnitti huomiotå eri-

wisesti tillienrunsaus - tilli on keskieu-

rLoppalaiseentapaanj o Eestiss?ikin kau-

punkilintu. Mustaleppiiliinusta teimme
vain pari havaintoa, toinen niistii oli
Venäi:in puolella Petserissä.

Eestiläiset muuten nä)ttiivät pit?iv?in

eläimistä - monen
pikkumökin pihalla
tepasteli kanoj4 ank-

koja ja hanliakin.
Tosin niitii ei var-
maan pidetii pelkäs-

tlilin etiiorakkaudel-
lisista syist?i...

Kulttuurilaj€ista
turkinlyhky oli Yl-
lättiv:inhawinainen
havainto vain P€tse-

rin luostarinpuutar-
hasta. Sen sijaan hrr-
turianiilai siellä t?iiil-
låitienvarrenpuhelin-
langoilla.

Eestin tieverkosto
on kaksijakoinen.

Kattohaikara on
laantumisesta

huolimatta edel-
leen yleinen Pesi-
mälintu Eestissä.
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P:iätiet ovat h) r'ässä knnnoss4 mutta
silummalla ajava saa varautua joskus

m€lkoisccn pomppimiseen ja kiyssy-
tykseer\ asfalttja ei situteille ole aina

riittiin)'t. Suoranaista mutavelliä lö)'tyi
ainakin näin keviilillå. Nopeaan siir-
tymiseen paikasta toiseen ei Eestissä

vielä pysty, muttå eihåin maakaan ole

kovin iso. Paikallisilta bussikuskeilta
homma tosin onnistui varsin hYvin.

Myös liikenne on 1u1':u siniinsä Paikal-
liset ladal-uskit hrntuvat joskus luotta-
van enemm?in suojelusenkeliinsä L:uin

omiin taitoihinsa mtin takana. Tiukkoja
ohituksia niikee viihiin väliä.

Kosteikot kuhisevat eliimää

Jos metsä-j a L-ulttuurilajisto ei yllät:i-

ki*ir\ niin sitii tekevät ainakin laajat

niitry- ja kosteikkoalueet, joita Etelä-

Eestissä on vielä paljon jäljellä. Niitji
pitkin vaeltelemalla saa h) r'åin kuvan

siitli, millaista Suomenkin maaseutu oli
ennen tehomaanviljelyä.

Turmettu luontokohde on Emajoen

suisto,johonjo alussaviittasin. Lfidet-
tiiessä Tartosta kohti joen alajuoksua

maisema muuthru ensin pikkulammi-
koiden sävyttämäksi jokivarren
kosteikoksi. Lfi elläPeipsijåiweä o11aan

jo tziydetlisellä r?imeellij- jota jokireilit
halkovat pitkin ja poikin Lintuja on
myös titm?in mulaisesti. Tuhansittain

vesilintuj 4j oista ovat niikyvimpinä sot-

kat, tavit, telkät, lapasorsat, jouhisomat
j a haapanat. Harmaasorsian:ilfi kihem-
pZinä Tartto4 mutta ei enä.?i valsinaisel-
la suistoalueella. Myös muutolla olevia
uiveloita oli pys:ihqn)'t joen rantojen
hmtumaan. Heinätavikaån ci o1lut har-
vinainen siellä eika muuallakaan Myös
valkosiipitiira pesi Emajoen vanelle
vielä kymmenen wotta sitten, mutta ei
enZiä.

Emaj oen suisto tarj oaa suomalaiselle
mukavia piklrrtrarvinaisuuksia. Pillu-
kiljukotka oli retkemme parhaimpia ha-

vaintoja, mitenl<?i:in yleinen ei laji tiitii
nykyä Eestissä ole. Jokivarressa sidtel-
ly ruokosirkkalintu oli Eestirkin olois-
sa verraten aikainen. Lzihellä Tarttoa
ohi vilahti pari pussitiaista ja veneen

editsc lensi kmingaskalastaja. Hanhia
ei sen sij aan näkfn)'t, koska niiden piiä-

reitti kulkee Saarenmaan ja Matsalun
kautta. Emajoen suistosta oli havainto-
na vain yksi nrndraharhi seM pari tun-
nistarnatonta mahdollista Branta-par-
vea. Petoja oli liikkeellä kohtalais€sti;
pomarinan lisåiksi joitakin piekanoit4
ruskosuohaukkoja, hiirihaukkoja ja
merikotkia. Myös maakotkan kuului
joLu havainneen.

Suistoalue on tarttolaisillc marja-alu-
eena tiirkeä. Joka syksy veneet tuovat
r?imeelle sadoittain ihmisiä kaQalon poi-

mintaan. Eksymisiäkin aina silloin tlil-
löin lcrulemma sattuu, eikä tiissä ollr

E
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varmaan mit?iiin ilmettelemi suk:iiin. En
liihtisi ainakaan yksin rä'npimtiän kes-
kelle suurta.?imealuetta.

Joki on mielenkiintoinen myös v:ih:in
ylempiiä. Hieman Tarton jlilkeen Tal-
liffIan tie ylittii?i Emajoen ja sillalta on
hwät nziklmät alas j okivarsipensaik-
koon. Puolen tuDnin pysfidys antoi tu-
lokseksi mm. pussitiaise4 kolme mus-
tatiiaaja tien varella huudelleen luhta-
huitin.

Yksi retkemme päproj ekteja oli hei-
rfikurpan soitimen kuuntelu. Eestilziis-
ten mukaan lähellä Viirckaa sijaitseva
kosteiklo oli siihen paras paikk4 he itse
olivat vjime vuorna kuulleet paikalla
useammankin kurpan soidinta. Olosuh-
teet olivat valitettavasti mei&i vastaan;
myöhäinen kevät s€kä kaiken lisiiksi
poltettu niitty,jossa oli enä vfiåin sopi-
vaa elintilaaheiniikurpalle. Yksi soidin-
taan kii).vä kurppa toki muun ii2inipuu-
ron seasta suomalaisten koruåån sathri
Siit.iipiiäsivätkuitenLin nauttimaan vain
ne harvat ja valitut, jotka sattuivat ole-
maan oikealla paikalla juuri oikeaan
aikaan.

Suudmmalle osalle - myös minull€ -
hein?ikurppa jä lajilistan ulkopuolelle.
Soidin hukkui muutenkin tehol'kaasti

sorsien rziäpätykseen, heinätavien nåri-
naan, kaulushaikaran puhallusten sekå
sammakoidenkumutuksen alle. Paikal-
linen mopon omistaja oli myös pättii-
n).t testata aj okkiaan puolen yön aikaan.
Myös kahlaajat aiheuttivat oman liszin,
sä. Pohj oisen matkalla olevia ii?inekk?ii-
tii valko- ja muslavildoia oli kosolti,
kuten myös pikkuparvi sympaattisia
mustap).rstökuirej a.

Kevät jonkin verran edellä

Suomessa vallitsi toukokuun alussa
kylmä ilmavirtaus, j oka hidasti monien
Iajien muuttoa. Virtaus ulothri Pohjois-
E€stiir asti, sen sijaan mm. Tartossa oli
perjantaina 3.5. lZimmintzi jo panrym-
ment?i astettä. siä tosin viileni seuraava-
na pziivainä. Kevät oli kuitenkin selvZisti
edellzi Otepziiissä lauloivat satakielel
keltaväst:ftikkej ä oli niilyllä runsaasti,
pääskyset olivat jo valitsemassa pesä-

paikkojaan ja Tartossa lauloivat kirjo-
siepot.

Sen sijaan kerhrt ja kerttuset olivat
vielä jossain muuall4 havaintona vain
yksi hemekerttu ja yksi ruokokerttu-
nen. Kåest:i ei tehtv ainoata.kåan ha-

Mustatiira on Eestissä
yleinen pesimälintu.
Laji näyttäytyi mm.
Emajoella.

vaintoa.
Harmaahaikaroilla oli t?iysi pesintii

käynnissä. Kävimme e.:ässä kolonias
s4 jossa viime luonna oli laskettu 140
pesaiä pienelt?t alueelta. Kiinnostavaa
oli se, miten n?ikymätön tdlainenkin
kolonia voi oll4 jolleivät haikaratjuuri
satu lentiim:i?in yläpuolella. Sata pes?iä

k?i&eltly kuusikkoon uskomattoman
h).vin, saati sitten yksi pesä. Kolonian
huomasikin pafi aiten hajusta.

H).viinä havaintona voidaan pitiiä
myös muutaman pyrstötiaisen paryeå,
johon metsZissä törmzisimme. Laji pesii
Eestissi! mutta suhteellisen hawalukui-
sena.

Kahdcn p?iivåin intensiivinen retkeily
antoi tulokseksi runsaat 140 lajia" eli
suhteellisenmukavasti. Eestissävieraih-
t?iisi viikko ellei kuukausikin sangen
nopeasti. Paikallisten mukaan monen
lajin suhteen tiet?imys on vielä puut-
teellista, vaikka Eestin lintuatlaksen
pit:iisikinnäil1ä näkymin ilmestyäensi
monna. Mainittakoon, ett?l samoihin
aikoihin tiedot kertoivat tuhansista
hanhista Saarenmaalla - vain odotta-
massa sopivaa lentosä.?ltå Suomeen.
Sirute emme nlt valitettavasti ehti-
neet.E



Linfu retkellä Marokossa

Marokolla on paljon tarjot-
tavaa suomalaiselle lintu-
hanastajalle. Maassa tal-
vehtii paljon tuttuja lintuja,
mutta myös eksoottisemPia
lintuja on Paljon, joukossa
mvös maailman mittakaa-
vässa sukupuuton Padaal
la olevia lajeja.

Maa on pinta-alaltaa[ Suomea kol-
manneksen laajempi (kiistanalainen

Länsi-Sahammukaantuettuna l?ihes kak-
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si kertaa suurempi) ja tarj oaa hy'in eri-
laisia biotooppeja. Retkeily on suhteel-

lisen turvallista ja vaivatont4 joskin

autoillessa on syy?i varovaisuuteen eri-

tyisesti pimeäl1ä tiiysin holtittomien
jalankulkijoidenjamuiden autoilijoiden
arvaamattomuuden vuoksi. Tiet ovat

myös monin paikoin melko heikkota-
soisia.

Liinsiiarmikolle ovat trypillisiä kalli-
oisetjyrkät rannatj oiden uloimmat nie-

menldidet ovat oivia merilinnrjen stai-

iauspaikkoja, sekä kosteikot ja jo-
kisuistot, lotka toarjoavat rikkaan lin-
nuston. Maan eteläosa on valtaosin puo_

liaavikkoa ja aavikl<oa, joista ahkem

komppaajakartuttaalajilistaauseillakiu-
rulajeilla ja muilla kuivien paiktojen
linnuilla. Ornan lajistonsa lö)tilii myös

maan keskiosaa halkovasta Atlas-\uo-
ristost4 jonka korkeimnat huiput ko-
hoavat yli neljä?in kilometriin. Maan
pohjoisosassa on paikoin reheviä
viljelysmaitaj a myös ippeitii hakatuis-

ta metsistii.
Asutus ja vauaus ovat silmiinpistii-

viin epätasaisesti jakauhureet. Pohjois-
ja luoteisosissa on useitå suuda kauprm-

keja keski- ja eteläosan vuonsto Ja aa-

villo taas ovat luonnollisesti harvMn
asuttuja. Ylin luokl4 kuningas lukuisi-
ne palatseineen etunenässå! elelee lois-
teliaasti. Jyrlikiinä vastrakohtaDa niikee

äirimmäsen karuilla paikoilla miehiå
lgntilmässä aash tai pikkupojan al'us-
tamana pienfi kivikkoista peltotilkkua
puoliksi sorhmeen näköisen majan
ympärillä. Lähes kolme-
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kymrnentiimiljoonaisen väestön voima-
kas lis:iäntyminen merkinnee yhä uusi-
en alueiden ottamisla hyötykä)ttöön.

Marokon uhanalaisimpien lintr:laji
en suojclulla olisi kiire. Töyhtöiibiksen
pesimäpaikl<o;a on aulioitunut ja kanta
pienentyn',t uilaåvasti. Viimc retkel lä-
kin saimme viitteitA paikallisten
välinpit?imänömästii tai vihamielisestii
suhtautumisestanäihin erikoisen niiköi-
siin onksiin.

Kaitanokkakuovitkaån eivät saa olla
rauhassa viimeisellå tutulctulla talveh-
timispaikallaan. Suojelualueesta huoli-
matta yhti linnuista ammuttiin rnuuta-
ma vuosi sitten jalkaan. Etclä-Maro-
kossa taas lomaiievat rikkaat saudiara-
bialaiset kouluttacn metsäs-
tyshaukkoj aän happicn pyyntiin. Ara
bitrappi on ilmeisesti kadonnut Maro-
kosta 1980-luvun lopull4 ja kaulustra-
p in tulevaisuus ei nä),t i kovin valoisalta
suurten motorisoifujen mets:istysseunr
eiden rylväessä dirhamcja köybille aå-
vikon asukkaille.

Scuraavassa on kuvaukset kolmesta
retkipäivästä marraskuisella Maro-
konretkellä 1 993 . Tark:koj a retkiohj eita
haluavien kannattaatutustua esimerkiksi
erinomaisccn monisteeseen Forstcn -
Nunm;nen: Morocco (Winter) Guide.

Saharassa

lmaamin rukouskutsu kaikuu mina-
reetin huipulta pime:issä Erloudissa,
Marokon kaalkoisimmassa kaupungis-
sa Saharan iaidalla. V:iiin*iydymne ylös
punkasta pikku hotellissa, ja nautimme
aamiaisenr haukkaus edcllispäivåis1ii
patonkia ja kulaus vettii.

Edclliscn aamwr luoriston pakkaslu-
kemiin vcrrattuna onjo l?immintii. Koh-
ta kaasuttelemme kapcaa valkoisten ta-
lo ien reunastamaa autiota kr-rj aa kaupun
gista aavikollc. Kaupungin jälkeen
cnsimmäisct kymmenen klometriä on
asfultoitu, ja matka taittuu nopeasti.
Paiällysteen loppuessa tiellä on tiesulku,
jonka ohi kurvaammc hiekalle. Aurin-
gon kajo viirjåiä itiitaivaan. Scuraamme
vanhoja renkaanuria ja pid;lmme sa-

malla silm:ilti, että enrne kadota n?iky-
visdlmme ainoaa maamerkkiZi, sZihtölin-
jaa. Ajaminen on helppoa, koska maas-
to on kovapohj aista kiviaavikkoa, j ossa
ei ei j uuri ole kasvej a tai isompia muri-
koita.

Vihdoin edessiirnme n?ik1y valtav4
vuoristolta nä).ttiivä Marokon suwin

hiekkadylni Erg Chebbi. Jät?imme s:ih-
kölinjan taatsemme.ja suuntaamme koh-
ti punertavana hohtavaa hiekkaruoris-
toa. Kohteenanme on dlynien lvellä
olcva pieni kahvila.

Ticura kulkee viclä pienempien d1ry-
nien poikki, ja luulemme jo olevamme
eksyksissä, kumes pienen dlynin har-
jalla nököttiivä kahvila kohoaa eteem
me. Huomaamme jo autosta kahvilan
vieressä suuren vcsisäliön paällä hä2iri-
v:in va.pusenn:iköisiä lintuj a. Pysfidys,
kiikarit silrnille, ricmunkiijahduksct -
katselcmme tarunhohloisi a aavikkovar-
pusia. Pari piiiv:iäjatLunul epäomcrnme
on ka|iintynyl.

Vieuimme seuraavat pari tuntia kah-
vilan ympziristössä aavikkovarpusia
ihastellen. Y'ksinlertaisen tlylikkiät
vaaleanharmaasävy isct koiEat ja läm-
pim:in ruskeat naarMt p:iäs1rivät kalseli-
jat aivan vierelle keskito css;iäl kame-
linjätöksiin.

Myö s muita 1intuj a n:ikp- mulav:!sti.
Picnissä pensaissa piilottelee aths-, ru-
sorinta- ja samettipti:ikefttu, hiekalla
vipclt?t?ipikLuaavikl(o ja kirjosiipikiu-
ruja ja arokoryit hengailcvat kamelei-
den ympitillä. Välillä käymme kahvi-
lassa virvoittavalla minttutecllä. S:iä on
myös suosiollinen, aivån tyynt?i, pilve-
tönt?i ja auringon noustessa korkeam-

malle on pakko vZihent?ti vaatetusta.
Jatkamrne matkaamme dg'nijonoa

seuratcn etetiain kohti yöpymiskaupun-
gistammc 5 0 kilometrin p:iässä sijailse-
vaa Merzougan keidasta. Merzougan
taaj aman etelälaidalla passimme tårkas-
tetaån Algeian rajan liiheislyden vuok-
si. Keidas ta{oaa meille pari komem
punarintaista atlaskerttua ja pikkupen-
saskertun. Paikallincn opås tyrklttiiZi
ilseiilinjiilj ittij aiksi aavikolle luvaten löy
uli meille Algerian rajan pinnasta kau-
lustrapin sekä jo sukupuuttoon mcts:iste-
tyn arabilrapin. Emme lähde tuolle vä-
hintiiiin muutaman kymmcnen kilo-
metrin keikalle s)"vemmiille Saharaan,
onneksemmc, kutcn voimme myö
hcnmin todeta-

Ajair,.nc kuitenkin nursaan viidcn
kilometdn matkan tiettömäl1e aavikolle
kcitaasta liinteen, paikalle jossa satei-
denjåilkeen voi olla suurikin jiirvi. Edel-
lisestii kururon vedcnhrlosta onjo kuusi
vuotta, ja j:hi on kokonaan kuivrmul.
Myöhcnmin kuulenme, ctti vain k\ru-
kautta myöhenmin rajut sateet olivat
tzi),ttZineet j:irven ja myös linnut lö,'tii-
neet paikan. Kuivalla jZirvenpohjalla
juoksentelevat nlt somat sahararkiurut
ja pikku- ja lyhl.tvarvaskiurut viettiivät
siestaa pienten pensaiden tarjoamissa
varjoissa.

Puhtaan har-
maansävyinen
ja selvästi ku-

vioitu aavikko-
varpuskoiras

on hieno näky.
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Marokossa säännöllisesti tavatta-
vasta 14 kiurulaiista kivikkokiuru
(ent. iberiantöyhtökiuru) kuuluu nä-
kyvimpiin ia vaikeimpiin määrilel-
täviin.,.

MissiiiiD suufflassa ei näy merkkiä-
kziiin ihmisen toiminnasta, vain hiekkaa
jakvilkoa silmiinkantarnattcmiin. Tuuli
onnoussut japienet aavikolla vilist?ivät

hiek:kapyftteet entcilevät hiekkamlrj-
kyä. LlntuJrer ole taatta tolvomaulautrne

tava114 j a pienen keh?in k iertiimiscnj?il-
keen löyd?iIllmc autollemme sopivån

reitin lakaisin kcitaalle
Matka Me.zougåsta kohti Erlbudia

menee jo rutiinilla siihköliniaa seurail-

len. Matkalla yhltimme muun mlassa
Iaulaval atliskerttukoiraan j a pikkupen-

saskertun. Kahdeksan kilometriä ennen

Brfoudia onnernme kiiiingy: moottoris-
ta kuuluu kova pamaus ja auton punai-

set varoitusvalotviilziht:ivätpiiäle Kone

ci en?iå inahdakaan, ja tilanne näytuiii
huonolt4 koska pirne?in hrloon on en?iä
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pari tuntia.
Onneksi ohiajaaviclä yksi auto: sak-

salaispariskunta paikallisen opasnuoru-

kaisen seru'assa onmaikalla etel:iiin. Hie-
mnn vastahakoisesti he antavat minulle
kyydin pohjoiseer Erfoudiin. Autokor-
jaamolta lö)'tyy yksi englannintaitoi-
nen, ja pienen selvittelyn jälkeen istun

hinausautoksi löydetyn rZimiscviin 50-

luvr.u'r kuormurin klydissä ihmetellen
yLösalas pomppivaa konepcltiä. Hinaus

sujuu ongelrnitta" ja korjaamoila illan
pimetcssä totearnme hicklamyrskyn
nousscon. Nltei olisikiva oilaAlgerian
rajalla arabitrappia etsimässä.

Atlas-r'uoristossa

Pari aamua Saharan helteen jiilkeen

kömmimme Lolmen viltin alta kahden

kilometrin korkeudessa Mdeltin kau-

pungissa Atlas-ruoristossa. Olemme
så?isteliäinä miehinä valimect halvim-
man löyuimzimme hotellin, I 2 mk / Yö,
mist.ai iohtuen päät?immci ättiiii aainutoi-

mct tuonnemmaksi ja haparoimme ulos
kivetylle kadulle. Pimeästii sukeltava

huppupäiseen kMpuun sonnustautunut
parkkipaikan vartija moikkaa sullou-
tuessamme jälleen autoon. Olemmc
p:iått?ineet ajaa varovaisemnin, sillä
uskonme, että 800 kilometin pZiaihain

vaihtoauton ajiulut \.uokraaja oli aina-

kil1 liihos tosissåan sanoessaan sen o]e-

van viimeinen kerta.
Aururgon nousuun on viclä p uoli tun-

tia, kun seisomme jo keskclläkiviktois-
ta yliinkötasankoa låihcllä Zeidan kau-
punkia höristellen korviamme palkas
tuulen huminassa. Pian meidiit palki-
taarkin I kåhdesta suwnasta kuuluu ohu!
metallisen monotoninen säe, kaitanok-
kakiurut kuuluttavat reviid:iiin. Mol em-

mat laulajat lopettavat enncn audngon-
nousua, cmmekä ehdi paikallistaa L-um-

paakaan. Aloitamme raivoklaan komp-
pauksen, muttatoivottu piiäpalkinto py-
s1y piilossa. l,ohdutuslajeina hieta-
ky-vhly lentiiii kuristen pakosalle, su-

rdhtelevat pikkukiurupafl et lentelevät
edestakaisin, kivikkokiurut laulelevat



...kun taas kirjosiipikiuru on helppo
tuntea.

ja pari tunturikiurM lent?iii ohi.
Vihdoin kuukausipinnaj ahdin kouli-

ma suomalaisbongari vetiiii pitemm:in
konen marokkolaisestapiilottelun mcs-
tarista: kåitanoktåkiuu paikallistetaan
autosta,ja pian påiiisemme kaikki ihaile-
maan auton ympiirillä juoksentelevaa
lintua. Kun nouseinme autosta, selviä
miksi komppaus ei tuottanut tulosta:
linnun juoksuvauhti kivenmurikoiden
ja matalan pensaikon lomassa on niin
huda ettii ryhmzimme kovakuntoisin
saa painella t?iysillä saadakseen limun
hotkeksi kä)4tiimiiiin h).vin pyörezik?ir-
kisiä siipiziiin.

Jatkamme €teenpäin, ja muutarnan
kyrnmenen kilomehin piiässä tie las-
keutuu alernmasj a kulkee seetrimetsien
halki. Teemme pari kävelyretkeä rin-
teille mahtavan kokoisten puiden lo-
maan ja onnistumme hipsimään
ruokailevan luorisirkun vierelle ja piiä-
semme myös klulemaar ja itrailemaan
vihertikan n?iköistii atlastikkaå. Piihli-
nzinakkelit tuntuvat olevan runsaitr
Edemp:inZi" karulla r.ruoristoylåi.ngöllä
pys?ihdymme matalan ja karlm näköi-
sen ruohikkorantaisen jiirven rantåan.
Jo paljain simin niikyy oranssinv?irisiä
laikkuj a viire?illä nurmella. Kiikareiden
nostaminen silmille varmistaå, minkäj o
awaammekin: ruostesorsia, kailkiaan
noin 120. Myös kalliovaryunen jaalppi-

vaxis ovat kelpuuttaneet niityn ruokai-
lupaikakseen. Hanlikorppikotka kaar-
telee j?irven lfi stöllä.

Tie laskeutuu taas alernrnas. Teemmc
lyhyen pyslihdyksen. Påihkinåinakkelit
viheltelevät ja etelzinpuukipijä tarkaste-
lee kaaman koloja pyökkimetsilössä.
Saalrrmme pieneen kaLrpu <iin, lfra-
neen, joka poikkeaa tlystin miss?iiin
muualla Marokosta nåikemästiimmo.
Talot ovat uusia, koristecllisia, puutar-
hat ovat siistejä ja h).,,in hoidettuja.

N:ilrymä on kuin eteliiranskalaisestapik-
kr-rkaupungista. Kaupungin keskellä
puistossa on ankkalampi,j ossa talvehti-
vat sorsat viihtyäL Meidåin huomiom-
me kohdistuu kuitenlin kolmeen pu-
nanyst).Tii.iseen syylainokikanaan, jotka
pelottomina uivat muiden vesilintuj en
joukossa. Vfitellen ymp:tistö huo-
kuttelee siirtymään patonkidieetiltä
ranskalaismvintolan memrn :iäreen. T ,ou-
naån lzimmittiiessä vatsaa ehdimme vie-
lä kahastaa parij iirveä kaupungin ulko-

puolella. Näemme useita
kynrneniä slyl?inokikano-
ja lisiiä ja nyt skeptisim-
mätkin retkeliiset uskovat
ne villeiksi ja vapaiksi.

Ajamme tuntia ennen
hämärän tuloa hislor;ål-
liscn Fcsin lävitse. mutla
tlillä kertaå aikataulurnme
ei saili vanhaan kaupun-
kiin tutustumista. T aka-
penkki huomåå kuitenkin
kolme alppikiitlij tiä kau
pungin kattojen yllä viilet-
lämässä, ja teemme pa-
kollisen pysähdykscn ja
saamme v:ihitellen ympä-
rillemme satapäisen tihc:in

Piileskelyn ja pikaiuok-
sun mestari kaitanokka-
kiuru on Marokon vai-
keimmin nåhtävä kiuru-
laji...

!
3

E

:

ri
:

E

;



3
F

$
s

E

E

i
E

E

lapsilaumaa. Alppikiitiij iä hrlee n?ikö-

pi iriinkoko aj an lisiiä. Linnut painelevat

leveinä rintamina suoman ylitsenune tai

siwitsemme kohti vanhaa kaupunkia.

Isoimmissa parvissa on lfiemmåis sata

linfu4 useimmat parvet ovat muutaman

kymmenen kokoisia. vajaata tuntia
mvöhenmin arvioimme vfiint:iän 1 5 00

lirmun ohittaneen meidiit. Miiiirä tuntuu

suurelt4 koska kid allisuuden mukaan

alppikiitiijä ei talvehdi Marokossa.

Aflantin rannikon
tunfumassa

Kiivelemme viljelysten keskellä kul-
kevaatietÄ MerdiaZerganrantapelloilla
Maxokonluoteisramikolla MerdjaZer-
ga on halkaisijallaan k mmenkilomet-
dnerL kapean kamaksen mercsfl erct-

tama rnatala laguuni, jota ympiiröivåt

laaiat rancaniit]4 ja viljelysa.lueet. Suo-

raan edessåmme lentelee siro sini}ar-
maa liitohaukka pysiihtyen \åli å le-

kuttelemaan paikalleen. Neljå isokuo-

via saapuu lagurmin suunnasta pelloille

svöEåän. Vähän niidfl peråssä p€Uoil-

6 usfeuuu kaksi pienonPää kuovi-
liDtu4 jotka saavat heti adreoaliinin ko
hoamaan. Vaikla ebdimme nåh&i niitå

vain lyhyen aikaa lennossa' olemme
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melko vamoj4 ettii olemme lö)4iineet

haluamamme. Hetken kuluttua
p?i.iisemmekinpulkillakatsolnaan nutui-

sa oarinsadan metrin päässä ruokailevia
kaitanokkal'-uovei4 Jaj insa lfies viimei-
siä edustajia. Arrumme lintujen ruo-

kaillarauhassa" mutia meist?i riippumat-
takoko kuovijengi siirtry puolen tunnin

kuluttua lfiemmiis laguunia kadoten

tullansien lintujenviixeilevåi.iinmassaan.
Nf meille jäå aikaa seurailla mYös

ympfi tlä pyörivä arokiuruja.
Kieftelenune myös muualla laguunin

ympärilt! mutta lintumassat ovat joka

puolelta katsottuna kaukana. Lintujen
laskeminen on måhdotonta, mutta nä-

emme vähintii?in 500 avosetti4 1000

mustapFstökuiria ja tuhansia haapa-

noita. Tiemme k?iy topuksi laguunin

koillisrannalle Moulay Bousselhamin

leirinlåalueelle. Niitty ja puut alueen

'mptuillä 
ontunnettu kapinpöllöjen plii-

väepopail*a. Meilt:i säiistly komppa-

uksen vaiv4 kun pari pikkupoikaa tet-

miessäiin p€lottaa kåksi pölIöä lentoon.

Hieman suöptillön oloise! mutta hyvin
tur rat limut lentel€vät v?ihän aikaa ja
laskeutuvat myös hetkeksi niiköszille.

Piiiitiimme suunnatakulkumme TaIl-
gerin suuntaan, Asilahin kauPungh

)mpfisttxtn. Liikenne on melko vil-
kasta ja kohtuulis€sta ti€stå huolimatta

...ia onnistumisesta seulaa kunnon
kättelyt. Etualalla silmänkantamat-
tomiin kailanokkakiurubiotooppia ia
iaustalla Atlas-vuoriston huippuja.

malka sujuu tahmeasti. Perillä maasto

on voimakf€asti kunpuilevaa ruohik-
koaroa. Alue on melko laaj4 mutta hy-
viin tarkloilupaikan löydetty?inine pai-

kallistamme pian laiduntavan
isotrappiparven. Kolmentoista lirmu
ryhmä on vaiinnut ruokaiJupaikkansa
mahdollisimman kaukaa alueella kul-
kevista teistli EhdirDme vielä ennen pi-
mdin hrloa Larachen kaupungin liihei
selle kosteikolle, jossa mie-
lenkiintoisimpia lajej a ovat sulttaanika-

na! ryTl?inokikanat ja tiiikkzihaikara
Piiåtänme palata vielä seuraavana aa-

muna, iolloin toteamme mYös
osmalkååmikerttusen kuuluvan paikat
limustoon.

Kiitokset

Jussi Lindstrtinr, Markku Santamaa
ja Keijo Wablroos tekivät nåistzi kol-
mesta ja yhdest:itoista muusta refipäi-
västli unohtumattomat. El



Päästiiisenä Pääsiäissaarella

Oikeastaan odotin reissua kuin matto
famppausta eli kaiker aista paskaa mu-
kåani kedten ainoastaan piiiistiikseni
niist?i eroon, Olinhan pitkiin talven raa-
tanut naarna valkoisena ainoastaan her-
mojalepuuttava riemuloma mielessä.

Bookkasin itselleni ja matkakump-
panilleni huoneet jo hyvissä ajoin Pik-
ku-Nauvon Viinskä & co:n Luxusloma
liikkeen peruutuslistoista. Kuin aasin
potku palleille osui tuuri kerrarkin koh-
dalle ja saimme t.zipöt:iydestii hotellista
viimeiset paikat. Olin kaverin ve[jeltä
kuullut pelkåistiiiin positiivista tulevasta
lomakohGesta. Saffi oli kuulemma kes-
kellä merta ja hotelli oli L:uin saaren
Dapå- (En tiiysin ,mlnäfiiin,'t viimeistii,
mutta en antanut sen h?iiritii.)

Emen låihtöä taxkistin vielå aikalau-
hm Luxrslomasta ja tiedustelin tarpeel-
lisia matkatavaroita, ensikertalainenlrm
olin. H].vä näia sillä tuskin olisin muu-
ten tajunnut ottaa matkalle mukaan kii-
kareita, kaukoputkea, kumisaappait4
purkkimuonaa ja vessapaperia" Naures-
kellen selitin rnatkatoimiston j ohtaj alle

Rami Metsiiranta

jotain yhdistetyst?i Survival Game &
Zoolandia SafarPicnicist?i. Puhelimes-
sa itse ollut Våinskii ei vaikuttanut ollen-
kaan huvithmeelta vaån muistutti vielä
hrlitikkujen taryeellisuudesta.

.. Olinkohan kuullut vzifiä huhuja.
AAH! Mt?i vielå. Stressilt?ini en var-
mastikaan vaan huomannut leikkisiiä
vitsailua.

Matkustuspävä koitti vihdobkin ja
heitin kaksi viikkoa sitten pakkaamani
rirkan tothrnein otteir selkään j a selkä-
ni rusahti todella ilkeästi. Hanpaat ir-
vessä l?ihdin ovesta ulosja totesin, että
avaimetjä sisiille, hella kuutoselle, par-
vekkeen ovi auki ia pomolehdet ves-
saan avonaisena. ljlkona minua odotti
maksamattomassataksissa Luxusloman
sokkomatkaseumpalvelun matkakrrmtr
pani. 53-luotias hampaaton museovir-
ka.ilij4 j olla oli kitisevä lapsikatras va-
rastetun hameen helrnoissa roikkumas-

sa. Kuin ukkosenjy,rinä oli eukon åäni,
joka huusi IIERAA NYT JO ETTET
MYÖHÄSTY!

Hätkähdin hereille hiest?i mårk:inäj a
veltoin ottein unen opetus mielessä suo-
dtin liihtötoimenpiteet. Tarkistin hel-
lar! ovet, ilkunat sun muut sellaisetja
lähdin linja-autoasemalle. Asemalla
muistin kuitenkin Kalle4 jokajiii sain-
gylleni avattuna lintuaiheisesta seikkai-
lukohdåsta.

Noo. Mtå siitä. N)4 olivat maailnan
mulheet minulta hetkeksi pois luetut.
T:iälti tullåån Paåtiisisåaret!

Bussi saapui Pemåis-nimiseen pikku-
satamaar! josta meikm Loveboatin oli
mitltrii liihteä. Kaikki bussista ulos sin-
koilevat ihmiset kuitenkin kohti I\4/S
Harunia- Hieman keskikokoista suurem-
pi moottorivene mimm mielesfrini. Tiimä
oli varmaan matkan ensivaihe. Lovebo-
at on varmasti niin suuri, etlei se niiin
pieneen satamaan edes mahtuisi.

Laivan irrottua satamasta alkoi to-
tuus valjeta minulle pala palalta. Kun
L1mlir4 ettii paatin pii.iiasema on Uttt,

l5



ulkosaariston linnakesaari, alkoi polvet
tutista ja nikotiininkeltaiset sormet tiir-
rät?i. Prysin matkaseuralaiseltani savu-
ketta. Tiimä ilrnoitti kirkkain silmin lo-
pettaneensa kessuttelun ja tadosi röökiä
purkan muodossa. Sain tavarasta kurk-
kuni kipeåiksi eli puruvehje hoiti hom-
mansa,

Matkamme koht€€na ei ollutkaan Utti
vaan Jurmo, Asia lohdutti minua suun-

nattoft$ti. Olihan Jurmo huhujen mu-

kaan ympiiri \r.rod€n asutettuna. Jo ties
kuinka kaukaa niikyi Jurmon kur-tluisa

maamerlki, Jurmo-miinty, kaupunkilai-
simagoni koki ensimmziisen tappion

Saa\uirirne pimeiissä saarelle, joka
tasaisen natalana nousi tDmestii saaris-

tomerest?i. Heittiiydyin milki hysteeri-

seksi tajutcssani saaren kauneudcn.
Ermen olen yhdislän 't sanan kaunis

vain vasiakkaiseen sul-upuoleen ja sil-
loinkin melko harvoin. Nyl kLm maise-

ma aiheutti minulle tiillaisen mielleyh-
tymain, aloin epäillä itsezini.

Hotelli osoittautui lintuasemaksi, j oka
oli T\/H:n parakki kodikkaasti sisustet-

tuna. Viskipulloon pystl4eqn lq.nttiliin
valossa karvaiset paskalta haisevat or-

nitologit kerloivat minulle, ett:i Jurmo

on salpaussel?in j atkej a saarella asustaa

läpi uroden vain kalastajaperhe Matt-
son- Per Mattson on saalen örmy kunin-
gas, jonka ruotsia lQkaan ei ytnm?irrä.

Seuraavan päiviin samoilu såaressa

muutti minut t:iysin. Vaikka varpaiden

v:ilissä kasvoi sammalta" leivZin olisi
voinut voidella hiuksilla, piiåssä pyöri
vain linhljen latinalaiset nimet ja en

muistanut nime?ini, olisin halwnut jiiä-

Legendaarinen Jurmon Mänty nä-
kyy kauas merelle.

lkivanha TVH:n parakki toimii edel-
leen Jurmon linluasemana'

a
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dä tzinne iL-uisiksi
ajoiksi.

Jumon armotto-
massa tuul€ssa ei
auttanut kapakoi-
den lzimpimiin höy-
ryihin tottunecn
kaupuntilaispoj an

pillitys, kun luon-
toäiti vii?insi bofo-
reita lisäi! ja pais-
kasi jäistä tihkua
påiin turpaa. Aivo-
pesu o1i pienti no-
panleittoa tämiin
myllerryksen kes-
kellä. kun tunsin

miten siirtolohkareet takoivat takarai-
voa ja valtamerialukset lensivät ylitse-
ni

Pirunpeltojen miljoonia ja taas tril-
joonia pikku kiverunudkoita mittailles-
sani tunsin miten esi-isieni sielut huusi-
vat minullc kuorossa: "El?iköön sinä
luonnonvoimia uhmMva bongaril "

Illan hiimåirtyessä ja j outsenparvien
huudon hiljetessä palasin asemalle ja
nautin sen kolkosta kodikl:uudesta.
Helvetirkone e1i valopetroolilla toimi-
va kinmityslait€ sai vetoisan parakin
låimpötilan v?ilillä jopa kltrmeneen as-

teeseen ja kaasulamppu valaisi työ-
pöydiin niin knkl<aasti etji n?iin kirjoittaa
tiimiin tarinanilnantashrlåmppua-tr



Satakielen ja etelänsatakielen
määritfämisestä
Johdanto

Satakieli on maahamme kaakosta le-
vittZilqryt laji, joka on viimeksi kulu-
neiden l'lrosilJ.mrnenten kuluessa yleis-
tyn)'t voimakkaasti. Nykyisin lajia ta-
vataan jo Oulun korkeudella asti. Ete-
l2insatakieli on nimensä mukaisesti ete-
liiinen rariteeni, joka on woden 1971
ensihavaimon j ?ilkeen tavattu Suomes-
sa kahdeksantoista kertaa vuoden I 993
loppuun meruressä (Solonen I 985, RK-
katsaukset). Viime aikoina laji on ollut
lfi es wosittainen maassamme.

Varsinais-Suomessa satakieli on var,
sin yleinen rantalehtojen laulaja, L-un
tåas eteliinsatakielcn lö)tymistii maa-
kunnalle uudeksi lintulaj iksi joudutaan
vieiä odottam&m

Satakieli ja eteliinsatakieli ovat höy-
henpuvultaan ja rakenteeltaan hJ,.vin
samankaltaisia lintuja, joista hritenkin
lzihenrnässä tarkastelussa lö)tly useita
laj inmii.:idtyksen kanialta uirkeit?i yksi-
ryiskohtia.

Satakielellä ei esiinnymaantieteellis-
t?i muuntelua. Eteiåinsatakielen kolmes-
ta rodusta (megarhlnchos, hafizij a afri-
cana) ainoastaan nimjrotu on tavattu
maassamme, j oten tiissä artikkelissa jä-
teu.:i.n rodut africanaja hafizi kiisittele-
mättå

Äänet

Laj ien kutsuiiiinet ovat varsin saman-
kaltaisia, noin 0,13 sekuntia kest?iviä
korkeita "hiip"-iiiiniä. Eteliinsatakielel-
lä onmyös loppuakohti nouseva "hyit"-
ii?ini, jollainen on erittäin haryinainen
satakielellä. "Hyit" on varsinldn Liinsi-
Euroopassa eteliinsatakieliltii kuultava
?i:ini, mutta itiiisen Euroopan linnut :i.Zin-

televät hlvin satakielimäist?i "hiip"-Zi.?in-
tij, joka on koko kestoltaan tasako*ui-
nen, taajuudeltaan hieman yli 4 kHz
@ergnurn & Mundry 1 993). Kummal-
lakin lajilla on varoihrsii.iinenä pehmeå

Periaatteessa satakielen j a etellinMta-

h,rki Normaja

Etelänsatäkieli Satakieli

Piirros 1. Kaaviokuva satakielen ja eielänsatakielen siivislä, Jyrki Normaja.

kielen laulut ovat helposti erotettavissa
toisistaan. Satakielen laulu koostuu ta-
vallisesti varsin hitaista sävellxluist4
j oita toistetaan läulun aikana usein. Ete-
liinsatakielen s?ie on lyhyempi (pituu-
deltaan noin puolet satakielen siikees-
ti), laulu on tempoltaan nopeampaa,
toistoj a on våihernm:inj a laulum kuuluu
usein puhtaita huiluiifiå! kun taås sata-
kielelle bTpilliset kastanj etin naksutuk-
set puuthrvat yleensä qystin. Kuitenkin
on lintuj a,joiden laulu on etel?insatakie-
len ja satakielen viilist i. Näden åi:inet
voivat vaihdella q]?illisest?i etetinsa-
takielen laulusta aina selv?iiin satakie-
leen (Mundar 1993).

Lajien laulun ja muiden iifien pie-
nist?i eroista huolimatta voi olla yksilöi
t?! j otka laulavatj a ?iiintelevät '!Zi.iir?in"
lajin iiihtii. Koska nämå yksilör ovat
vieläyleensätavallisiasatakieliä. eivar-
sinkaan etelänsatakielen måäitystiitute
koskaan (ainakaan Suomessa!) perus-
taa pelkkiiiin åizineen, vaan lisåiksi lintu
on etsittiiväja plrit&ivä nåikemii?in lajin-
miifityks€n kannalta olemaisia hrrllo-

merkkej ä. Tåissä esitetyistii varoituksen
sanoista huolimatta uskon, ettli Varsi-
nais-Suomen ensimmfien etelåinsata-
kieli tullaan lö,'tiim:izin nimenomaan
laulun p€msteellå, mutta h).väksltyksi
tLrllakseen havainto vaatii myös limun
nlikemisen.

Pukutuntomerkit

PZiä: P:iiin tuntomerkeist?i t?irkein on
valkoinen silmitengas, joka oll etelzin-
satakielellä usein leveäja selvåisti erot-
tuva, satakielellä taas kapearnpij a vfil-
t?iiin hiemanrusehtava. Sihn?ikulmajuo-
va on satåkielcllä perusviirilt?ilin ruseh-
tav4 erittiiinheikosti siknåin tåkana erot-
tuva. EtelZinsatakielen skj on perusvä-
rilt?i?ln harmaa ja niikyy monasti myös
silrniin takana. Silrnåin edessä etetinsa-
takielen silmiikulrnajuova sulautuu vaa-
Ieaan ohjakseen, kun taas satakielellä
ohj aksen seutu on usein dimrusisti trun-
mahko. Korvan peitinhöyhenet näytt?i-
vät satakielellä usein hieman laikuk-

t7



Kuva1. Etelänsatakieli, elokuu, Portugali. Huomaa ensimmäisen
käsisulan pituus, neliännen käsisulan kovertuma, selvä silmären-
gas ia tertiaalien attå näkyvät seilsemän lummaa käsisulan kär-

keä. Keijo Wahlroos.

Kuva2. Etelänsatakieli. elokuu, Porlugali. Huomaa kuvioton rinta
ja selvähkö silmärengas. Keilo Wahlroos.

kajlta kun taas eteliinsatakielellä höy-
henkenttir on tasavZirinen. Kofr'an pci-
tinhöyhcnet myös crottuvet eteliinsata-
kiclellä selvemmin, sillähöyhenkcnttaiii
raioittavåt harrnahtavat höyhenalucct
silmiikulmanjuova ja aina-kin useilla
yksilöillä n:ikyvä lchtokerttumainen
harmahtava kaulansivu. Satakiclcllä
niikyy usein myös heiklo leukajuova,
jollaistaetelänsalåkielcllä eiylcensäol(].

Yläpuolir Satakielcn yläpuolcn pe-

rusväri on yleensä tummemPi ja kYl-
menmänsävyisen harmaanmskea kuin
elelänsatakielen 1:impimämmä1 ruskca

väri. Usejn satakjelellä punanlskean

pyrstön ia ruskean yLäpuolen vä1inen

kontrasti on nimenomaan p-vrstön.ja
pyrsritn yläpeitinhö!henlen välil Lä. Etc-
länsatakielellä pyrstön yläpeitinhö.vhc-

net o! at monasti puncrtåvat, l:ihes pyrs-

tön väriset, ja kontrasti punertavicn ja
iuskeiden sä\Tjen väIi11ä on yläpcränia
pyrstön yläpeitinhöyhenten välissä. Tcr-
tiaålien ålta näkyvät siipisulkicn kai{jet

muodostavat eleliinsatakicicllä usein

seLviin tumman, jope mustahkon rivin,
j oka kontrastoi selvästi tcisaalla iertiaa
lien ia toisaalta lämpimiin ruskeiden
käsisulkicn reunojen kanssa. Satakie-

lcllä kiirjet ovat vaalcammat, ja kun
satakielen käsisulkicn reunat ovat tum
mcmman ruskeat. ei muodostuva kont-
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rasti ole liiheskliiin yhtii selvä.

Alapuoli: Yksi parhaista satakielen
maastotuntomerkeist?i on s€n heikosti
turnrnalaikkuinen rinta. Usein laikutj at-

kuvat myös kupeille. Kaiken kaikkiaan
satakielcn alapuolen perusvfi on likai-
serrman harmahtava kuin et€l?insata-

kelen valkoisempi vziri. Kuitenkin rin-
nan lailkujen nlikeminen vaatii varsin
h)'vätolosuhteet: esimerkiksi suoravoi-
makas auringonvalo saattaa hävittli.ii lai
kutj a rinta näftii.ii l?ihes valkealta. Tum-
målåikkuiset linnut ovat aina satakieliä.

F,tel?i.nsatakielellä voi rinnassa olla ta-
sainen, harmahtava tai ruskealharmaa
vfi , muttamonilla yksilöillä rinnassaei

ole tai on h).vin vfiZin valkeasta poikke-
avaa vfitysui. Joillakin nuorilla eteliin-
satakielilla saattaa j oslls j:iädä vaihtu-
matta muutama nuoruuspuvun tunma-
kitkinen dntahöyhen, mutta näillä lin-
nuilla kZirkiä niikly sulkasadon iiilkeen
vain muutamaj a rinnan viiritys on muu-
ten tasaiseD valkeahko.

Myös pyrstön alapeitinhöyhenissäon
ero useilla yksilöillä. Satakielen alapei
tinhöyhenet ovat usein rusehtavat (j os-

k-us myös valkojset) ja niissä on yleensä

ruskeita poikkiiuovia tai läikkiä, kun
taas etel?hsatakiclen alape jtinhöyhenet

ovat yksivfisen vaalean oranssiin vi-
vahtavat tai valkoisel eikä niissä ole

Kuva3. Satakieli. toukokuu, Parainen. Huomaa voimakkaasti
kuvioitu rinta. Jyrki Normaja.

Kuva 4. Satakieli, toukokuu, Parainen. Jyrk: Normaia.



koskaan tunmia kuvioita.
Paljaåt osat: Kirjallisuudessa on ku-

vattu satakielen koivet hieman tun-
memmiksi kuinetellinsatakielen. Myös
alanokan vfityksessä on erc: satalie-
lenalanokant] r'ipuolionvaaleanruseh-
tavatai lihanv?irinen (ioskus kelertlivä)
kun taas etelzinsatakielellä alanokka on
pitemmälle vaale4 usein lihanpunai-
nerl jopa rosaan vivahtava. Paljaiden

osien vfityksessä olevat erctovat omas-

ta mielestiini niin våihiiiset (L1s. esimer-

kiksi kuvia 4ja 2l)ja niiden arvioimi-
nen mtuNtossa on niin vaikeaa, ettei

niihin kannata juuri keskittyä. Jos on

sel laisessa håvaintotilanteess4 ett?inät?i

tuntomerkkejä pyst f kunnolla niike-
m:ilin, on palj on hyödyllisempziä tuhrs-

tua höyhenpul'unj a rakenteen yksityis-
kohtiin.

Siipikaavio

Varminunat satakielilajit toisistaan

erottåvat tuntomerkit lö)'t)'vät siipikaa-
viosta (ks. piinos 1). Satakielellä on
ulkohöyd1n kovertuna koknannessa

klisisulassa etel?insatakielellä kolman-
nessaja nelj iinnessä. Ensimmäinen kä-

sisulka jZä satakielellä lyhyemmäksi
kuin k?isisiiven peitinhöyhenet (1-10

mm), etel?insatakielellä se on 1-5 mm
peitinhöyheniä pidempi. Toisen k?isi-

sulan kiirki osuu satakrelen siivellä noin
neljåinnen kiisisulan kfi en kohdalle,
kun taas cielåinsatakielellä kakkonen

osuu neljiirmen ja viidennen kiisisulan
viiliin tai viitosen kiirjen kohdalle.

Yeensä on niin, ettii suljenila siivel-
lä satakielellä j:ä tertiaalien alta nåiky-

viin yhtii etliälä toisistaan olevat kah-
deksan kåisisulan kfi e! kun etelitnsata-

kielellä kitkiä niilfy seitsemzin, j a kah-

den nloimman nZikyviin kiisisulan kzir-

jet ovat usein selvåsti lfiempänåi toisi-
aån kuin muut k?idet. Tzimuinkin hmto-
merkinkohdallaLr.ritenkinesiint]ry vaih-
telua, mutta uiti voi käyttiiii ainakin
mii.ziritystji tukevana yksityiskohtana

Satakielen siipi on keskimäårin hie-
manpitempi (82-98 Inm, Bartlrcl 1993,

Svensson 1992j a omatmittaukset) kuin
erelåinsatakielen (76-92 mnl Svensson

t992 jaMlld 1992).

Sulkasato ja iiinmiiåritys

Kummankin satakielilajin sulkasato

ajoittuu p€sinnåin jiilkeen loppukeszille
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Nuoret lirmut kä] r'ät läpi osittaisen sul-

kasadon ja sulkivat tillöin ruumiinhöy-
hcnet ja siiven peitinhöyhenet lukuun-
ottamatta tertiaalej a j a (osaa) isoja pei-

tinhöyheniä. Vanhat limut sulkivat tiiy-
dellisesti.

Nuoret linnut ovat helposti tunnisteF
tavissa heti pes?isti lfidönjälkeen koko
pulussa höyhenten k:idissä olevista
vaalean kellertjivist2i tiiplistii. Km lin-
nut ovat kiiyneet läpi osittaisen sulkasa-
tonså, perustuu i:inmä?iritys vaihtumat-
ta jzi?ineiden tertiaälien ja isojen peitin-
höyhenten kiirkiin, j oissa syksyllä vielä
ovat vaaleat t?iplät h)'vin n?ik]'vissä.

Koska satakielet eivät suli talvehtimis-
alueilla, on i?inmii.lirifs vielä kevä?illä-

kin mahdollistå" mikäli tertiaalien ia iso-
jen peitinhöyhenten kfiet eivät ole ko-
vin kuluneet.

Kevåiällä iiinm?i.:irityksessä avustava

tuntomerkki on k?isi- ja pyntösulkien
L-uluneisuus: koska nuorilla lirmuilla
sulat ovat kuukauden-pari vanhoj en lin-
tr-rjen sulkia vanhempia ja koska nuor-
ten lintuj en sulat ovat rakenteeltaan hei-

kompia" toisen kalenteriruoden lintu-
j en sulat ovatkevätmuutonjZilkeen huo-
mattåvan L:uluneet.

Kiitokset
Kiitos Tompalle, j oka luki kiisikirj oi-

tuksen läpijateki siihen parannusehdo-

tul(sia. Keppari nåyttija antoi kä)ttööni
kuviaan, mist?i hiinelle kiitos.
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Mafiti Ratio

Sain tilaisuuden lennähtää
kesken kolean syksyn lsra-
eliin, jossa lämpötila oli vie-
lä meidän parhaiden heltei-
den luokkaa. Olen käynyt
siellä kerran aikaisemmin
samaan vuodenaikaan, jo-
ten osittain tiesin mitä odot-
taa. Varasin kiikarit mukaan,
vaikka matkan teema oli
aivan muuta kuin luontoret-
keilyä. Tämänkertainen
matkasu u n nitelma käsitti
laajemmin koko maan, jo-
ten odotin uusia maisemia
ja myös uutta lajistoa.

Pääkaupunkiseutu

Ensimm;linen viikko Lr.rlui Jerusale-

missa. Aamuinen ovenaukaisu parvek-
keelle toi liikentcen melun lisziksi kor-
viin tutun pehmeiin Ziiintelyn, ja pian
löysin pihapuussa piileskeleviin pippu-
rilinnun @ycnonotus barbatus). A:inte-
ly kuulostaa usein siltii Lnin lintu yrittiii-
si sanoa "pippuri". T?imä muutenkin
aina ?iiinessä oleva lintu innostuu entist?i

puheliaammaksi illamuussa. Laji on niin
yleinen, ettei siihen voi olla törmämät-
$;.

Kesy$ahkyparvicn lis:iksi kaupun-
gissa ja maaseudulla tuli vastaan run-
saasti pikkiqyhkyji! j oistapalmuk f h-
ky (Str. senegalensis) on tavallisil. Tur-
kinlgyhklTntörmåisin myös, mutta jos-
tain slTst?i turturi jäi vahvistamatta.
Ulkona liikluessa kesykyyhlryparven
ilrnaamousu paljasti usein ohimatkaa-
van varpushaukar! joiden laj inm?i?iri-

tyksessä onkin työt?i. N)'t en saanut yh-
tiiiin brevip€s-m?ifi tystä. Toinen taval-
linen liihottelija oli tuulihaukta.

Lenkkeily ei kuulu vakioharrashrk-
siini,eikäsen eensimmäisenämieleen
niiin kuumissa olosuhteissa. Kuitenkin
kun pilivät L-uluivat virallisen ohjelman
puol€sta sisätiloissa ja uudet mal':uelä-

myket saivat ryötitön tuntumaan tu-
kevalta, suostuin lopulta huonetoverini
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Pelikaaniparvia alokoi näkyä run-
saasti Välimeren rannikolle tultaes-

seuraan hikilenkille. Ennomaisten mai-
semien listiksi Scopus-vuorelta lö)'tyi
nopeasti tummuvassa illassanauk'umal
la itsensä paljåstava minervanpöllö.
Vaikka j uosten näkee paljon, ci se sovi
kovin hyvin yhteen lintuilun kanssa.

Mieluummin j uostessa kainattaan:iissä
oloissa pitiiii kädessii:in juomapulloa

L-uin kikaria, jos jotain yleensä jaksaa

mukanaan raahata. Kur-missakin olois-
sa syks)'n tuntua toivat nithet, jotka
uskollisesti kantoivat piibkinöitai pii-
loihinsa. Paikallisen rodun piiässä on

huomiota herättaiviin paljon valkeaa.
Varpusilla oli tapana keriilintyä iltai

sinvaltaviksi meluisiksi parviksi johon-

kin suojaisaan puuhun 1ai pöheikköön.
Koko matkalla en niihnJt ainoatakaan

välimerenvarpust& mikä johhnee ur-
baanista retkeilymaastosta- Arkisten
varpusten vastapainoksi cksoottisuutta

toivat muutamat säihkymedenimijät,
j otkå paljastavat itsensä korkealla nenä-

sointisella kutsu?i.iinellZiiin. Nopean lii-

kehtimisen urolGi l:ihcmpi tarkastelu
jiu helposti yritykscksi.

Maailman alhaisin paikka

Noin 1200m Jerusalemia matalam-
mallaia liihes 400m merenpintaa alcm
pana sijaitseva Kuollutmeri eli Suola-
meri muodostaa mielenkiintoiscn ym-
pfistön. L:impötila on sieilä aira huo-
mattavan korke4 ja ilma on hlvin kui-
va4 mikä oli oleellinen slJ siihcn, ettii
2000 vuotta vanhat essealaisten kirjoi
tukset s:iilyivät luoliin piilotetuissa sa-

virur-rkuissanykyihrrisen ihmetelt?iviik-

si. Hautavaj oama, jossa Kuollutmeri
sij aitseo, on såmaa nannerlaattojen liik
keisiin liitfvliä repeiim:i?! joka jatkuu

halki iuiisen Aliikall Tiimä valtava laak-

so, joka alkaa pohjoisesta Libanonin
rajoilt4 missä Jordan-joki saa all'-ursa,
j atkuu j okseenkin suordan etelaiån Kin-
neretin jiinialtaan kautta j okilaaksona
kattilaar! jossa Kuollutmeri sijaitsee.

T:im:injzilkeen on etelziiin päin mennes-

sä nousua merenpirnan tasoonj a ylikin,
kunnes kouru alkaa taas laskeutua ja
jatkuu Alabanlahtena.

Maisema on erittiiin karua. Kalkkiki-

viscssä \,uodstossa *iklJ sadeajan pu-
rojen paikat vain erilaisena viirinä luo
ren seinämässäjåpaikoin voimakkaina
eroosiouurteina pehmezimmässä maas-
sa. Joitakin pitkliä kuivaa kautta kest?i-

viäkasvejakasvaanäissäuomissa. Muu-
tamin paikoin on iöydetty pohjavettii,
mik?i on mahdollistanut taatelipaLnui en

ym. kasvettamisen. Pohjavesi puhkcaa
puroksi Eir Gedinkalliosla. Alueella on
luonnonpuisto, jossa kannattaa vierail-
la, piiäsymaksu on viisj shckeliä eli 10

markkaa.
Nässä maiscmissa näin kolme korP

pilajia, joista harvinaisin ainakin n)'1 oli
oma tuttu lajin1me. Liihes yhtii vzihän

näkyi arokorppia, kLrntaas ylivoimai-
sesti nälgwin oli helposti twmistettava
lyh),tpy$tökorppi. Lomareissulla ole-
vat kaksi nuofia mustavarista sain kiika-
riin Eilatissa. Raadonsyöj icn kurinkaat
esitt?i).tyivätkolmen harfi ikorppikotkan
voirnin Masadan r.uorilinnoituksen ku-
peella.

Alueen erikoisuus on rotkorakkeli,

i onka pikkupoikanaista vihellystii kuu-
lee ainakin kaikissa niissä paikoiss4
joissa me hristit pysfidyimme. Limut
ovat kesn nB'neet monin paikoin niin,
ettii 13 5mm:n telelliikin voi ottaa hyviä

21



I

E.

,

Minervanpöllö löylyi äänen perusteella Scopos-vuorelta. Laji on lsraelissa
harvalukuinen.

i?ihikuvia.
Ein Gedissä sain rakkeleiden, kallio-

$ytrlljen , palmu\ryhlajen ja lYhY-
pyrctökorppien lisiiksi kiikariin pippu-
rilintuj4 smyrnankalastajar! virtaväs-
t?iriikin ja siiiikymedenimijiin. Eteläi-
sessä Israelissa on mä?iriteltiiviinä tois-
takymmenti kvitaskulaj ia, joi sta valta-
osa j?ii t?illä matkailuvauhdilla n?ikemät-

ta.

Vihreämpää pohjoisessa

Kuten olin odottanutkin, Kinneretin
seutu oli rehev?impä. Kastelualtailla
niikyi kammeniä pieniä valkeita haika-

roitaj ajoiråkinj alo- j a harmaahaikaroi-

ia. Hlyälu lintualueelta vaikutti erityi-
sesti Jordan-joen alkuosa Kimeretin-
järveen asti. Joen alkuosajiii vielänåike-

mättä- mutta pys?ihdyimme suistossa.

Laaj a pensaikkoinen vesij ättöalue osoit-

tautui kalastajien suositkipaikaksi: kau-

ernpaa Lruluvaa smymar*alastajan vi-
hellystii. säesti ltihempiinä kimall(a ku-
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ningaskalastajaparin metelöinti. Kirjo-
kalastaj ia näJtti olevanj oka kolmannen
pensaan latvassa t?ihyilem?issä, ja kiika-
rilla nZiki aira jonkrm lent?ivåin muuta-
man kymmenen metrin korkeudella ja
j?iäv:in v:ilillä lehrttelemaan.

Siinä tiihystetlessä alkoi l;iheltii ltuu-
lua hrthu metelöintiä ruohikon takaa, ja
pian vilahleli ruohomätt?iidentakana pari

reviiristiiZin kinastelevaa liejukanaa. Il-
manpitempiaikaistaoleskeluajavetistii
kahlaåmista lö)'tyi alueelta muutama

silkkihaikara j a pari komeaajalohaika-
raa. Suiston yllä kaarteli I 2 merimetsoa

kuin laskeutumislupaa odotellen. Ta-
pasirnme kohta saman parven kilomet-
rien p?iiistii pohjoisempana, joten parvi
ei siis pliässy yksimielisyyeen retken-

sä kohteesta.
Autoillessa tapasi mustap?iätasl-uja,

mielenkibtoisia lepinkiiisi?i keltahemp-
poj a, mutta myös tuthrj a tiklej ?! peippo-
ja ja viherpeippoja. Töyhtökiuuja nä-

kyi muutama. Pensaikoissa tapasi jiin-
nituiviin n:iköisiä pienenpieniä pitkii-
pyrstöisiä priinioita. S)yiiantikka tuli

vastaan vain Kapemaunissa. I'uuli-
haukla oli lavallinen niiky tienvarsilla.

Rannikon suuret parvet

Viimeinen päivä merkitsi sitq'rnistii
Tiberiaasta linj a-autolla Tel Avivin len-

tokent?ille. Moni nrielenkiintoinen paik-
ka siinä liukui auttamattomasti ohi. Jo-
kunen smymankalastaja tiihyili puhe-
lirllangalla. Kun tie toi meidiit Välime-
renrannikontuntumaar! alkoi sielä t?iiil-
1ä näkyä kaartelemassa suwten lintuj en

parvia. Laji paljastui pelikaanjksi ja

)ru?isin niitii kaiktiaan viihiin vaille tu-
hat. Yht:i.iin kiharapelikaania ei niiky-
n),1. Toinen yllätys oli vielä haarahauk-
koj en parvet, j oissa vii.keä oli kuin mei-
käläsissä varisparvissa. Viimeinen lin-
hrhavainlo oli lentokentiin seitsemZin

kynsih)Appiiä, joiden siipikuviointia
piirtelin vilkoon, koska se erosij onJcin-

verran kisikidan esittiirnzisci.
lsmel tarjoaa niin runsaasti mielen-

kiintoista tutkittavaå, ettii lyh)4 matka
artaa vain pintapuolisen kuvan. Mielel-
läni låhtisin sinne uudestaan. Haluaisin
erityisesti niihdll kev?i.zin, jolloin muut-
toparvet suunlaavat Afritasta Euloop-
paan ja kasvit ovat vihreimmill?i?in ja
Lukkia eniten. !
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Tukkipinot kuuluivat lähes jokaisen
ioukkueen retkikohteisiin ennennä-
kemåttömän iikkavaelluksen ansi-
osta. Kuvan pohiantikka on Piikki-
ön rautatieasemalta. Pohiantikan
havaitsi 1l ioukkuetta l3:sta. Val-
koselkätikankin näki 6 joukkuetta
ollen nåin yhlä yleinen kuin palo-
kärki.

Tulokset

1 ) Esa Laine - Jukla Salonen (\1?ine-
Myn:imiiki-Tuku-Naantali, 300kn) 5 8

lajia.
2) JFki Normaja - Jukka J. Nurmi -

Vesa Partanen @arainen-Turku-Ml'nä-
måiki, 175km) 57 lajia.

3) Pekla Alho - Haruru Klemola -
Tom Lindbom - Jutka Sillanpä (Tur-
ku-Uusikaupunki-Turku, 300krn) 56
lajia.

3) Sampo Kunthr - Rami Lindroos -

Mikko Suhonen - Paavo Sallinen (Tur-
ku-Parainen-Piikkiö-Turku-Naantali-
Rlnättylii 260km) 56 lajia.

5) Kalle Rainio - Mikko Ylitalo -
Heikki Tuominen - Pekka Toola - Sari

Ennätysten tahiralli
Rauno Laine

TLY:n kahdeksas talviralli
5.1 2.1 993 muodostui lähin-
nä liukasteluksi jäisillä teil-
lä. Talviset olosuhteet oli-
vat vaihtuneet vesisatee-
seen, joka tehokkaasti jää-
dytti tienpi nnat kisapäivään
mennessä. Muuten päivä
sujui sentään suhteellisen
mukavasti puolipoutaisissa
merkeissä.

Mt?iiin vakavaa ei kuiienkåån pääs-

s''t tapåhtumaan ja jo purkutilaisuuteen
mennessä olivat kaikki selvinneet on-

nellisesti pois niljakkailta teilt?! enem-
måin tai v:iherunåin tziysissä sielun ja
ruumiin voimissa.

T:imzin vuotisessa kisassa oli kaikista
tiedotusvaikeuksista huolimatta muka-
na 13 j oulkuett4 suurin osaj o aiemmin
mukaia olleita. Ennen kisan alkua kiiri-
neet huhut kertoivat vallan hurj ista laji-
mätuistzi pohj ustulGissq j oten tavallista
kyl rnemmiis*i marasl-uustahuolimattå
lintuj a oli edelleen maastossa mukavas-
ti. Kyse oli vain niiden lö)'t?imisest?i.

Vanhat ennätykset siivottiinkin n)t
romukoppaan sekä joukkuekohtaisten
ettli yhteistuloksen osalta. Kisasta muo-
dostui myös ennennäkemättirmåin tiuk-
ka. Ratkaisijan rooliin nousi jiilleen
kerran tehokkaasti bongattu perusla-
jisto.
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Koivunen (Paimio-Piikkiö-Turku,
130km) 53lajia.

6) Annika Fonten - Tapani Numrni-
nen - Matti Lempiåiinen - Markku Lau-
ren (Turku-Piikkiö-Paimio-Sauvo,
182km) 52lajia.

7) Mika Henrnilä - Jarmo Saamio -

Asko Suoranta (Kustavi-Myniimfi -

Turku, 274kn) 50 lajia.
8) Ville-Veikko Salonen - Petri Hel-

minen (Myn?imziki-Mietoinen-Naanta-
li-Turku-Piikkiö. 200km) 48 laiia.

9) Jaim6 Riihimäk - Jani Laaksonen
- J. Riihelä - Markus Ahola (Säkisalo-
Pemiö-Salo) 45 lajia.

1 0) Kirnmo Kuusisto - Mika Si öblom
- Ari Kuusela (Dragsljärd-Turku,
250km) 41 laiia.

I 1) Mikko Heinonen - Arfo Lipsanen
(Turku-Parainen-Piikkiö-Turku,
l80km) 37 lajia.

12) Jarmo Laine - Rauno Laine -
Timo Elovaara (Ijusilaupunki-Mietoi-
nen,250km) 35 lajia.

I 3) Pekl@ Salmi - Juhani Salmi - Jari
Virtanen - Jukka Virtanen - Keij o Katai-
nen @aimio) 28 lajia.

Voittajat ja måhertiijät

Tiissä yhteydessä ei valitettavasti ole
mahdollista julkaista hrloksia joukku-
eittain. Joitakin huomioita voidåån kui-

tenkin tehdä.
Voittaj aj oukkue hoiti peruslajit te-

hokkaåsti, puutteita mm. jzirri, turkin-
kyyhky, valkoselkätikka, harmaap:iä-
tikk4 teeri seki joutsen. Vastapainona
löydettyj ä laj eja mm. kuningaskalastaj a
sekä kisassa tosivaikea ruorihemppo.
Normajan joukkueen puutteina olivat
mm. varpushauk:ka, plT, hemppo, tikli
ja harrnaapziätikka. Kåksikin n?iist?i olisi
tuonut voiton. Joukkue löysi kuitenkin
mm. j ?inkiikurpan sekä pikl:uvarpusen.
Alhonjoukkueelta uupuui taås mm. vi-
hervarpunen ja fasaani. Kuntun joukku-
eelta taas mm. korppi j a käpylinnut. On
tietenkin aina helppo sanoa miui OLISI
PITÄIIYT lö'tiiii, tohrus on toki usein
aina toinen. Voittajia olivat toki kaikki
kisan loppurm asti taistelleet.

Tzistii onkin h]'vä siirryä mfiercijä-
osastolle. Annamme tiim:in arvosanan
tiillä kertaå ilman mitii:in puolueelli-
suuksia sijalle l2 yltiineelle joullueell-
le. Joukkue tuskaili Pyh?imaalla etenkin
pikkulintujen tiiydellistii uupumista.
Vaikkapon*kaniikikinmm. j:i?ikuikkka

sp:n, huuhkajan ja varpuspöllön, niin
bonuspisteitii ei anneta. Tavalliset kun
on pakko hoitaa.

Havaitut lajit

Kisassahavaittiin yhteensä ennätyk-

selliset 86 lajia. Uusia kisalajeja olivat
jii.iikuikka sp, kuikka sekä kuningaska-
lastaja. Rallin kaiktien aikojen yhtcis-
lajimaiää onkin t?imiin jälkeen jo 1 14.

Lajin jäljessä oleva ensimmäinen
numero kertoo kuinka montaj ouklalet-
ta tiissä kisassa n?iki mainitun lajin. Jo-
kerilajien kohdalla on mainittu myös
joulctueen nimi. Jiilkimm?iinen numero
kertoo kuinka monessa rallissa n''t käy-
dyistii kahdeksassa kisassa laji on niih-
ty.

l. Jä,iikuiklasp 1/13 (J.l,ainerm.) 1/8

2.Kuikla l/13 (l{ernmilii 1.rn) 1/8

3. Silkkiuilki 1/13 0tu$isto tm.) 6/8
4. Piklu-r.ri}:ku 1/13 (Herruniliilrn-) 3/8
5. Merimetso 2ll3 4/8
6. Harmaalaikara 1/13 (Kunttu j,rrr) Z8
7. Kyhmyjoutsen l2l13 8/8
8. Laulujoutsen 4/1,3 '7/8

9. Kanadanhanhi 9lI3 8/8
l0. Sinisorsa 12/13 8/8
11. Tulkasotka 10/13 8/8
12. Lapasotka 3ll3 318

13. Haahka 1/13 (Hemniläym.) 7/8

14. Mustalintu 4/13 6/8
15. Pilkkasiipi 1ln3 s/8
16. Telkkä 1l/13 8/8
17. Alli 5lt3 7/8
l8.Isokoskelo 12/1,3 8/8
19. Tukkakoskelo 3ll3 4/8
20. Uivelo 3/13 5/8

e

1

Taviokuurnia
oli ilahdutta-
vasti liikkeel-
lä. 4 joukkuet-
ta havaitsi la-
jin.
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25. Piekana V13 Msalonenyn) 2A

21. Merikotka 6/13
22.Maakotka 3/13
23. Vaeushaukka 6/13
24. Kanahaukka 5/13

26. Pyy
2'7 . Teei
28. Fasaani

59. Kuusitiainen ll/13
6o.Töyhtittiaina 11/13

61. Hitmötiainen \2113

62. Puukiipijä ll/13
63. Koskikara '7113

66. Järripeippo 2/13

67. Peippo 13/13

418

4/8
'7t8

8/8

3n3 '1/8

2t13 7 /8
9/13 8/8

6/13 4/8

2g.Pel/alpyy 1/13 (Riihioilki Yn) 28
30. Nokikana 9ll3 5/8

31. Naurulokki 12/13 8/8

32. Kalalokki 12/13 8/8

33. Harmaalokki 13/13 8/8

34. Merilokki l3ll3 8/8

35. Kesylsrytrky 13/13 8/8

36. Uuttukyybtf 3ll3 3/8

37. Turkidryybkl 11/13 8/8

38. Jzinkihppa 1/13 (Norneia)m) Z8
39. Krminkaskalasqia Vl3 (E.Iairc) V8

40. Huuhkaja
41. Vaeusföllö l/13 (Jbine)'n) 4/8

42. Palokårki 6113

43. Hamaapiiätikla 3/13
44. Käp).tikka 12/1'3

45. va.lkoselkiitikta 6/13
46. Pohjantikka 11'/13

47. Tmhfikiuru 6/13
48. Tilhi 8/13 718

49. Lapinhaxakl@ 10/13 718

50. Rautiainen 1/13 3/8
51. Hippiåinen 13/13 6/8
52. hnainla 1/13 (IemnilaYrn) 2E
53. Mustarastas 10/13 8/8

54. Riikittirastas 10n3 8/8

55. B,rstittiainen 5ll3 4/8
5ö.v <srtunall olli J/ö
57. Talitiainen l3ll3 8/8

58- Sinitiainer l3ll3 8/8

81. Nåirhi l0A3
82. Harakka 13/13

83. Korppi 10/13

84. Mustavaris 1/13 Kumvrn)
85. Våris 13/13

86. Nåakka 13/13

Aikaisempaa satoa

Aiemmissa kisoissa on havaittu seu-

mavat laj i!joita ei nltputkiintai silriin
sathrnut. Lajin periissä oleva luku il-
moittaa havaintoruosien lukumzi?iriin.

Kaakkuri 1, pikL:ujoutseo 1, valko-
poskihanhi 2, tavi I ,jouhisorsa 1, puna-

sotka 3, allihaalka 2, ampuhaukka 3,

tuulilaukka 1, metso 1, liejukana l,
isolokki 3, pikJ<ukajava 1, riskilä 5, se-

pe <rTtrky 2, hiiripölö 1, he]rnipölö 1,

lehtopöllö 5, pikkutikka 3, kiuru 1 , niit-
tykirvinen l, våist:täkki 1, påihkinånak-

keli 2, peukaloinen 1 , putmuen 1, nok-
kavaxpunen2, tundaurpiainen I japåih-

kiniihakki 3. Yhieensä siis I 14 lajia.

Pieni historiikki

Monenlaisten jo kiifmissä olleiden
pirmakisojen lisiiksi perustettiin vulma
1986 TLY:lle oma nimiklokis4 vuosit-
tainj oulukuun alussa kålivä talviralli.

Talvilinnusto oneri vrrosilaainamie-
lenkiintoinen ja vaihtelut ovat suuria.
Niiin saadaan aianakin joulukuun alun

tilarmetia kartoitettua toimialueellam-
m€ verraten h).r'in.

Lisåksi aktivoidaan lintumiehiä liik-
kumaan ltoden pimeimpåin?ikin aika-
n4 tehokasta staijausaikaa toki tälöin-
kin on seitsemisen hrntia. Rallia ajatel-
din alunp€rin \Troden alkuun, mutta
koska linhrharrastajat liiktuvat silloin
muutenkin, hrli ajankohdaksi juuri jou-
tukuu. Oll€tikin kun muut yhdistykset
j fi est:ivät castaavia kisoj a toimialueel-
laan samaan aikaan.

Siniinså olisi mielenkiintoista käydii
kisa uudelleen vaikka helmikuun lopus-
sa, kalsoen miui on j:iljellä joulukuun
liDnuista. Mutta k€nenkiiän rallipslryke
ei taitaisi kestii.ii enåiui sit?i?

Etrsimm?iinenkisakå)aiiniseniiiEys-
piiivåinä 1986, ajoittainj opa 3 5 sekurti-
mehin tuulessa tuiskr.nvan lumenhävit-
tåiess?i nåkyvrTden låihes kokonaan.

Mutta yht?ikaikki. Pedrme o[ luotuj a
jo seuraavana ruonna kisailtiin normaa-
leissa oloissa" Lumesta eijuuri ole ollut
haitta4 paitsi 1'uonna I 989, joka muis-
tetaan ainoana kunnon lumirallina.

Ralliaika on vaihdellut ruosittain,
mutta vakiintunut parin viime luoden
aikana kello 7.00 ja 1 8.00 väille, lfiin-
nä fijlöilijöitå ajat€ en-

Jo alunperin ilmisiä on ilmostettu
liiklumaan mahdollisimman laajalti
TLY:n alueella, eikä vain hakemaan
varmoja nakkeja Turun seudulta. Toi-
saalta mm. Ruissalon lajeilla on sijoitut-
tu aivan k?irkip2i:ihiinkin.

718 Mustavaris oli ässälaji, vaikka lintu olikin Turun satamassa, mistä moni
8/8 ioukkue hoiti mm. naurulokin.
8/8
2/8
2/8
3/8

8/8
8/8
8/8
218

8/8
8/8

64. Keftasirkku 13/13 8/8

65. Pajusirkku 5/13 3/8

68. Tikli
69. Vihervarprmen 10/13

70. Viherpeippo 13/13

?1. Pwahrlkku 13113

1z.rJrptalnen 7ll3

8/8
8/8
8/8
8/8
'7/8

'118

8/8
8n3 'l/8

718

8/8
8/8
6/8

73. Hemppo 8/13 6/8

T4.Vuodhemppo 2113 618

f5.HHcrl<i[rylirnrlsp 9/13 3/8(Inxnr)
76. Isokåpylinu V13 (E.Iaine )rn) 2E

7. Taviokuma 4/13 3/8

78. Vapuren 13/13 6n
79. Hkhrvdpmen 3/13 7/8

80. Kottarainen 9/13 8/8



Viimeaitaiset ralljt ovat siirtyneet
enemmåin amrnattimaiseen suuntaan pit-
kinekin pohjusnrksineen, joita ei toki
ole kelletty, mutta jotka nekäiin eivä1

aiia ole tuoneettoivottuanrlosta. Omöta
mielestiini ns. Ahvenanmaan systeemi,
eli po{ ustuskielto viikkoa ennen ei toi-
mi TLY:n rallissa, eikzi sitii ole q)4?i

Voittajien on helppo
hymyillä

Kahdeksan ruoden aikana ovat voi
tonoaljaa piässcc{ nostamaån seuraa

1 9 86 | Matti Eloranla - Annita Forsten -
'I'apani Numminen - Markku Lauren 3 7

lajia.
I 987: Juha PeklGPenttilä-Jarmo Saar-

nio - Simo Vcistola - | om Lindbom 54

lajia.
1 9 8 8: Matti Eloranta - Amika Forsten -
Tapani Numminen - Markku Lauren 46

lajia.
1 9 89: Jyrki Normaj a - Juha-Pckka Pent-

tilä - Janno Saamio - Tapani Vcistola 49

lajia.
1990: Matti Elora.nta Armika Forsten -
Tapani Numrninen - Markkn Lauren 49

lajia.
199 1 : Asko Suoranta - Mika Hcmmilä -
Jarmo Saamio 52 lajia
1992: Esa Laine - Jukka Salonen 54

lajia.
1993: Esa Laine - Jukka Salonen 58

1ajia.

Myös lajien yh-
tcismaiairä on tasai-
sesti norissut: 1986

myrskyrallissa 51,
1987-73, 1988,63,
I989 65, 1990-68,
r 991 84, 1992-84ja
nyt siis 86.

Paras tulos, jolla
oa jåäty kisassa vii-
meiseksi on vuodel-
ta 1989, lukcma oli
peräti 43 lajia! Muu-
ten jumbolukemat
ovat vaihdelleet vuo-
sitlain 24-37 välillä.

Tulevaisuus

Jo perinteiseksi
muodostunutta kisaa
tullaan jatkamaan
edelleenkin. Uudet
yritt2ijät ovat terve-
tulleita mukaan,
csim. l.l.-jengivoi-
si ]Tittiiai katso4 mitä

'a
a
t-

L.

sc saisi aikaan joulukuussa... Samaten Ennen pikkuvarpunen on ollut ylei_

kaiklci muutkin. Yhtcinen haaste menee sesli ho idetlavissa useisla paiko is-

tiissä kaikille. ta Nykyiset pimitetyt vakiopaikat

iätä kirjoittaessa ei ole vielä tiedossa ovat vain harvoien tiedossa'
nnssä muodossakisawoDna 1994 käy-
diiäru muutoksia voi hiemar olla tr.tlos-

sa. tai sitten ei. TLY:n kokous asetli
viime joulukuussarall itoimikunna,l1poh-
timaan asiaa. Puheenjohtajana toimii Topino,an vi li nää. Moiet å rvokkaat
allekirjoittanut, jolle voi kertoilla omiå rallilajit hoiluvat vain Topinojan hai-

toiveitaan kisan sultccn.! sevilta kukkuloilta.

?
l



Havaintoja
sadan
helmipöllön
pesältä

Vesa Sarola

Olen seurannut helmiPöllö-
jen pesintöjä pöntöissäni
TLY:n alueella vuosina
1980-1993. Kokeneiden
rengastajien Tapani Num-
misen ja Raimo Hyvösen
kanssa yhteistyössä on
saatu monen laista YksitYis-
kohtaista tietoa tämän Pöl-
lölajin elämään liittyvistä
seikoista.
Aineisto muodostuu sadas-
ta aloitetusta pesinnästä -

pääosrn tietenkin 71 onnis-
tuneesta pesinnästä. Hel-
mipöllöistä on Suomessa
väitelty tohtoriksikin. Tämä

l.Iliukan taustoja
Kohdattuani varpuspöllön satnrmal-

ta syksyllä 1 977 liihiet.aiiryadeltii, alkoi
mielessfi kehrät2i ajatus, ett?i olisipa
hauska tutustua lzilernmin noin veikei-
siin lintuihin. Melko pian minulle val-
keni, ettåi viemällä isoja pönttöjä met-

siin, voi p:iiisti noiden menninkäisten

kaveriksi.

2.Pönttöjen valnistus
Vuonna 1 978 aloitin touhun tosissa-

ni. Sainhaalituksi Turun Tuomiokirkon
kattoremontin yhteydessä vapautuneita

1 60 \,uotta vanhoj a lankkuj4 joista tein
ensimmiiiset pönttöni helrni-, lehto- ja

kirjoitus esittelee helmarin
elämääenemmänkin taval-
lisen "metsänkulkurin"
muistiinpanoista, höystetty-
nä rengastajien toimesta
saaduilla tiedoilla.

viirupöllöj ä varten. Myöhemnin puret-

tiir Tuun keskustasta Valli-Auton talo,
josta ostin kuorma-autollisen vanhaa
puutavaraa torpalleni Paimioon. Niisti
tarpeista teinkin sitten seuraavat viisi
wottapöntkij ä. Lankkujen loputtua sain

RP-mkennusliikheeltii lahjaksi suuren

erlin Julinin rakennusprojeldin yhtey-
dessä poistettuja ikivanhoja punahon-

kalankl-uja. Lis:iksi sain rakennusliike
Kujalan vanhoja Saka-muottile\ryjä.
Kaikki n?im2i jalostin wosien mittaan

tntöiksi. Vuosittaintarkastaniini paint-

töihin lukeutuu myös Tulun Kaupmgin
Luontomiesten l970Juvulla puihin
asentamat useat kymmenet pöntöt Hir-

vensalo-Satava-Kakskerta-alueella.

3.Pönttöjen vienti metsiin
Alkuwosina pönttöjen ripustelu oli

melkoisen sattuma.nvaraista. Hankin
muutamia I :20000 karttoja, jaasentelit
sopivaksi katsomiJlenimetsiialueille lä-
hinnä Paimioon, Sauvoon, Hiflensa'
loon, Mynlimäel1e ja Nousiaisiir kym
menittiiin pörftöjä. Vuosien mittaan ti-
larme oll selki]t]'n]t siten, ettii eri pönt-
tömiesten reviidt on suhteellisen tar-
kasti mii?idtelty. TLY:n petolintutoimi-
kunta on koordinoinut homrnan eritt:iin
hf-uin.

Aluksi lritin ottaa yhtelttii niihin
maanomistaj iin, joiden metsiin aioin
viedii pönttöjä. Se homma jä pian huo-
malessani, ettei metszinomistaj ientavoit-
taminen ole aina helppoa. Joskus isiin-
niin tavoitettuani kutsui hiin minut syö-

mii?inja kahville, j a siinä syntyikin tun-
tikausien mukavat tudrat. Mutta fitnt-
tökuorma odotti autoss4j aj ouduin tuo-
man sen takaisin illan pimetessä.

Totesin hornnan sujuvan parhaiterL

kun ei kysele mitii?iq vaån vie pöntöt

')



puihin ja tadnoi larvittaessa tapahtu-
man talollisille. Muutamia kertoja ovat
tilalliset tavanneet minut itse teossa.

mutta h),vin he ovat Yskin )mm:ttä-
n€et. Edut ovat yhteiset: MD.rät pöllö-
jen suilti4 ja taimikot kasvavat hyvin.

Kerran joulun alla nrli islintäjuosten
pellon poikki, krm håin oli bTnellä s?iä-

lä kuullut kuusikosta kirveen kilkettii.
Asenielin siellä pönttöä k?inkkiir?inkkii-
kuuseen ja vetelin pienellä kiweellä
Lariumeita oksia pois tielui. H?in luuli
Ininuaaluksi kuusivarkåaksi, muttahuo-
matessaan erehtlneensä hzin toivotteli
hyvät joulut ja onnekasta pöllö\'uotta.

Sen verrar tapaus vaikutti minuun,
ettiialoinripustellapönttöjzinj tuulisilla
säillZ! j olloin harupuiden huminahävit-
ti kifleen kilahdukset. Ainahan siuijon-
ktn L-uolleen oksan joutuu poikkaise-
maan. Tlynellä siiäIlä kä)4iin pientåi,

vzihä-ai inistä selkZisahaa.

Alkuun nrli pöntöt vietyä turhan vaj-
keasti kiivettiiviin puihin. Vuodet ovat

opettaneet, ettii kun voi itse valita puur!
kannattaå se tehdii huolclla tulevien
ruosien takia. Pöllöt löytiivät pöntöt
selviisti paremmi4 L-un niitii ei vie liian
tiheisiin metsiin osiiru vaan harvoihin
remavyöhykkeisiin. Olen ripustanut
yleensä noin 3-6 metrin korkeuteen.

Suosin kuusta ia tuuheaa m?intyä.

4.Ensimmiiiset pesinnåt
Vuonna 1980 kevä?illä asetturvat en-

sinrnåiiset helmipöllöt pesimäain kol-
meen pönttööni: Paattisilla Pö)4yii[ä ja
Vahdolla. Olin odothnut t?i?i tapausta
todella hartaasti, ja sen jiilkeen harras-
h$ sai lisä vauhtia. Nåiist?i pesueista

rengastettiin muutamia poikasi4 ja siis
heti alkum oli L:uvioissa mukana jon-
kidainen tutkimuksen makr Rengas-
tajan karusa ryhdyimme hetimiten ke-
hittelemiiiin emojen kontrollitekniikka4
jokakehittyikio piiiipiirteilt?i?invalmiitsi
jo seuraavana rT lonna.

s.Pesintöjen vaihtelu yuosittain
Vuonna 1981 ei lö)tlnlt ainoata-

kaan helmaria, vaikka pönttöj ä oli puis-

sa Iq.r.menittäin. vuosina 82 ja 83 pe

siä lö]tyi mukavasti, mutta 84 oli taas

nollaluosi.
Krfen tåulukoista huomataan. hel-

marien huippuwodet nåik].r'ät olleen
kolmen ltoden våilein. kunnes aivan

viime mosia on rytmi jotenkin seonnut.

Pesinn?ia huippuvuosi piti olla 92, mut-
ta nfi ei käyn)'t, eikä vielä edes 93.

Odotankin suurella mielentiirmolla ke-

vätt?i 94, jos vaikka huippuviili oljsikin
nylryisin viisi ruotta. Asia on yksinher-
taisesti niin, ettii kun mlTriä on vähiin,

eiväthelnaritkaan pesi. Muttajos mlT-

rien koloissa kåy kova kuhina, niin myös
helmigillöj en pesillä vilskett?i riitt?iii ja
nokat naksuva|

Syytii vanhan selkeåin kolmeluoti-
sen rytmin sekoiluwl oletan olevan ai-
nakin nykyajan "läll:iri'rtalvisäissä.
Kuvittelisin, ettei myyrillä ole helppoa,
kun ensin satåa vettii kolot t?i]'tee4 ja
heti pedi?in paukkuu paklkanen, eikä lu-
mesta suojana ole tietoakaan. Tuskin
niissä oloissa paljon hormonit h)T r24
h1vä kun hengissä s:iil1ry.

6.Ääntely soidinaikana
Ehkä yllätt.iivimpiä seikkoja pöllö-

touhussa on ollut minulle se, ettii vain
ani harvoin olen kuullut koiraffr puput-

tavan pönttöreviirilt?i, vaikka olenkin
kienellyt alueilla satoja "kuuntelukilo-
metrej ä" \,uosittain. Olen vain ilmeises-
ti ollut vzi.iirässä paikassa v:iiirzizin ai
ks,n Toisaalta olen kuullut reissuillani
runsåasti sellaisten helrnarien puputus-

ta, jotka eivät ole pöntöissiini pesine€t.

Olenkin omrstellut, ettei koiras kave-
rin saatuaan paljon soidinna, vaan pis-
uiii pesinn:in pysryyn pika-pikaa.

T.Muninnan aloitus
Kuten taulukosta niilfT, muninta al-

kaa keskimii.?irin hyvin eri aikaan eri
vuosina. Muninnan aloituksen hajonta

Kuvio 1. Helmipöllön aloiletteien pesintöien prosenttiosuus tariolla olevien vapaiden pönttöien määrästä lasket-

tuna (=pesintäProsentti)
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samana kevii.iinä vaihtelee sekin paljon.
Esim. wonna 1988 alkoivat kaikki

raaraat mlmia kahden viikon sisällä.
1986 tåas aloitus vaihteli noin seitse-

m?in viikon sisällä. 1989 muutarna pe-

sint?i alkoi helmikuun puolivälin tie-
noilla tai aiemmin, ja en päässyt
niitä ilme isen onnistuneita tapa-
uksia edcs noteeraamaan muuta
kuin jälkikäteen.

Joskus on muninnan alku ollut pitkäl-
1i toulokuun puolella erill?i.iin muusta
joukost4 jolloin olen hiukan epäillf
saman emon toista pesyettli. Huhtikuus-
sa 1993 palj astui kolmesta helrtårin pön-

töst?i ilmeisen onnistuneet pesiinät ke-
s?lltii 1992. Niiden muninta on illneises-
ti aloitettu kes:i.kuussa - ei ainakaan tou-
kokuussa.

Munirnisen aloituksen haarukla on
mielestiini varmr-rudella laajasti ottaen

viihintiiiin helmi-kes?ikul! enkä menisi

takuuseen tanmilo-rustakaan sii2imuu-

toksia miettiessä.

S.Munien måärä
Tässä aineistossa esiinqy kaksi 8-

munaist4 muutama 3-munainerq ja 1o-

put niiden väliltii oleva pesä. Suurin
piirtein voisin todet4 ctt?i huippuluosi-
na munaluku on usein hlusi tai seitse-

m2in ja keskinkertaisina vuosina taas

neljätai viisi. Kuitcnkin tarkkaan ottraen

mttrlanåi?t?in håarukka oli esim. 1986

silti 3-8. Naaraån ikä ei nä)'ttåisi vaikut-
tavan mrmarnii?Lzi.:inniinkuin isommilla
pöIlöillä.

9.Poikåsten måårä
Tarkoitan t?issä måiiiriillä rengastusi-

kä?in ehtineitli. Maksimipesye on ollut
kahdeksan monna 1986. Yhdenpoika-
sen pesucita on ollut muutama. Loput
sijoittuvat melko tasaisesti iifitapaus-
ten väliin.

Yleinen piirre helmipöllöillä on se,

ettli rengastusikiiisten poikasten lul-u-
m:i.:ixä on yht?i tai kahta pienempi lt-uin

munamiilirä. Joskus iiiiritapauksessa voi
mDTiikantoj en romahtaessa esim. 5-
munaisesta pesy€est2i ruoka riitt?iii vain
yhden tai kahden poikasen kåsvattami-
seen,

olen kyllä joskus epiiill)-t sitiikin,
ett?i emosta on saattanut yllättiien tulla
yksinhuoltaja. Huippu{rosina ei kui-
tenkaan ole tavatonta, ettii munia on
seitsem?in, poikasia rengastetåan seitse-

mZin, j a maastoon pzi2isee koko ponrJcka.

10.Pönttöpoikasaika
Tässzikin asiassa tilanne vaihtelee

melkoisesti. Olen todennut tapauksia
etui poikaset viiht].r'ät pöntössä vain
noin kolme viikkoa. Toisinadl tåas

mustanruskeat köritiät napsuttavat nok-
kiaan pöntön suoj issa vielä l?ihes viiden
vikon ikäsinä. Ilmeisesti kas\u käy
kohisten ruuan riittziessäja såi?in ollessa
lämmin.

1 I .Havaintoja ravinnosta
Pöntöissä herkutellaan h)'vinä ruosi-

nayleensä eri sortin pikkumlryrillä. Jou-
kossa on tietysti muutama metsaihiid,

piiiistliinen yms. Jos myl'riä on reviirillä
runsaasti, niin olen laskenutjoskus isos-
sa pöntössä hautovan naaraan vieressä
jopa noin 30 pihviruhoa pinossa. Koi-
man taito saalisiaa vaiL-uttaa tietysti asi-
aan. Superkoiraiden pesueen ei tarvitsc
juuri niihdä nZilk?iä.

Huonompina mlJrävuosina pö11öt

plTdyst?ivät pikkulinbrj a. Silloin olen
kijannut muistiin ainakin seuraavia la-
jejar våsti*ikki, peippo, prmatulkku,
vihcffarpunen, viherpeippo, metszikir-
vinen, punalalkirastas.

1991 huomasinparissapöntössäpoi-
kasten n:ikeviin selvästi nälkä. Vcin
n:iihin pönttöihin aluksi pari silakkaa
L-umpaankin, j a seuraavalla kerralia ha-
vaitessani silakat syödyksi, jätin niiui
sinne enemmiinkin. Jatkoin vielä muu-
taman kenan, ja poikasia pötki pois
pöntöstii nelj ä kappaletta kummastakin.
Piiihivät ainakin sarnmakkoj ahtiin orna-
toimisesti yrittiimzi?in, eikä niiden tar-
vinnut syödä toisiaan, niinl<uin helrnari-
pöntöissä usein tapahtuu n?ilk?ivuosina.

Eivät siis ole poikaset mitiiiin nirppa-
nokkia ruran suhteen, k-un kalakh käy.

12.Emojen tutkinnan tuloksia
Emolla tarkoitån tissä naamstå, joka

kotircuvanapöntössä poikasten parissa
puuhatessaanj outuu rengastaj an helliin
hyppysiin, eli paino ja siiven pituus
selvit€täiin. Siinä samalla saa sussu sor-
muksen nilkkaans4 jossa on pöllöjen
sos.turvaturnus. Mik?ili tii.ti jo kuuluu
ElZiinmuseon kid oihinj a kansiin, j a siis
nuhruinen rengas reisihöyhenten alta
löydeuiin, niir siitii tiedot muistiin mer-
kitij.iiqj osta aikanaan selviiiii mistii pziin

Suomea rouva on kotoisiq tai onlo
peräti tultu pakolaisina raj an yli j ostain
kaukM nälkimailta.

Useimmiten pöllöl todetaan eläviin
avioliitossa ilman sormusta. Emojen ikä
miifitet?iiin yleensä nykyisin, krn se on
kerran mahdollista uuden tiedon
avulla.Rengastaj at näytt?iväthallitsevan
pöllön siiven pilkkujen salatieteen hy-
vin, ja pienen tutkinnan jälkeen merk-
kaan muistiin yleensä 2kv,joskus 3kv,
harve mmin jotain muuta.

Jos vaihtelee paino ihmisilli! niin sit.ii

se tekee pöIlöillfin. Pullein pöIlö on
ollut 191 grarnma4 ja kevein emo tou-
husi tomerana neljiin kakaran kanssa
vain 120 gramman elopainoa kantaen.
Yleensä rengastaja vetiiii vieteristiiiin
noin 160-180 gramman lukemat.

Vaikka emojen paino on rnilloin mi-
t ikin, niin siivet eivät sitii ole. Lfies

Helmarinpoikanen pällislelee rengastajaa.
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ta.kistetut
pöntöl
vhteensä

rsolen
pöllöjen
aloitetut
nesinnål

helmipöl
lölle
vapaita
öönttöiä

aloitetut
helmipöllön
oesinnät

helmipöllön
DesinåDrosentti

helmipöllön
onnistuneet
pesrnnat

helmipöllön
epäonnistuneel

helmipöllön
epäonnistu
misDrosenlti

1980
1981

1982
'1983

1984
1985
1986
'1987

1988
1989
'1990

1991

1992
1993

25
42
67
120
127
'140

'160

188
'195

210
232
225
234

1

I
5
6
I

6
7
6
6
7
9

25
4l
64
112
122
134
151

188

189

226
219
227
204

2
I

6

10

24
1

4
8
7

12.O

3,1

8,0

4.5
17.2

11,8

0,4
1,8

3,5
3.4

2
7

3

15

8
19

'1

2

6
6

1

0
2

3
11

2
5

0
2

2
1

33.3

0.0

50,0
42.5

20,0
20.4
0.0

50,0
25,0
14.3

vht. 2178 2105 100 4,7 71 29 29,0

Taulukko 1. Pöllöien pesintä pöntöissäni yleensä.(lsot pöllöt tarkoittavat lehto- ja viirupöllöä)'

aina on mitta 175- 180 millimetxi4 josta

on vain pieniä poikkearnia. Koiraita ei

ole tuddttu koska silloinjoutuisi yöhar-

rastajaksi, eikii sellaista sesonkiaikana
50-urotias kehoni kestiiisi. Antoisaa se

tietenkin voisi olla.

l3.Emojen kiiytös pöntöUä
yl€enså

Naaras hiee usein lorrkkimaan lento-
aukolle, kun pönttöpuuta rapsutetaan
niiåt?imäsesti tai kopsautetaan. Josl(-us

pöIlö killittilii aukolla jo liihestyessäni
20-30 metdn päässä. Tiimiin aineiston

valossa noin 10% pöllöist?i ei paljasta

pesintiiiinsä edes kiivetessli, niinkrin
jotkut yksilöt, vaan asia selviä?l vasta

avatessard pöntön katon.

Minulle on ollul yllätys, ett i isossa

viirupöllön pöntössä pesiessäånkin hel-
mari on tunteflut olonsaniin turvallisek-
si, ettei naarnaa nä)4qtii. Toisia emoja ei

yksinkertaisesti kiirurosta kulhrin ko-
puttelut.

Kun emot iosLus löhöävät pijntöissä

mll,rakasojen keskellä nokkaansa nak-
suttaen, eivätkii plTnnöistii huolimatta
poistu peszist?i, niin nåissä tapauksissa
pesinnitn vaihe jä niiden yksifisasiak-
si, sillä ne nauttivat intimiteettisuojaa
muiden pailsi rengastaj an suhteen. Nol-
maalisti emo istuu aukolla aikansa ja
lennfi tiiii j ossain vaiheessa lfi ipuuhrm

seuraamaan uteliaana aikeitani.
Mrmavaiheessa szi?in ollessa viileä
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yms. tilanteiss4 on tarkastus syytii suo-

dttaa mahdollisimman nopeasti ja tur-
hia rymistelemätt?! ja poistua pian pai-
kalta. Kylnällä tai tuulisella siiälä eivät
emotuseinkåan lenniihdiipöntöstii va-an

vet?i),t'.vät muniensa tai pienten poikas-

tensa piiäle. Silloin en aina ole kiiven-
n)'t våan olenjätt?in)4 tarkastuksen toi-
seen kertaan.

Emojen viihffminen poikasten seu-

mssa pöntössä vaihtelee siten, ettiijos-
kus kaksiviikkoiset kakarat ovat kotona
keskenåiiin, ja toisinaan emo pelmuaa

pöntössä neljäviikkoisten vintiöiden
kanssa - jopa ahtaassakin pöntössä.

Kahdesti on emo sadatellut minua tosi
kiukkuisella kimityskonseft illa.

l4.Aggressiivisuus
Vain kolrnen pesinnzin yhteydessä on

eteen htlut tilanne, ett?i pöntö1Iä olles-

sani emo lentii.ii vauhdilla naamaakohti,
jotloin olen j outrmut suojautumaan kä-
sin huitoen. Yleist?i se ei siis ole. mutta
mahdollistakylläkin. Varmuudenruoksi
oII sy]'tit seurata ainakin toisella silmzil-

lä emon elkeitli.
Keran minulta jiii hzimfissä peräti

pesintävaihe selvittiimättii, koska ei ol-
lutisoj en pöllöjen kanssatarvittaYia suo-
javehleita mukan4 ja helmari syöksyili
milloin miståkin suurnasta kuonohipi-
:ifi hipoen. Ajattelin silloin jopa iiå-
neen, ett?i onko koilaskin kuvioissa
mukana kun vauhti on noin villiä. Se oli

aika metka eliimys.

l5.Perheongelmia
Kuten ihmisilll! on helnipö1löilliikin

joskus perhehuolia ja murheita. Esim.
toisinaan lapsetiomuus vaivaa. Sadan

pesiin aineistossa on kolmesti tilarme
ollut se, ett?i emo on hautonut muniaan
5-6 viikkoa, Lunnes on kylläst)'nyl tyh-
jän nyhjåiiimiseen, ja jätt?in)'t homman
silleen. Ilmisillä tiimä harmilaji taitaa
ollayleisempä.

Kerran löysin kuolleen emon l':uuden
munansa piiiilti. Tiimä emo painoi 160
gramma4 joten ainakaan nzilkiiä s€ ei

ollut niihn}4. Toimitin ruumiin Turun
Yliopiston biologiar laitokselle. Myö-
hemmin tuli raportti eliiinlziiiketieteen
laitokselta Helsingistii: kuolinqy mu-
najohdin- ja limakalvon tulehdus sek2i

peman laajentuma. Tutfitja vaivoj a myös

meilliiihmisillä Oikeastaan olinuumoil-
lut pö1Iön saaneel rotanm]'lkkyai, kun
pönttö oli lzihellä asutusta.

16.Pesåpöntön valintå
Havaintojeni mukaan helmariparis-

kunta ei juurikaan nirsoile pesäkoloa

valitessaan. Jos hyvillä mlyiiapajilla
sathru olemaan vaikkapa j ättikokoinen
viirupöllön laatikko tai viihiin pienempi
lehtopöllölle tarkoitettu, niin molemrnat
kelpaaval mainiosti. Molemmissa mal-
leissa on ollut useita helrnipöI1ön pesin-

töjä. Ainoa rajoitus lienee aukon koko;



70 milimetriä pienemmisti ei tahdo
mahtua. Uudesta lankusta tehty pönttö
on myös kclvannut.

Muutama pesintzi on ollut alle sadan

metrin pii?issä ilmisasurmosta. Aivan
pienessä mehikössä peltojen keskellä
onniidkåZin helnari pesin]'t uuttukryh-
kylle tarkoitetussa pöntössä. Salomai-
den saalistaja on osoittanut viiht)"r':insä

myös kylien kyljessä.
Låihimmät yhtä aikaa asutut pöntöt

ovat olleet noin kilometrin p?iåssä. To-
sin eipä pönfiöni juuri tihempänä iaida
edes ollakaan.

l7.P€sintå isojen pöllöjen
r€Yiireillå

Muutaman keran on kiiyn)'t niin, et*i
helrnaeita iltasella rengastettaessa on
huuikaja ilrnoittanut irsuvansa aivan
naapurissa(muutåma sata metriä). Niimä
suurpöllöt eivät ilmeisesti paljon hel-
mareita hziirinneet, koska huutkajien
pesillä oli melkein aina rottapaistia ruo-
kana.

Useamman kerran on viirupöllön re-
viirin sisiille asettunut helrnari pönttöön
pesimiiän- Ainoa kahdeksan rengaste-

tun poikasen pesye oli juuri tiillainen
tapaus. Pönttö oli onneksi helmarin ko-
koa. Koko sakki piuisi maastoor! mutta
sen jZilkeen kohtalo onlin sitten hiimä-
rzin peitossa. Vair viiruptillöt sen tietli-
vät, mutteivät keno sit?i minulle.

Asiarfuntij at tietitvät tiimiin laj in syö-
viin muitta mu&itta suihinsa maastossa

ruokaa kerjitivät pienemmät pöIlöpo-
lot. Helmarienj iiiinnöksä ei viirupö11ön
pöntöisui ole kuitenkaan 1ö)4,'n]'t.

LehtopöI1öj en pöntöissä ei myöskii?in
ole nlib'nf mit?i.iin heknareihin viittaa-

vaa, vaikka sielt?i n14 voi noteeratajos
j on-kinlaista aina varpushaukkapaistista
alkaen. Tosin lehtarit ja helrnadt eivät
minun pöntöissåini ole aivan vierekk:iin
sattuneet asrunaankaall

Kanahaukka oli keran aivan hehna-
rin naapuriss4 muttei se näytt:iq't ole-
van ongelrna. Kerran sai helmari poiku-
een maastoon myös isosta yiirupöllön
pönkistzi aivan suurpöllön reviirin tun-
hErassa. JosL-us hornnanäyttiiii siis suh-
teellisen sopuisa.lta.

18.Epäonnistun€istå pesinnöistii
Pesint?i voi mennä pipariksi milloin

mist?ikin s)Tstii. Kerran pönttöpuu oli
kaadettuhrkkisavotan yhteydessä. Pönt-
tö oli siev?isti kannon piiiisszi" ja sieltii
laskin purujauhoj en seasta nelj ä helrna-
rin munaaja pari m11,riiä.

Huomattavasti yleisempi s1y on se,

ettii pöntön sis:i.llä on nfitiivissä kailki
mellastuksen merkit: Poikasten raatoja
j a,/tai rikottuja muniaj a ikiiiinkuin käyn-
tikorttina nziä&in ulostekiekura pöntön
Katon paalE.

Kerran helmari aloitti muninnzmnor-
maalisti, mutta hilessarLi parin viikon
p?iiistii poikasia laskemaan, pöntössä
puhisi telkkä t€räviisti kahdelsan mu-
nansa ka.nssa. Kyllä siinä on helmarie-
molla sydåinhalvaus lfiellåi l'-un vesi-
lintu rysiihtåii pöntön lqlke€n.

Olava on usein tehnlt pesiinsä hel-
marin munien p?iiille. Näden tapausten
yksilyiskohtia voi vain arvailla. Pesintii
isossa viirupöllön pöntössätZimzin revii-
rin låihellä on ep:lonnistunut useita ker-
toja.

Mynky kaatoi kerran puuq j a muna-
vaiheeseen ehtinl4 puuha meni pieleen.

Josl-us on ilrniselv:isti illrrlisten håirintii
keske)tt?iolt pesinniin.

Talitintti on kerran tehryt pes?insä

pöllön mrmien p?iiille. Kuten edellä tote-
sin, eimrmistaainahautomallapoikasia
tule. Usein täsmåillistii epäormen $Ttii
ei voi todentaa.

lg.Pönttöjen muut åsukkrat
Vaikka pönttö on rakennettu helna-

ria va en, on vain muutanan prosenhn
todenn:iköi$Ts siihen, ettli kyseinen
veijari tulisi siihen asukkaaksi. Tavalli-
sesti pöntössä toimii is:inän2i talitintti
tai orava. Harvoin jol{u muu tintti, lep-
pzilintu tai våistäriikki. Joskus pönttö toi-
mii varpuspöllön ruokavamstona. Jos

lentoaukko on tehty noin 85 millimetri-
seksi, niin pönttöön voi survoutua asu-
maan uuttuktryhky tai telkkii.

Ampiainen ei ole vallan tavaton tapa-
w. Naiåtji on muutaman keran kä)4tii-
n),t heLnipöIlön pönttöä kakkosasunto-
naan. Varsinaisesti se ei ole pöntöissii.ni
pesinyl vaikka olen sen niissä pesimä-
aikaan iavannut.

Liito-oravien pesinttijä on j oka vuosi
muutamia ja usein tiimä upea vekl-uli
valitsee pöntön ruokavarastoksi, johon
se keråiä koinu\ lepiin ja haavan norko-
ja nättiin pinoon suruet m:iztät. Joskus
sarnassa pöntössä on liituri ja helrnari
pesinY lrroroluosina.

20.Pesäpaikkauskollisuus
Koskaan ei pöntiiiss:ini ole tavattu

samaa naarasta toista kertaa pesimåissä

samassa parlåssa. Joskus sathrlt ett:i
helrnarit öuvat kahtena kev?i?inä perii.k-

kiiin pöntössa! mutta emo on k-uitenkin
eri. Vailka aineistoni ei ole suuri, niin

Kuvio 2. Helmipöllöjen epåonnistuneiden pesintöien prosenttiosuus aloitettuien pesintöjen määrästä laskettuna
(=epäonnistumisprosentti).
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nefuiii siltii" etteivät rcuvat viihdy sa-

man ukon seumssa ruotta pidempii?i4

vaikka koiraathan ovat tutkijoiden mu-
kaan vr.lodesta toiseen samalla reviiril-
la.

Naaraattunfuvatvaihtavan marsemaa
jopa satoja kilomehejä. Esimerkiksi
Mynzirn?iellä 1989 rengastettu pöIlö ta-
vattiin Leppäviralla 1992 pesimäpuu-

hissa. T:issä tapauksessa viilimatka oli
liihes 400 km.

Helmareiden poikaset matkailevat
myös joskus melkoisesti. Tåim:in aineis-

ton pisirnmiin matkan ontehq't Ruskol'
la 1983 rengastettu poikanqn, joka ta-
vattiin 1984 Etelä-Ruotsissa 620 kilo-
metdn piiisså pöntöstii.

2l.Vertailua muihin
kolopöIöihin

Niikemykseni varpuspöllöstii on vie-
lä toistaiseksi h, r'in kapea'alainen. To-
sin sata erikoispöntlöä puissa muutta-
nee l2lhivuosina asian. Sen ven-an tie_

d;5n, ettii suuria eroja on elintavoissa
melkein kaikissa suhteissa.

Lehto- ia viirupö11ön pesinkijä on
pöntöissiini ollut luosina 1980-1993

yhteensä73. Senaineistonvalossavoisi
sano4 ettji myös tlissä vertailussa on
helmipöIlöihin nfiden hut'an paljon
eroja, mutta niist?i hrlisikin toinen pitkä
tarina.

22.Pönttöjen tuhoutumisesta
Vuositlzin hZivikki on melkoinen.

etrkii noin 8- 10%. Ylcisin syy on metsi-
en hakkuut. Vajn harvoinj:iä pönttöpuu
kaatarnatta, jos se kurluu hakkuuluun-
nitelrnaan. Aitå usein sitii ei sentii?in

rikotq vaan jätetiiiin n:iklr'ästi kannon
p:i2ih:in, josta olen sm kevääIlä voinul
kiiluttaamuihinmaisemiin. Joskus pönr
tö lö)ttf säp:ileiksi runtattuna taktorin
pyöräurasta.

Kerrån kaåtomiesten kahvit oli kei-
tetty nuotioll4 josta puoliksi pa.laneet

pöntiin palaset puhuivat puolestaan pa-

haniftisyydesui.
Toisinaan pönttö on kadonnut qys-

tin. Kahd€sti on pönttö viety kaatamat-
tomasta puustakin, jota haimm:istelen

viekikin. Keran Paimiossa salama oli
silponut puun pönttöineen pieniksi pa-
lasiksi.

Normaali lahoamisprosessi aiheuttaa

tietenkin hävikkiä varsinkin yli kym-
men!'uotiaissa tekeleissä j a etenkin sa-

teelle alttiissa paikoissa tai j os puuaines

on ollut all:ujaan heikkoa.

23.Ilarråstuksestå yleensä
Äluksi voin todeta, ettii tiimä puuha

on hlwin monipuolista L-untoilua. Eri
sortin yllätyksiä ja elzimykiiä hrlee tu-
kuittain j oka vuosi. Vaarallistakaantiimä
touhu ei ole, koska voi valita sellaisen
puun j ohon on helppo kiivet:! eikiipönl
töä tarvitse viedii hin 3 -5 metrin korke-
uteen. Toistataiiaa olla hautkaharasta-
j illa" kun haukka valitsee puun, j a pesät
ovat yleensä korkearDmalia.

AggressiivisGn isoj en pöIlöjen kans-
sa t?ilt T tietysti olia asianmukainen
erikoisvaxustus. Pitkåijiinteist?i puuhaa

tlimä myös on, silläesim. 1988 tarkastin
tietysti kaikld pönttöni (188 kpl), eika
niissä pesiny4 ainoatakaan pö11öä. Vain
yksi lehtopdllö kökötti kylniss?ilin ptii-
vätorkuilla pöntössä Karunan kirkon
liihellii" joten paukl!:uva pakkastalvi pis-
ti pöllöilyn pelleilyksij ahomman huvin
ja l'-untoilun puolelle.

Jos aikoo alalle, on slytii setviä revii-

Tilanne pöntösså "lama-aikana" (lintutavinto).
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rit TLY:n petotoimikunnai kanssa heti
aluksi. Helrnarin pönttöjen sijoittami-
scn suhteen ci mielest?ini ole mit?i?in

ku$mempaå" kun ei tarvitse ajåtella
esim. aggressiivisuusasioita, kuten on
asianlaita isompien pöllöjen kohdalla.
Avattavien kattojen kautta käy pesien

havainnointi helpostij a rengastaj ien työ
suj uu.

Vaikka Suomessa tiedet?i.iin pöIlöjen
elintavoista paljonkin, niin silti rengas

tus ja muukin havainnointi tuo jatku-
vasti uutta ja joskus hyvinkin mielen-
kiintoista tioloa näiden yöveijarien elä-
miin yksityiskohdista.

24.Tulevaisuud€n rålgTniå
Käsittiiåikseni helmipöIlöt, samoin

kuin muutkin kolopöllöt voivat h)"r'in
ainakh TLY:n alueella. Jos ovat kolo-
haavat viihentyneet, niiir oval puihin
punnerretut pöltöt vastaåvasti lisiiiint!
neet. Mieluusti niissä öiset liihottajat
asuvatja myös monet muut koloelävä1 -
liito-oravatkin.

Hieman lennokkaasti ajatellen, jos
tulevaisuudessa rekat ajavat t?ituIe hal-
paa euroruokaa ja miljoonan peltoheh-

tåarin jziädossä hunningollc, pistetiirin

ne energiapajua tai kuusta kasvamaan.
Ehkii nässä puupelloissa myyrien viki-
nävilkastuuja viettietimäelplT, jolloin
pöllöt elävät paratiisissa, kun perusruo-
ka nmsaanå rchottaa.

siin. varsinkin ihmisen antåessa asunto-
apua. Pöllöt lienevät sen verran viisaita
veijareit4 cttei valkoselkätikan vaike-
ul$ien kåltaista tilainetta piiäse usko-
akseni slnrymz|Zi[

Pöllöt osaavat myös eiiimisen jalofl tåi-
don li*i?in[miillii vain silloi4 Lrm on ede]-

lltyksiä jiilkikasr,r,n ruokkimiseen Tiiiillii
Telluksellaolisi ihrisenmoninFaikoinsly-
trii ottaa oppia tiåissåi suht€€ssa p{tlöistzi- tr

Tiianne pöntös-
sä "makean elä-
mån aikana". lso
pesye.

Kolopöllöka$a sop€utunee ilrneisesti
helpostihrlevaisuudentuomiinmuutok- Tautukko 2. yksityiskohtaisia tietoja hetmipö öien pesinnöistå.

vuost

muntnnan
aloituksen
vaihteluväli

m un tnnan

aloi'tus
keskimäåin

munalu

'/aihtelu

munaluku
keskimåärin

poikasten
kokonais
määrä

poikaslu

våihlelu
poikasmåärä
keskimäärin

poikastu otto
per aloitettu
oesinå

1980
1981

1982

1984
1985

1986
19A7
1988
'1989
'1990

'r 991

1992
1993

12.04.-30.04

30.03.-01.04
09.03.-09.04

18.03.-09 05

08.03.-25.04

24.O3.-O7 0A

27.02.-08.05
o7.o4.

21 .03.-19.04

20.03.-05.04
22 03 -08.04

22.O4.

3l.03.
25.03.

18.04.

28.03.

29.03.

11.03.

07 .o4.

08.04.

01.04.
30.03.

3--4

4--6

3--6
3,,8

3--7
4--7
0-4
5--6
4=-6

3--6

4.o (2)

5.5 (2)

5.1 (s)

48(5)
6.2 (21)

6.1 (7)

5.6 (14)
4 (1)

5.2 (41

5.0 (5)

5.0 (6)

4

8

81

42

86

3
a

19

1

'I --4

3--6
3,8

2--7
1--7

,t

4--5
4--5
3--5

--J 2.o (2)

4.o (2)

2.4 (7)

4.3 (3)

5.4 (15)

s.2 (8)

4.5 (1e)
3.0 (1)

4.5 (21

4.3 (3)

3.8 (s)

1.3 (3)

1e(e)

2.2 (6)

3.1 (26)

4.2 (10)

3.6 (24)
3.0 (1)

2.2 (4)

2.6 (5)

3.2 (7\

yhr. 3--8 s.s (76) 295 1--8 4.4 (671 3.07 (96)
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Nassesedän tietovisa -
vastaukset
mådeirankeiju Madeira-viin jt.

kiljubanhi Lajin voi hclposti mieltlili
Suomen kansallisjuomasta eii kiljusta.

kiljukotka Katso edellistii.

pikkukiljukotka Katso edellist?i.

punapäänarsku Kirkas punapäinen
pullo, josta korkatessa kuuiuu "narsk".

valkopäämerikotka TV:st?ituttu Light
Beerin olutmainoksista.

munkkikorppikotkå Nimen alkuosa
muntkilikööreisci.

rnrrnkkitasku Katso edellist?i.

(iekko Englanniksi grouse, Famous
Grouse-whisky.

kåkiSuoralainausSampolta:''Mäolcn
kännis L'un kiki..."

tilhi Kest:iii suhteessa painoon parhai-

ten alkoholi4 syö käyncitii pil aj:ur-

ma{oja

oliivikultårintå Oliivit ovat mnnetusti
eräden drinkkien tiirkeitä aincsosia.

punasilmävireo Ns. dagen-eft eraamun
tw)nuslintu. Myös muut punasiknäiset
linnut kelpaavat.

knloråstås Lat. Turdus viscivorus: liis-
t?i johdettuna lempinimi viskivaras.

tiltåltti Kansanomainen nimi olucnti-
puttaja. Johtunee ?iänes12i tip tip tap tip...

töyhtöhn?pä Vanha nimi iuoppolin-
rq johtuu hoippuvasta lentotyylistii.

varpunen K ieltolain historiaa olevatas-
kumatti.

pingviini I Jusi, raikas viiniiaatu.

kaulushaikårå [nglanniksi bittem cii
katkero.

k ipltikkåEnglantilainenWoodpeckcr
siideri. Jos kävi kesällä kapakoissa, ci
voinut vältryä kuulemasta "onks teil
Woodpecker siideriä? - Ei!"

Tilhi - kånnissä kuin käki?

:.

3

-



Turun Linrutieteellinen Yhdisrys r.y.

Osoitemuistio 1994

Hallitus

Puheenjohiaja Markku Lauren
Sydrno, 21 600 Parainen ........................... 887 955

Varapuheenjohlaja Annika Forsten
Aurakatu 20 A 5, 20100 Turku ..................318 404

Sihteeri Maija-Lijsa Heikkilå
Puutårhakatu 23 A 4, 20140 Turku............308 426

Rahastonhoilaja Petri Laine
Mäkilåntie 5 a 15. 21 530 ?aimio...."...."....-.732 441

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

Jäsen Rami Lindroos
11. Pitkäkalu 37 B 58, 20100 Turku..,.."....2334 281

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

.Jäsen Rauno Lalne
Rauhankatu 9 Bb 43. 20100 Tuftu.....,.."..304562

Jäsen Mikae Nordström
Koulukatu 23 D 83, 20100 Turku.. ........-."..2534227

Jäsen William Velmala
Tillitehtaantie 4. 21 530 Paimio ..................805 1 Bo

Arkisto

Liniuhavainloarkislo Sampo Kunl1u
ks. hallitus

Lehtiarkisto Raml Lindroos
ks. hallitus

Jårvilintuarkisto Asko Suoranla
K0ukkarinkatu 4 C 33.

206 1 0 Turku..........................................-.2446 619
Suoarkislo Antti Karlin

Kalevantie 15 A 22.
23500 U;ki............... ... .... ... ................922-24' 04O

Nuorisojaosto

Puheenjohtaja Sampo Kuntlu
ks. hallitus

Sihteeri Paavo Sa linen
Riukuåidankatu 4, 20780 Kaarina.........2433 066

Jurmon lintuasema

Asemanhoitaja Veijo Vänskä
21 650 Lillåndet.........................-..........926-54 258

Vara-asemanhoitaja William Veltnala
ks. hallitus

Tiedotevasiaava Rasmus Mäki
L:nnankalu 28 B 22. 2O100 fu{ku ........2504448

Toimikunnat

Aluerariteettikomiteå
Puheenjohtaja Ja:'mo Kom

It. Rantakatu 46A15. 20810 TLr*r .........35' 1 24
Sihteeri Jyrki Normala

Eerikinkatu 27 B 20'i00 T"ft,......... .....5-53-'
Antikvileettikomitea
Puheenjohtaja Juna V!.roine|]

Katunpää2C11.
20610 Turku............ t3' 2'3

Havaintotoimikunta
Sampo Kunttu ks. hallilus

Petolinlutoimikunta
Seppo Pekkala

Vaskito.venkatu 1 1 as 3,
20880 Turku ........35! 582

Tulkimustoimikunia
Esa Lehikoinen

Urheilutoimikunta
Tomi Kaijanen

Saukonkalu 4. 20780 Kaarina................2425838

Varsinais- Suomen Linn!t -kir;an
toimituskunta
Puheen;ohtaja Juhana Piha
Notlatkalu 25, 2O740 Turku.................2423 940

Retkitoimikutrta
Retkivastaava Kalle Larsson

Ukulin toimitus
Osoite: PL 67, 20101 Turku
Päätoimittaja:Rami Lindroos
'l oimitlåja:
Sampo Kuntlu ks. hallilus

Pönttö- ja siemenasiat
tietoja hallitukselia

Loukkrantuneet etiimet
Anja Eerikäinen.,.........-......-.......-.... -.......484062


