
Ennåtyksellinen
osanotto Vuoden
lintupiirtiij ä -kisassa

I-intutieteellisten Yhdistysten
Liitonj a InslrLunentaadumin Vuo-
den lintupiirtiijä -kilpajlu pidettiin
kuudennen keran. Töit?i tuli en-
nätykselliset 2550 kpl ja taso oli
kaikkien aikojen parhain.

Töit?i tuli yli tuhat viimeruotisia
enemmär4 mikä kuvaa lintuhar-
rastuksen kasvavaa suosiota. Tö;
den suuri m:iifä oli ennen muuta
nuorisosarjan vilkkaan osanoton
ansiota: siihen ruli tihes 2300 työ-
t?i. Tuomariston mielestli kilpai-
lun yleistaso oli klpailuhistorian
paras, ja myös parhaat työt olivat
poilkeuksellisen aruioktaila. Tuo-
marislossa toimivat taiteilija Jussi

Heikkil?! taiteilij a Jari Koste! bio-
logi Esa Lamrni ja jzirjestösihtceri

Osmo Ruottinen.
Yleisimpiä aihcita olivat joul-

se4 kurki, tutut pihapiirin lirmut
varis, harakka ja talitiainen sekä
petolirmut. Edellisvuoden eksoot-
tinen suosikki, avosetti, oli tehn)-t
tilaa kattohaikaralle. Useimmat
työt olivat pikkulårkkoj a yhden lio-
nun muotokdvia, mutta ylilent?iviå
lintuja ja parvia oli edellisvuotla

Obs!

Ennustaj aeukloj en konitja
nä)tt?ivät- että ensi

olemaan todella mahtava
Turun

yhdistyksen omalla
.furrnossa!

Mikäli olet aikaisenmin
tist?i

helmesui ota nlt
itseäsi niskasta kiinrli

soittamaan
lle va€taksesi pail&a it
ja retkikavereillesi.

Asemanhoitaj a

Mkael Nordslröm
P.uh. 921-25 34 22'7

enerrn?in. Myös ympäristön tuhou-
tumiseen ja saastumiseen kantaa ot-
lavia töiti oli entistii enemrnän, mikä
kuvaa nuorten huoita lintujen tule-
vaisuudesta.

Kustakin kolmesta sarjasta palkit-
tiin perjantaina Heisingissä kolme
iait!i1iiaa. HelsinginyliopistonElåiin-
museossa esillä olevassa nä)ttelyssä
on palkittr.rjen lisZiksi mukana 80 kjl-
paiiussa loppusuoralle påiåss).ttii piir-
rosta. Voittajat saivat Kowa-kauko-
putkia ja Panora-kiikareila. Aikuis-
ten sarjan voittaja Tom Björklund
Liljendalista sai myös 5000 ok:n
stipendin kolmen työn sandlaan Ta-
litinttitutkelma - Matkan pdö Kuin
l."el.,si harmaata rilllä Björklundin
töitii tuomadsto piti täysin julkaisu-
keipoisina ja toivoi näkev:insä niifi
lisä esim. kirjojen kuvituksena.

Voittaj at sarj oittain:
Enintään 7 vuotta
1, Jeremias Nieminen Ulvila
2, Kari Haimzilziinen Anjalankoski
3, Dan Forsman Kirkkonummi
Sarja8-16vuotta
1. Hanna Kemppainen Hyrynsal-

mi
2. Simo Koho Kotka
3- Emilia Ilatsu Iisalmi

Viime vuoden yli 16 vuotiaiden sarian
voittalan. paimiolaisen Markku Toivarin
piirros "Huuhka;a" sai tuomaristo lta kun-
niamaininnan.

Sarja yli 16 vuotta
1. Tom Bj örklurd Lilj endal
2. Pekka Saikko Hollola
3. Janne Piiroinen Lahti
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Ruissalon
muuttuva linnusto

Jgki Matikainen

Ruissalon lilnustoa on tutkittu eri-
laisten laskentojen ja selvitysten aurlla
jo lsloluvulta lzihtien. Tieftiiviisti en-

simmainen iulkaisnr linhrlaskentaRuis-

salosta esiteltiin Omis Fennicassa I 93 5

T:issä artitkelissa Bergroth, Bruun ja
Fredrikson kuvasivat saaren limustoa.
1 9 s0-luvulla Tenovuo j a Fritzen esitte-

livät tictiimyksensä Ruissalon lirmus-
tosta Turun Yiioppilaslehden vuosikir-
iassa l9TOlululta alkaen Ruissalon
iuontoa on tutldrtu intensiiv isernmin

1979 ilnestyi Ruissalo-kirja, j oka poh-
jautuu pitkälti Turun Elåiir- ja Kasvi-
tiereellisen Seffan Ruissalo tukimuk-
siin. Ensimmäinen koko saaren katta-

nut linnuston selvitys tehtiil keszillä

1980. Tzim:in selvityksen tuloksena
syntyi Ruissalon linturetkeilyopas, j oka
iulkaistiin I 982. Varsinaistentutkimus-
ien ja linnustoselvitysten lisiiksi Ruis-
salon linnustosta on tehty ruffaasti ha-

vaintoj a lintLrlnrrastaj ien toimesta. Osa

havainnoista lö)'tyy TLY:n arkistosta
ja osa harrastajien omista muistiinpa-
noista.

Vuoden 1980 lintulaskennat toistet-

linjalaskentamenetelmälä. Las-
kentamenetelrnä sopeufuu nopeutensa

ansiostå suuren alueen lirmuston s€lvit-
tiimiseen. Menetelmä perustuu useim-
miten suoraan laskentalinjaan, jonta
varelta laskija kidaa havaitut limut 50

metrin le\ryiselt?l kaistalta eli ns. pziåjsa-

ralt4 sekä t?imain ulkopuolelta eli ns.

apusaralta.
Jarmo Laine ol laskenut wosittain

1987 alkaen neljä eri linjalaskentarei!
tiä, j oistaj okainen on ollut pituudeltaan
4 km. Reiti! joilta limusto selvitettiin
on valittu siten, ettii niiden varrelle

sijoithru Ruissalolle tlypillisiä ympä-
ristötyyppejä kutakuinkin niiden esiin-
tymissuhteissa. T:illöin h. oksia tulkit-
taessa tieb.n ympfistötlypin laj it eivät
korostu liikaa. Tzismälleen samat linjat
laskettiin myös \uonna 1980.

Lifiluston laskentamenetelrnistai
kartoituslaskenta on kaikkein tarkin
Suuen työm:i?iriinsä ja eriryisesti ajan-

k:ulutulc-senwoksi kartoitusmenetelrnäD
voidaan kä)ttiiii vain melko pienien al-r-

eiden laskemiscen yhden pesimiikau-
den aikana. Kartoitusmenetelmi! ku-
ten muutkin lirutuston pesimliaikaiset
laskentamenetelrnät perustuu lintujen
reviirikä]ttli)tlmiseen. Kartoittumene-
teldissä laskija merkitsee jokaisella
laskentakerralla pienimittakaavaiselle
kartalle laulavien koiraiden tarkat pai-
kat. Laskentoja tulisi tehdö koko pesi-

mäkauden ajan v2ihintäztn kahdeksan

kertaa. Maastotöider p?iät'lq'ä kmkin
laskennan kårtat yhdistetiiiin yhdeksi
kartaksi, jolloin reviirien tulisi nåikyä

karttapohjalla yhtenäisinä pisterlppäi-
nä.

Maalintulaskentojen lisiiksi Ruis-
salon vesilifflustoa on selvitetty kierui-
miillä veneellä Ruissalon rantojaja lä-
hiluotoja.

Pesimälinnuston muutokset
låjitåsolla

Ruissalossa pesii vuosittain n. 95

lintulaiia, joista satunnaisesti l-2 padn
voimin n. 10 lajia. Ruissalon pesimä-

linnusto on selvåisti runsastunut viimei-
sen 60 woden aikana. Verattaessa ny-
lq,-tilannettå vuoden 1980 linnustosel-
vitykeen ei lajitasotla ole suuempia
muutoksia tapahtunut.

Pesimiilinnustostå hävinneet

Saaren koko tiedetvn linnustohisto-

tiin tiiysin samoja menetelmia kii)'tt?ien

kesällä 1990. Näiden laskentojen tar-

koimlsena oli selvittiiii Ruissalon pes!
mälinnuston tila ja siinä maldollisesti
tapahtuneet muutokset.

Miten pesimälinnuston
parimäärät selvitettiin?

Koko saaren pesimälinnusto selvi-
tettiin pistelaskentamenetekn?in avul-

la. Havainnointi perustui koko saaren

kattavaan pisteverkkoon, jossa vierek-
käisten pisteiden etiiislYdet pohjois-
etel?isuurnassa olivat 300 metriäja iti-
liinsisuuinassa 200 metriä. Kultakin
pisteelä laskettiin linnusto kahdesti
laskentakauden aikana. Kullakin ker-

ralla havainnoitiin yhdelt?i pisteeltii
viiden minuutin ajan. Jokaiselta ha'
vainnointipisteeltii kirjattiin laulavien
koiraiden lukumåiiirät tai jokin muu
pesivä pari osoittava tunnus (kuten

pesi! lentopoikue tms.) erikseen <50

metiä ja >50 mehin etiiislydeltii pis-

te€sci.
Pistelaskentamenetelm:in lisziksi

saaren linnuston runsautta selvitettiin

Ruissalon nokikanakanta on laskusuunnassa. Jarmo Laine, Naantali, hel-

mikuu 1979.
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TAULU\(O . Maat nrulen arvrordJt par må;,;r au.saros-älaruriDJi. iilå;a
kånoituslaskentojen tuloksista).

pesiväå paria
laii 1 980 1990

Kanahaukka 1

Varpushaukka 0
Teeri 3
Fasaani 30
Meriharakkå 2
Pikkutylli 1

Töyhtöhyyppä 19
Taivaanvuohi 6
Lehtokurppa 7
Kuovi 3
Punajalkaviklo I
Räntasipi l0
Sepelkyyhky 7
Kesykyyhky 5
Uuttukyyhky 1OO

Käki 5
Sarvipöllö 1

Lehtopöllö ?

ervåpååsky 30
Käenpiika 20
Pålokärki 4
Harmåapåätikka I
Käpytikkä 2

Pikkutikka 10
Kiuru 25
Haarapäåsky 25
Räystäspääsky 5
Metsäkirvinen 180
Niittykjrvinen 6
Västäräkki lO
Keltavästäräkki 13
Rautiainen 4
Punaainta 12O
Satakjeli 58
Leppålintu 12
Pensastasku 5
Kivitasku 15
Mustarastas 100
Räkättirastas 60
Laulurastas 45

peslväå paria
laji 1980 1 990
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1
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29
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30
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2
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15
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300
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3
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8
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l
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0
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0
1
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0
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0
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0
5
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3
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11
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100
5
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10
0

70
50

3
5
1

60
140
22

Punakylki.åstas

Rytikentunen

Kultarinta

Mustapääkerttu
Lehtokerttu
sk,ttäjä
Tiltaitti
Päjulintu
Hippiäinen
Harmaasieppo
Kirjosieppo

Hömö1iåinen
Töyhtötiainen

Tålitiåinen
Puukiipijä
Kuhankeittäjä
Pikkulepinkäinen
Närhi
Harakka
Naakkå

Kottårainen

Tikti

Nokkavarpunen
Keltasirkku

5
2

15
20

22

500

I
15

9

I
11

5

3)

40
500
40
15
30

0
la
0
3

30

1

rian aikana on pcsimåilajistosta kadon-
nut kymrnenkunta lajia" jotka todennä-
köisesti liihes kåikki ovat olleet saarella
aiemminlin viihälul-uisia. Näitii pesi-
m:ilirulustosta hävjnneitii lajeja ovat
aiaakin lapasorsa, tuulihaul-ka helmi-
pöllö ia kehräiä. Edellisen linnusto-
selvityksen jzilkeen saaren linnustosta
ovat lisziksi fuivinneet punasotka" kuovi
ja meriharakka. Kanahaukkaa, puna,
hrlkku4 hemppoaja rautiaista ei myös-
kii.Zin tavattu pesivänä tuoden I 990 las-
kennoissa. Viimeksi mainitut lajit tus-
kin kuitenkaan ovat pys)'v?isti saarelta
kadonneet.

Punasotkan hävizimiseen on saattå-

nut vaikuttaa Ruissalon vesien puhdis-
tuminen. Ruissalon linnrlahdet eivät
en:iä reheqydelt?i:in ole entisen veroi-
sia. Lisiiksi lahtien ruovikot ovat hwin
yhtenäsiä, eikä niissä juurikaan ole
useiden vesilinhrlajien suosimia lam-
pareita. Kuovin katoaminen johtmee
sopivan pesimäympfistön viihenemi-
sestai. Saaronniemen somerikolla pesi-
n)-t meriharakka on saanut västyä au-
ringonpalvojicn tieltii.

S€lvästi tååntuneet låjit

Vaikka Ruissalon pesimälinnuston
lajimZi?irä on selvåisti runsasftmut pi-

deffnäIlä aikavälillA on monien aiem-
min suhtcellisen runsaiden lajien pari-
miiiirät viihentyneet jfkästi. Kahden
pesimzikauden vertaaminen paljastaa
vain suuet kannanmuutokset, mutta
pienist?i muutoksista se ei anna luotet-
tavaa kuvaa. Eriiiden lajien pesimåikan-
tojen koko saattaa vaihdella ruosien
v:tlillä Lfmmeniä prosentteja pelkäs-
t:iiin luonnollisista syistt. Gustavsson
ym. totesivat lintuetkeilyoppaassaån
riikättirastaan, puukiipijZin, kivitasku4
leppalimLrn ja harmaasiepon v2ihenty-
neen selvästi 19501u\,ultatihtien. Edcl-
liseen laskentaan verrat[rna näistzi ovat
edelleen v?ihentyneet kivitasku ja lep-
prilintu. Leppälinnu raju taantuminen
liitynce koko Pohjois-Euroopassa ha-
vaittum leppäljntukantojen heikkene-
miseen. Kivitaskun padm?i?irien romah-
dusta 15 parista 1 pariin on vaikea
selittii?i. P:itiasiassa kalliorarnoilla pe-
sineiden lintujen katoamista on vaikea
seiitt:i?i paikallisilla ympfistömuutok-
silla. Lajin Suomen populaatiota on pi-
detty vakaana, joskin maasutuympiiris-
tön muutokset vail-uttanevat myös kivi-
taskukantoihin

Vesilinnuista silkkiuikun padmziä-
Iä on laskenut murto-osaan entisestii.
Laji k?irsii lis?i.iintynecn veneilyn aihe-
uttamasta härjnnäst i ja sopivien pesi-
mailahtien vaihenemisest i. Kahlaajisia
töyhtöhlyppä on selvinnin tåa.ntunut.
Peltolintuna laji kiirsii avomaaympä-
stöjen muutoksesta. K:ien kukrmla

on kä]'nlt Ruissalossa harvinaiseksi.
Ruissalon kuten myös ilmeisesti koko
Suomen kanta on taantlmut. SD.t lajin
v:ihenemiseenovatosinepåiselviä. Lep-
pälinn*antojen v?iheneminen vaikut-
tanee myös kZikipopulaatioihin, onhan
leppälintu t?irkeimpiä käen loisintakoh-
teita. Käcnpiika oli vielä wonna 1980
runsaslukuinen (20 paria). Viimeisessä
laskennassa parimii2irä oli laskenut kol-
meen. Paikallisista ympfistömuutok-
sista ei löydy selityst?i käenpiian ro-
mahdukseen.

Peltolmpfi stön vliheneminen ja
yksipuolistuminen niilqy sa.lren kituu-
populaatiossa, jonka koko laski puo-
leen cdellisen laskennan mä.zir,istii. Suo-
men runsaslukuisimpiin pesimalintui-
hin kuuluva metsäkirvinen on viihenty-
n)'t voimal*aasti saaren alueelta. Pai-
kallisct tekijät tuskin selitt?ivär lajin
taantumista. Tehostunut mets?inhoito
on liszinn).t metsiikirviselle sopivia elin-
ympziristiij å Suomessaj a lajin uskotaan
pikernminkin runsastlrneen. Metsåinhar-



vennuksetj a pensaikkoj en poiståminen

ovat vfientineetpunarinnalle sopivien
pesimäympfistöj en miiituä. Lajin pa-

rimii.iirä on puolittunut aienrmasta ia-s-

kennasta. Laulurdstaan pesimäkanta on'
vfientyn)t puoleen entiscst?i. Myös
punalalkirastaan parim?iää oli selvästi

aiempaa pienempi, Mutlå laj ille on qT-
pillistii l'uosien väliset voimakkaat kan

nanvaihlelut. Kultarinnan parimaiiirzin

laskuur on varmasti osas)Jnä par-

haimmilla kultarintå-alueilla (Honka-
pirftj ja Kansanpuisto) tehd)4 mets:in-

harvennukset. Myös lehtokertun pesi-

mäkanta on laskenut. Pensaillojen rai-
vaus ja aluskasvillisuudcn vzihenemi

nen ns. ympairistönhoidon seuraukscna
heikent?iii lajin elinolosuhteita. Pikku-
peltojen ja niittyjen metsittyminer on
vfient:in)4 pikkulephk?iiselle sopivia
pesimäympäristöjä. Lepinkäiskanta
onkin pudonnut puoleen aierljllasta.
Saarella aicmminrunsaslukuinennaak
kå pesii cl1iiä yksittiisinä pareina, sillä
laskennoissa ci 1öydetty yhti?in pesimä-

koloniaa. Ruissalon varpusillakaan ei
mene hyvin. Saårelta lö)tyi pcsiviä var-
pusia vain muutaman talon pihapiiris-
tii. Saaren keltasirkkupopulaatio on
aiempaa huomattavasti pienempi. Laji
kiirsinee ympäristden liiallisesla hoi-
tamjse sta ja peltoympäristöjen muu-
toksista. Keltasirlitu on tyypillisimpiä
ns.reunavyöhykkeiden hyväksikä)tt?i-
iiä ia pienten,
iienimii avointen alueiden metsittves-

sä sopivien elinympätistiij cn m?i?ird vä-
hence.

Linnustoon vaikuttavia

']Ilpäristömuutot(sia 
Ruissalossa

Vielä l950luvulla Ruissalon saari

oli peltoj enj a pienten niittyjcn muodos-

tama mosaiikki. Tällä hetkellä lfies
kaikki niib4 ja osa isommistakin pel-
loista on h)'viiä vauhtia metsittymässä.

Peltojen metsitlrminen pienentiiii lajis-
toa lisäv:iå reunavaikutusta ja vfien-

r"{!:.'

Ruissalossa on Suomen lihein pikkulikkakanta. Jarmo Laine, Ruissalo,
kesäklru 1990.

tii?i ympåiristön monimuotoisuutta. Jäl
jelle jii:ineiden peltojen salaojotus on

hävitt?in]4 avomaalinnuston pcsimä- ja
ruokailuhab;taatteja. Näiden tekijöiden
vaikuhlksesta saaren pcsimåilimusto on
taanhlnul Kaikki peltolintujenparimiiä-
rät ovat laskencetj a lajeista yksi, kuovi,
on kokonaan kadonnut saaren pesimä-
I innustosta. Kes:in 1980 laskennoissa
Kuuvamicmellä oli vielä jonkinlainen
peltolinnusto olemassa. Viimeisissälas-
kennoissa alueella ei eniiä tavattu avo_

maiden lajistoa.
Peltojen ja avomaiden linnuston

pesimzihabitaatitovat viihent)-neetmyös
rantaniittyjen umpeenkasvun myötii.
Laidunnuksen loputtua j:jniruoko on

nopeasti vallannut lantåniittyjä. Vuo-

den 1980 lintulaskentoihin verattuna
nntalinnusto ei näyri cniiä juurikaan

muuttuneen. Rantaniittyj enumpeenkås-
vun myötii ruovikkolinnustolle on tul-
lut lisziä pesimäympfistöä. Viimeisen
kymmene vuoden aikana ei ruovikko-
linnuston parim?izirä kuitenkaan cniiä
ole noussut.

Valtaosa Ruissalon pinta-alasta on
metsä. Osa n:iisti metsistii kuuluu
suunnitelmallisen metsiinhoidon pi iriin.
Metsiä ja erityisesti j alopuuvoittoisia
lehtoj a on pyrjtry hoitamaan luoruronar-
vot huomioonottaen. Kuitenkin jopa
aivan viime wosina on eriiit?i metsiialu-
cita kiisitelty erittiiin rajusti. Ehkä kaik-
kein pahimmat vauiot on aiheutethr
Honkapirtin ja Kansanpuiston lehdoil-
le. Honkapirtin alueelta poistettiin koko
pensaskerros ja haryennettiin suuri osa

nuoresta puustosta 1980Juvtur puoli-
viilin tienoilla. Toimenpiteen seurauk-
sena liffruston parim?i?irä romahti ja
kaikkein arvokkaimmat lajit jopa kato-
siva1. Kånsanpuiston pohjoisreuna kä-
siteltiin samalla tavalla talvella 1988-

1989. Seuauksot lirmustoon olivat sa-

mansuuntaisia. Niin sanottua ]Tnpfis-
tdnhoitoa hadoitetaan Ruissalossakin.

iAULUKKO 2. Linnuston tihevksiä kartoitusmenetelmällä tutkituilla alLreilla.

liheys (km2) lajimäärä pinta-ala (ha

1980 1990 1980 1990

Kansanpuisto
Honkapinti
Luonnonsuojelualue
Puutarha

1 I67 105',1

1071 657
1500 890
1354 831

25 23
31 22
29 16
?4 18

7,4
9,9
a.2
6.5



1952 1969 1972 1911 19BO 1987 19BB 1989

TAULUKKO 3. Ruissalon vesilinnuston muutokset 1952 - 1990

laji

ilkkiuikku 47 40 18 14 11 6
223425
236't64
001123

48 65 50 55 40 60
261010
992353
001010

15 15 20 18 37 17
430000

35 43 50 45 30 50
0 0 10 2 3 5
015224
o720402760

19 13 4 1 0 2

22
3

0
0

50
3

B

4
10
0

27
0
0
o
5

36
0
0
0

30
0
2

0
15
12

12

0
0
o

34

tt
0
o
o

44
2

4
1

2

26
0
0
0
6

Kyhmyjoutsen
Kanadanhanhi
Valkoposkihanhi
Sinisorsa
Tavi
Haapa na

Lapasorsa
Tukkasotka
Punasotka
Telkkä
lsokoskelo
Tukkakoskelo
Haahka
Nokikana

Tfiiin toimintäån kuuluva pensaikko-
jen raivaaninen ja pr stomaisuuteen
pyrkiminen selvästi v:ihcntäi koko
eliöstön monimuotoisuutta j a näinollen
on kysccnalaista.

Lopuksi

T?imä artikkeli on larkoitcttu vain
yleisluontoiseksi silmäykseksi Ruissa-
lon linnuston nykltilasta. Artikkelissa
käsiteltiin vain negaliivisia muutokia
ja niiluikin hlvin pintapuoliscsti. Ruis-
salon linnuston nyMlasta on tokcillä
kirjanen allekirj oittaneen ja Jarmo I-ai-
nccn toimcsta. l:jssä kirjassa tullaän
pohtimaan Rlissalon linnuston muu-
toksia paljon tarkemmin. Kirjassa tulee
olemaan myös talvilintu ja rctkeilyasi-
aa sekä päivitetty Ruissalon lajilista.

MRJOITTAJANOSOITE:

Paistanoj antie 533
21270 Nousiainen

Ruissalon naakkakanta on viime
vuosina pienentynyt. Matti Valta,
Ruissalo, toukokuu 1980.



KORPN
KOVA
KOITTATO

Pekka Loivaranta

Olcn seuraillut mcrikotkille tarkoi
tcrun talviruokintapaikan elämiiä vä-
hän yli kymmenen motta.Ylcisimmät
mokavieraat ovat olleet korpit, varik-
set, maakotkat, mcriko&at ja kanahau-

Va slinlujen suhtautuminen eri pe-

tolintuihin on ollut sclvästi erilainen.
Kun mcrikotka saapuu varistenja korp-
pien kansoittamalle haaskzdle, ei tlisti
aihcudu juuri miGiin häjriöti, mutta
kun maakotkä liihesq,.r' tai liikahtaa
haaskan liihipuussa, kohahtaa varislin-
tuparvi aina ilma.n hetkeksi ja laskeu-
tuu laas takaisin aterioimaan. Ruokail
lcssa Lrrnmatkin kotkalajit ja varislin-
nut suhtautuvåt toisiinsa mclko ncut-
malisti. Maakotka tosin on herra ja
isänti ja valitsee paikkansa" muul saa-

vat tyytyä sydäpaikl(oihin. Sekä kor-
peilla etti variksilla on tapana välillä
kiusoitella kotkia näykkimällä näiui
csimefkilsi pylstösG. l'ähain kotkat ei-
vät kiinnitä jul[ikaan huomiota. Kana-
haukan saapuminen aiheuttaå ainå va_

risten ja korppien kaikkoamisen. Kana-
haukka syö yksin ja ylccnsä piftii?in.
Olen usein ihmetell)t tiitii erilaista kä)t-
tii)'tym islii eri lajien välillä.

Kovimmilla talvipalJ<zsilla ruokana
olcvat siånraadot j:iäq.r'ät umpij:iåihiin,
csimerkil<si kirr'eeilä niistai ei saa iti-
kuin pieniä lastuja. Tällijin varislinnut
ja tiaiset hakkaavat lihaa sr.torilla nokil-
laan kuin tikat ja saaval jiiäryneesti.kin
liha-sta ravintonsa irti. Kotkien raate-

lunokilla syötiivän irroittaminen onhuo-
mattavasti hankalampaa. Tällöin on
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useh kä).nlt mlclcssä, etti miksi kotka
ei nappaa varislinlua kiinni. Siitii saisi

timpimän ja pehmeain. helposti syötil-
v:in atcrian.

Kovana pallaspäiviinä 5.2.1994
(aamulla pakkasta 26 astetta) pii?isin

sitten scuraamaan asiaa osittain selittii
vää luonnonnä)telmiiä. Aamu alkoi nor-
maalisti. valoisan tultua varisliirut al-
koivat saapue ruokintapaikan lähelle.
Itse haåskalle tuli puoli l,hdcksä1tä en-

simmäinen korppi yksin varovasti. Sc

laskeutui muutaman mctrin piiiihiin si-
oisla ja kuulostcli ympärilleen, astui
muutaman askclccn .ia kuulosteli laas.

Minuutin k-uluttua se kuitenkin poisrui
syömätu vielä mitii.iin. Jossakin vei
hccssa aamupävliä korppcja saapui li-
s:iii, ne tulivat rohkeammiksij a kansoit-
tivat ruokintapaikan niin, ettii kello 11

kolmekymmcntii korppia j a neljä varis
ta oli syömässä sikojaja parikymmcnti
korppja victti aikaånsa Lihistö11ä.iäallä.

Yhtilkkiä parvi kohahti haaskalla len-
toon. Nuori maakotka liihcstyi ruokin-
tapaikkaa ja laskoului metsaiiin muuta-
man k-vmmcncn metrin piiiilän- Korpit
rauloittuivatjapalasival syömmiin. Seu-

mavan 40 minuutin aikana varislinnut
käviväl kaksi kertaa nopeasti ilmassa.
Kolka en puiden sisäsä n:ihnlt, mutta
arvattavasti se oli liikahtanut sicllä.

Kello I 1.40. varislintuparvi säikkyi
jiilleen lentoon, kun maakotka tuli alas
puust4 laskeutui 40 mctriä ohi haaskm

jiiälle napalen samalla aiva-n hclposti
korpin kynsiinsä ja jäi seisoskelemaan
jiiälle korppi tiukasti otteessaan seitso-
mäksi minuutiksi- Korppiparvi kierteli
maakotkar ympiirillä kaoottisesti puoli
minuuttia ja laskeutui sittcn jiiälle ri-
viin kotkan viereen. Yksi korppi käveli
pariin otteeseen kaula pi&:inä n. 10 cm
piiiihtin kotkasta katselemaan! m iten 11is

sä nyt kävi. Hyvin niill.vissä oleva kot
ka oli toisla talveaan elävä yksilö (2T)
(siiven yläpeitbhöyhenet kuluneet vaa-
leiksi. vain pieni osa tummempia vaih-
tuneita höyheniå pyrstösulista ei vielä
yht?iiin vaihtunut eli muuten puhtaan
valkoisessa pyrstössii jlrkästi erottuva
muslä kiirkivyö).

KLrn kotka oli seitsemuuttia seissyl
paikoillaan ja katsellut ympärjlleen, al-
koi se nokkia korpista höyheniä ja sin
gota niitä ympiidinsä. Sitien sc söi rau
hassa 50 minuultia. Tänä aikana korpit
poistuivat viihin iiainiD vähitellen yksil
l:iin tai pienissä parvjssa paikalta, suu

nn osa kokonåån pois, pieni osa kauas

l3n llc,
Kcllo 12.35. tuli ensimmaiisen tålven

maakotkå (1T) (höyhcnpuku kauttaal-
taär tumma yhtenäinen ja l-Lrlumaton,
pyrstökuten edellä), työnsj 2'l kotkan
syrj?iiin saaiiiltaan ja alkoi muitta mut-
kitta syödä toiscn ev:istä. 2'l kotka
luopui suosiolla saaliistaan, olihån se

syönlt itsc.io lähcs turLrin.
Minuutin paiästii tuli tojnen l l maa

Haaskan herra- Kuvassa kolmannen lalven maakotka. Tino Laine, Yläne,
helmikuu 1993.



kotka ja hyökkäsi ikätoverirLsa kimp-
puun. lT kolkal tappclivat hetken kes-
kgoiilin läqsä rohinassa korpinjämä-
krn hajosr kahhaJa kL,ti\at dLkor\at syöJ
dä metrin pii?issä toisislaan omaa kor-
pinpalåstaan. 2 l kotka poistui paikalta]

Viiden minuutin kulutlua molemmad
1T kotkat poistuivat, toinen suoraan]
metsaiiin, toinen laskeutui ensin minuu-
dksi sianhaaskalle kalsclemaan, mu
ci )rittinlt syödä. Sitten sekin lersi
mctsään.

Kello I 4 ainoat niill.vissä olevat lin-
nut olivat ll korppia kaulena jilä1ä. OLETKOMUISTANUTKoein surman iälkeen ei haaskålle yrit-
t:in)rkiiin tu1la yksikii:in muu lintu kuin

PALAUT AA HAVAINTO ST? ! !sillä hctkcn piipahtanut kotka.
Tapahtumasta selvjsi, että kyllä maa

kotkat joskus syövär ruokailukaverei-
raan rari:lintuja ja v*isten hr'nkiinjiiä-
neet kumppanjt kl llä muistavai tiimäd
ja osaa\at varoa maakollna. ML'rikot
kicn cn olc kuullut enkä nähn) t kä\ \ iini
varislintuj e n kimppuun. Sen siiaan olen]
krrrrllrrr mcrikotkicn usenqii nhdist.l-
leen uivia vcsilintuia, tosin huonolia]
rn e [e\U L se] Lå. Kandhd ulliha n on tun
netusti ollut rerirlinruien vihollineni
ainr. mikö seliftänee qen, cttci\åt !'aris
linnut riihdr \hdessä nrok.rilcmåss,
kanaiaulen' kar:sa. Pohjolan Linnur]
Värikurin jc Birds of thc Wcstr'm Pa 

]

learctic luehelevat suuren joukon sekiil
meri- että maakotkan sr,rlisciäirniä
Mcrikotkicn saaliita ovat lähinnå vcs;
linnut, maaLcltkan mctsäkanalinnut.
Kumpikaan teos ci mainitsc kumman-

tai" valsinkin onko merikotka koska

varista ruoaksccn?

KIRJOITTAJANOSOITE:

K:Lnnuskatu 3 E 83

20880 Turku

Pikku-uikkukin on ilmoitlamisen arvoinen
Parainen, helmikuu 1984.

öljyn-

havainio. Tapani Numminen,

Tt-Y:n ruodenail(aiskatsaukset ovat ollcctjojonkin aikaa myöh:issä katsausten
laalijoidcn puutteen \uoksi. 'l ämä ei kuitcnkaan tarkoita sidi, efieikö havaintoja
edelleen kci.ittiiisi, päinvastoinl Nlt on lintuharrastajia lupautLriut katsauksia
tekemii.iin, joten havaintovastaava odottaa iinokkaana retkiesi saavr.rh_rksia pape-
rilla. Kertaå kuitcnkin sitii ennen hevaintojcn palautusohieet llkulistå 2/94!

- puomlt
- sukat
- matot
- parxrut

SUOMEN
FARMIPALVELU OY

imeytystuotteet

- tyyrt4
- irtoaineet
- pelastussäiliöt

myös vaarallisille aineillcKorjaus!
Viime numerossa (3/94) muokka-s i

painovirhcpaholaincn criiiin kirjoitta-
jan nimcä. Israclissa ci suinkaan ret-
keillyrM.Lrtti Rålio, vaan Matti Råitio
(ss. 21-22). ukrlin 3/94 toimitus pa-
hoitt€lee tapahtunufi a. Teollisuusosasto, 21530 paimio, puhelin (921) 473 4666



Thlviralli
ilman talvea

Rauno Laine

TLY:n pcrinleinen 1ålvilinturalli jtu-

.jestettiin 3.12. 1994 yhdeksiinnen ker-
ran, joten ensi vuonna kisaillaan sitten
varsin j uhlavissa mcrkcissä.

Vuoden 1994 talviralli kä).tiin ni-
mesfiiin huolimatta varsin vfiiin talvea
muistuttavissa olosuhteissa. Kisapiiivä
oli qypillisen sunuinen, satcinen ia
harma.:L iLnan lumenhäivcntiikiiiin. Vie-
lä aamulla vallinnut sakca sumu ei sen-

t?i.iin haitannut kisaå, joten olosuhteet
olival kuilenkin varsin gTdltt ivät.

Mukaan uskeltautui cnnätysmaiiirä
joukkneita. Pcräti l8 er;laista ryhmiiä
ja kuppikuntaa l?ihti jo aamuvarhaisella
tavoittelemaan hitaa ja kunniaa. Ja

mikä parasta, j oukkueet olivat levittriy-
tyneet koko toimialueen laajuudellc,
Hiittisisti Pyh?imaalle.

On sanomallakin selviizi, ettai Ciilai
ncn kisa käyd.ii:in rannikon tuntumassa,
sisämaan i:iädcssä vain satunnaisten
kouktraausten varaan.

Talven alku 1994 muistetaan ainakin
sijrå, cttii ns. madalinnut olivat l:ihes
kokonara.n kateissa. Myös Llseiden mui
dcn lintujen kohdalla tarjolla oli vain

a
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:i

vuorihemppo oli yksi rallin kymmenestä "jokerilalista"- Jyrki
No.mala, Turku, helmikuu 1986.

niukkuutta. Eikä liimpimiihlö, tuhrui-
nen ilmtrkaan houkutellut kisapäiviinä
lintuja kovin nktiivisesti ruokinnoille
tai muutenlaan esiin piiloiståan. Mus-
tarastaskin oli moncllc vaJsin vaikca
laji.

Muttå tekij:imiehet toki kåivavat lin
nut esiin vaikka kivensilmäst?i. Niin
nltkin. Ajoittain vamjn meluisan pur
kltilaisuuden piiätteeksi saatiin ioul-
kueet kuitcnkin p.fcmmuusjairiestyk-
seen. Ja näin siinä sitten kävi:

1 ) Pek:ka Alho-Hannu Klcmola-Tom
Lindbom Julla Sillanpiä (Llusikaupun-
ki-Turku, 23 5krn) 58 lajia.

2) Sampo Kunttu-Rami Lindroos-
Paavo Sallinen-Mikko Suhonen-Panu
Kunttu(l,ieto Iurku Parainen Naanta
liRymätflä, 280km) 52 lajia.

3) Jyrki Normaja Soili Leveelahli-
JukkaJ. Nurmi Henrik Lindholm (Kaa

rina Paraincn Turku-Mynämäki--l'ur-
ku,25Okm) 49 lajia.

Harnu Kcttunen-Altli Kause-Tee-
mu Lehlinicmi Tapio Aalto (Turku-
Mietoinen-Näåntali) 49 lajia.

Esa Laine-Jukka Salonen (Mynä-
mäki-Turku-Naantali, 31 0km) 49 lajia.

6) Rasmus Maiki-Mjtacl Nordström
I lannu lluhtinen-Amo Lipsanen (S2ir-

kisalo-Kemiö- 1urku, 23Okm) 47 lajia.
7) Jarmo l,aine Itauro Laine-Timo

Elovaara ( l urku Naantali-Nousiainen,
1001an) 46 lajia.

8) Risto Hovirinta-Ari Hinkkancn-
Lasse Lehto (Mynämäki-Pcrniö,
274km) 15 lajta.

Hafflu Koamano-Tom Lindroos-
Jouko Ludcn (Turku-Mieloinen-Naan-
tali-Turku, 230km) 45 lajia.

Ari Kuuscla-Kirnmo Kuusisto-
Mika Sjöblom (Kemiönsaari-Turku,
265km) 45 lajia.

lanne Riihimiiki-Petteri Sina-Jari
Laålsonen-MarkusAhola(Salo Pcmiö
Särkisalo, 200km) 45 lajia.

l2) Tapani Numminen-Annika
Fontcn-Marklu Lauren-Matti t,empiäi-
nen (Dragsl:ird-Paimio-Tuku, 25Okm)
43 lajia.

Ville Veikko Salonen Pctri Hclmi-
nen (Yläne-Mynämäki-Mietoinen-
Naantali-Turku, 250km) 43 lajia.

14) Mika llcmmilä-Asko Suorarta-
Jarmo Saamio (Kustavi-Turku, 2 I 7km)
40 lajia.

15) Esko Gustafsson-Veijo Pcltola-
Arto Puolasmaa (Parainen- l'urku,
170km) 39 lajia.

16) Kaile Rainio-Samu Nurnminen-
Pekka Toola-Mikko Yitalo (DrigsI :ird,
50kn) 37 lajia.

Talvirallissa ei parane iäädä turhan pitkäksi aikaa staijailemaan. Mikko
Ylitalo, Paimio, maaliskuu'1990.
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r 18 ,oukkueet laj, \/t 8
Amerikanjääkuikka 1 Alho ym. Patokärki 9
lsrlllruillu 3 Harmaapäätikka 3
IlHärläl,nru 7 Käpyrikka t6
I

lMerimetso 1 Rainro yrn. Tunturikiuru 2 J. Laine ym_, Kunrtu ym.
lHatmaahailara 2 AIhö vm Råinio ym. Tilhi 1 Atho ym.
Kyhmyioursen 11 Lapinharakka 14
Lduhrjoursen 6 Hropi;rner 17
Kanådanhanhr 12 Punarintå 1 Satmi ym.
Sinisorsä 18 Mustarast€s 8
Haapana 1 Kettunen ym. Räkättrrastas z
Tukkasotka 16 Puukiipiiä 13
Lapasotka 9 Viiksitimali 13
Haahka 11 Kuusitiainen 17
Mustalintu 14 Töyhtöriainen 18
Pilkkasiipi 11 Taliriainen 18
Telkkä 17 Sinitiainen 18
Alli 7 Hömötiainen 16
lsokoskelo 11 Koskikara t 3
Tukkakosk€lo 5 Kettåsirkku 18
Uivelo 9 Pajusirkku 4
Maako{ka 6 Pulmunen I Atho ym.
Merakotka I Jårripeippo 6
Varpushåukka I Peippo 12
Kanahaukka 11 Tikti tO
Buteo sp 1 Rainio ym. Vihervarpunen 4
Ampuhaukka 2 Kertunen ym., Hemmilä ym. Viherpeippo t 8
Pyy 6 Hemppo 4
Teeri 3 Urpiainen j2
Metso 2 Måki ym., Kuuseld ym. TLrndrdurprdrnen 6
Peltopyy 1 Normaja ym. Vuorihemppo I E. Laine ym.
Fasaani 14 Punarulllu t g

Nokikana 16 Pilkukäpytrntu 1 F. Laine ym.
Naurulokki 4 lsokäpylintu 2 T.Numminen ym.,Kuusela ym.
Kalalokki 17 Varpunen 11
Merilokki 18 Pikkuvarpunen 10
Harmaalokki 18 Kottarainen b
Kesykyyhky 17 Närhr 15
Uuttukyyhky 4 Hafakka t8
Turkinkyyhky 11 Varis '18

Huuhkaja 5 Korppi 13
Varpuspöllö 4 Naakka 16

1 Hovirinta ym. Pähkinähakki 2 Riihimäki vm.. Rainio

17) Bertil Blomqvist-Marcus ollut hämmästt].tiiviin tasainen: 84-84- havairuroitsijajoukkue (enintiiiin kaksr
Duncker-Kai-OvePettersson(?arainen, 86-84. havaintoa). tr
86km) 36 1ajia. Vuoden 1994 kisa antoi rallille kol-

18) Pekka Sahi-Juhåni Salmi-Jari me uutta lajia: amerikanjääkuikka
Virtaren @aimio, 40km) 25 lajia. (vuonna 1993 jåilikuikka sp), haapana KIRJOITTAJANOSOITE:

Havaitut lajit: sekä h?irk?ilintu. Eli yhdeksåissätalviki-
Kisassa havaittiin kaiken kail4ciaan sassa on nlt havaithr yhtensä 116 lintu- Rauhankatu 9 Bb 43

84 lintulajia joka on rallin historian lajia. Ylläolevassataulukossa on kaikki 20100 Turku
toiseksi paras tulos (ruonna 1993 ha- rallissa tavatut laji! perässä oleva lulr.r
vaittiin 86 lajia). Muutenldn neljåin vii- kertoo kuinkamonijoukl:ue ko.lajin on
meisen talvirallin yhteislajimajää on nzibnlt.Parhaimmistaonmainittumyös
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Niitfysuohåukkojen (Circus pygar-
gus) saavuttua lahdelle sekä koiras ettii
nearas lentclivät yhdessä akiiviscsti,
myöhemmin linnut lensivätviihemmiin.
Akiivinen lentely iohtui ainikin osit-
tain reviirikiistoista. Kun pesäpaikka

oli selvillä naaras liihi]nä vain kantoi
pesaiff akennusmateriaaliajakoira-s saa

listi.

Kiiyttä1't1'rnisest?i

Pesän naaras rakensi risuista.
ruo'oista. sanmalesta ia ruohost4 ioita
se hakj vain viibän reviirin ulkopuolcl
ta. Hakureissuja oli usein monta pedk
käin parin minuLrtin väleh, jonka jä1-

kcen naaras piti taukoa.
Koiras kävi kauempana Wiksbcrgin,

Tuomolan ja Meltolan pclbilla hake-
massa saalista (linnunpoikasia ia pik-
kunisiiklditä), jota sc toi naaraalle.
tjseimmitcn vaihlo tapahtui siten, enii
koiras pudotti saaliin vauidiklGasti len-
nossa ja naaras sicppasi sen tarkasti
hcti koirMn piiästettyä irti. Välillä koi-
ftu jät1i saaliin naaraalle maahar. Saa-

liinhaku kesti noin tunnin, .ioskus vain
40 minuuttia.

PuhdisEutum inen lapahtui uscin aa-

muisin lintujen istuessa aidaniolpilla
auringon noustessa. Siihcn linnut uhra-
sivat kcskimii?irin puolituntia.

Kolonian kohtalo

Niittysuohåukat sultautuivat h)""in
epäilevaisti muihin petolintuihin. Selvi-
en "kolonianiittysuohautkojen" lisi&si
paikalla oli jonkin aikaa (10.6.5.7.)
ainakil 2kv koiras "pygargus", joka
joutxi muiden hyökkäystcn kohteeksi
l?fi estvcss?iäl reviircjä. Muila tiillaisia
uskalikkojaolivat liilrinnäruskosuohau-
kat, mutta myös muulama kalas:i:iski
sai iikkilfi dön. IIyökkäyksissä oli uscin
mukana parikin niittysuohaukkaa. Pe-

sintö.jcn epäonnistuessa hyökkäykset
vähitellen laantuivat ja lopulta loppui-

Yli:jmainitun 2kv koira-s njittysuo-
haukan lisiiksi havaittiin kolme muuta
"vierailijaa", jotka eivät oleillcct Pai-

mionltrhdella kuin vfizin aikria. Niiitii
olivat: nuori (2kv?) naaraslintu 11.-
13.5.. nuori naaras (2kv?) 23.5. ja pesi-

viä ljntuja selvästi vaaleampi vanha
rcara^s 23 .-24 .5 .

Vedenlorkeuden nouscminen oli
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vuonna 1992 tuhonnut niift.rsuohaul
kojen pesint?iydq'ksen Paimionl;Lhdel-
laja pelättiin, et*i sama toistriisi. Vielä
keväällä nä)ttikin h)"vält?i veden korke-
uden ollcssa noin -30 cm. Kesiikuun
aLussa tilanne paheni, l-un vedcn korkc
us nousi nousemislaan, ollen mm.23.6.
jo +,10 cm, loppujen lopuksi ilmeisesli
tuhotcn pcsä1.

Pari numero Uno

Flnsinm:iinen lintu, vanha koi*s, il-
mes{i lahdelle 6.5. Illansuussa 11.5.

szr,apuivat nuori (2kv?) j a uilii va.rhempi
n:raras. Nuorj naaras sai pi:rn väisciai

muidcn alta ja se häpyikin lahdclta.
Ykköspa-ri ilsettui Wiksbcrgin maille
joen låinsipuolelle hlwin låihclle rantaa.

Ykköskoiras oli selvä vanha koiras.
mitiiin nuoruuteen viittaavla tuntomerk-
kejä ei havaittu. Naaraidcn ikämiiäri-
tykscssä scn sijaan olikin vaikcuksia.
Yklösnaaras oli yleisv?irirykscltiiiin erit-
täin turlma ja sillä oli vain pienet ja
epäselvät vaaleat laikut siiven yläpin-
na114 peitinhöyhcnissä.

Kun yklösnaaras oli asetlunut pesäl
le se ei cn:iä lcntiinyt paljon vaan kävi
vain hakcmassa saalista koiraaltaan.
Muut naaraat eivät ilmciscsti koskaan
piiiisseet niiin pitkälle, niiden touhu oli
paljon cpäm:iiirilisempä.

t-intujen sulkasato eteni selvästi pe-

simäyritykscn aiknna. BWP:n mukaan
sulkasato naarailla a-lkaa. kur munimi
ncn on ohi. \'llösnaåras oli pudottanut

Kolmoskoiras vauhdissa. Samu Numminen, Paimio, kesäkuu 1994.

Niittysuohaukkakolonia
Paimionlahdella kesällä
1994 Annika Forsten

Loppukeväallä ja kesällä 1994 havaittiin Paimiossa Pai-
mionlahdella vähintään 11 eri niittysuohaukkayksilöä,
joista kolme koirasta ja neljä naarasta viihtyivät lahdella
pidemmänkin aikaatoistaen epäonnekkaasti vuoden 1 992
pesintäyrityksen. ARK ei ole vielä käsitellyt havaintoja.



yhden käsisulan 31.5. Mahdollisesti
myös toinen siipisulka oli pudonnut
9.6.

Ykkösnaaras kantoi 7.6. kolme mu-
naa yki kerrallaan mahdollisesti pesäl-
täjoellc päin. Olivatko niimä sen omia
mmia ja ydnikö se pelastaa niiti nou-
sevalta vedeltii? Tlimiin j älkeen yklös-
pari ei tehn).t enziå mitii?in selv:isti pe-
sintiizin viittaavaa vaan linnut lorvivat
reviirillään toimettomina. Naaras ei
eniiä laskeutunut pesälle vaan jonnekin
muualle. Itse en niihn)'t ykkösparia I 0.6.
jZilkeen (pesinn?in epäonristumisen ta-
kialiikL-uminen våihentyi selvzisti), mutta
ilmeisesti pari nztllyi paikalla viimeisen
kerran 15. kesiikuuta.

Toinen yrifs - pari tr

Toinen, ilmeisesti 3kv, koiras oli saa-
punut 16.5 . Se asettui ykkösparin l?ihel-
le ja tappeli u5ein ykköskoiraan kamsa.
1 8. toukokuuta ilmaantui uusi naaras ja
20.5. kakkospari laskeutuiyhdessämaa-
han. Niiden reviiri oli ilmeisesti ykkös-
parin reviirin pohjoispuolella.

Kakl<oskoiras oli selvästi muitapesi-
viä koiraita nuorempi. Sillä oli selviä
punaisia juovia rinnassa ja ruskeita sul-
kia siivissä. Kakkosnaaras oli hclposti
yksilöllisesti tullllettavissa. Sen vasen

siipi oli nimittziin "rikti" eli pari käsi-
sulkaa roikLui selvästi.

Sulkasadon edetessä kakkosnaaraan
siipi muuttui entistä repaleisemmaki.
Kakkoskoiras oli pudottanut uloinrnat
pyntösulat vasenmalta puolelta 9.6. ja
sulan siiventaipeesta 19.6.

Kakkosparin pesint?i alkoi nä)tulii
yhä ep:iselverlrnälti, koi.as ei tuonut
kurLnolla ruokaa (liian nuori?) eikii naa-
ras ollut pesällä. Ykkösparin liihdettyä
tmtui silti ott.ai kakkospari valloitti yk-
kösreviirin ja hakivat siit?i pesäpaik-
kaa, mutta koska ne muuttivat paikkM
pari kertaa vaiLutti silfi ettli ne eivät
olleetkaan tosissaan. Kakkoskoiras nä-
kyi viimeisen keran metsästiimässä
29.6. ja kakkosnaaras 25.6.

Kolmas pari toden sanoo?

Toukokuun 1 8. piiivä saapui taas uusi
koiras, joka nä)4ti vanhemmalta L:!in
3kv koiras mutta nuoremmalta kuin
ykköskoiras. Kolmas naaras oli saapu-

nut 20.5. Samana päv?inä se ajoi kol-
moskoiraan maasta ylös ja kofuas soi-
dintoli sen ympärillä. Kolmosparin re-
viiri oli ylikösparin reviiristii lZintecn eli
kauempana j oelta. Kolmoskoiraalla oli
joitakin likaisentuntuisia sulkia siives-
sä ja selässä eikä vatsapuoli ollut yhtli
harmaa kuin ykköskoiraalla. Kolmos-
naaras oli h).vin kakkosnaaraan kaltai-
nen. Sillä oli isot vaalealrkeltaiset lai-
hrt siiven yläpeitinhöyhenissä ja se oli
keskitumma, mutta kakkosnaarMsta
poiketen sen siivet olivat ehjät.

Kolmosnaaraalle oli ilrnesqnlt sul-
kimisluukku siivcntaipeesccn 6.6. ja
sen lisiiksi sc oli pudotlanut jontun
sulan siiventåipeesta 19.6.

Kolmospari oli paikalla kaikkein ka-
uinlmin, muuta vaitka koiras toi ruo-
kaa, naaras ei vaikuttanut kiinnostu-
neelta. Se istui silloin tiillöin tolpilla"
kivillä tai puskissaja putsasi itseaiän tai
laiskotteli. Vielä 27.6. koirås toi naa-
raalle saalin ja ajoi 2li:v koiman pois
reviirilt?i. Kolmoskoiras tavaftiin lah-
della viimeisen kenan 5.7. ja kolmos-
naaras 9.7.

Viimeinen pari uunista ulos

Neljzis naaras saapui 31.5. ja asettui
pian ykkösreviirin eteläpuolelle 1ähelle
jokea. Alussa se joutui muiden lintujen
(koiraat I ja II sekä nåaraat II ja III)
hyölikäysten kohteeksi. Tilanne rau-
hoittui kuitcnkin pian. Kolmoskoiras
osoitti alusta alkaen kiirlnostusta tit?i
uutta nazrasta kohtaan- soidinteli sen
Iiihellä ja lenleli sen perässä ja sen
reviirillä sekä haki pian saalista \uoro-
tellen kolmos- ja nelosnaaraille.

Nelosnaaras oli eritt?iin vaalea, jos-
kus se antoi alapuoleltajopa koirasmai-
sen vaikutelman. 24.6. se oli pudotta-
nut sulan siiventaipeesta.

Kolmoskoiras oli aika työllistetty
kahd€n naaraan hoitanisessa. Varsin-
kin kuhertelu nelosnaaraan karNsa vei
aikaa. Kenan (24.6.) kun kolmoskoiras
ilmestyi saaiiin kanssa nclosreviirillc,
nelosnaaras (ioka ilrneisesti oli poh-
joispclloilla lent?imåissä) ei tullutkaan
vastaan. Kolmosnaaras ilmestyi paikal-
le huutaen ja saikin sitten saaliin len-
nossa,

Nelosnaaras kantoi aktiivisesti pesä-

materiaalia vielä 20.6. Sen jälkeen se

tuntui liihiflti puolustavan reviiriä ja
saalistavan. 24. kesåikuuta se istui tol-

pilla ja putsasi itseiilin useampaan ot-
teeseen. Seuraavana päjvänä se vielä
leikki kolmoskoiraan kanssa, mutta sen
j älkeen sitå ei varmuudella nailqyn],t ko-
loniassa. Viimeinen havainto oli Pai-
mion puhdistamolta 27.6. Nelosnaa-
raar toiminta oli paljon tehokkaampE
kuin kolmos- ja kakkosnaaråån, jotcn
sen pesimlistii olisi todennziköisesti tul-
lutkin jotain.

Sammanfattning

Ä-ngshökskoloni vid pemarfi ärden
sommaren 1994

Två iingshökspar samt en hane med
två honor örsökte häckä nära ån. Den
liirsta fågeln, en hane, anlände 6.5.
Speciellt par I och hona ry samt hane III
var aktiva och byggde bon, medan par II
och hona III verkade mindre altiva. Par
I ham få ägg, men sedan steg vattnet
och översv:irnmade antagligen alla bon.
Rcvir I, II och IV låg rclatit nåirä ån
medan revir lll 1åg liinge västerut och
kan ha klarat sig faingst. Par III var också
de sislå låglanu som lZimnade kolonin
(i början avjuli).

KIRJOITTAJANOSOITE:
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Muslakurkkurautiainen (Prunetla atrogularis) piileskeli vekaran pensaikoissa 23.10. soili Leveelahti.

RIG ja ARlGhavainnot 1993
ARK:n toiminta 1994

Aluerariteettikomitea piti vuoden
1994 aikana kaksi kokousta. KoLouk-
sissa käsiteltiin yhtecnsä 196 lomaket-
t4 joista 73 havaintoa kuului Raritoet-
tikomitean tarkastettaviin lajeihin.
ARK:n lajilistaan kuuluvista havain-
noistahylättiinyhdeksZin ilmoitusta(7,3
%). ARK:npuhcenjohtajanatoimikoko
kauden Jarmo Korni ja sihteerinä Jyrki
Normaja. Komitean jåisenet olivat Ta-
pio Aalto (kokouksesta M4 llihtien),
Hannu Klemola, Hannu Kormano, Juk-

ka J. Nurmi, JaDne Riihimziki ja Jula
Vanela (kokoukseen I/94 asti).

Vuoden kuluessa havainiin maalu-
nalle kaksi uutta lintulajia, ruusulokli
tammikuun alussa Kemiössä ja musta-

kurkkurautiainen lokakuun lopussa
Vekamssa. Nliiden kahden havainnon
jälkeen Varsinais-Sr.tomessa on havait-

t4

-trmo Romi&E;FNorm4iA tuicn lintulajien lukumiiiirä on 340.
Lajinimen periissä olevista luvuista

ensirnmäinen kertooVarsinais-Suomen
havaintojen (ei yksilöiden) luLumziärzin

vuoden 1992 loppuun mennessä, j?il-

kimm:iinen lukupdri vuoden I 993 yksi-
löm:i:irät Varsinais-Suomessa ja koko
maassa.

RK-havainnot

Amerikan jääkuikka (Gavia immer)
(3,1:5)

9.5. Pai, Paimionlahti I jp O4åtti Lempiäi
nen, Annikå Forster\ Tapåni Nummhen, Pek-

ka Toola. William Velrnala)
5.6.92 Kor, Jurmo I 2kv (Jåri Helstola,

Tarno Nulmi ym.)

Jalohaikara (Egrctta alba) (4,0:5)
22.7.-7,8.83 Pat, Mustfinntriisk 1 (Seidi

Joha$sorl Valter V. Johansson, Pia Lind-
holn; ilmoitti Marcus Duncker)ARK - Laadun tae. Jyrki Normaja.



Amerikånhaapana (Anas america-
na) (1,1:4)

22.4. Hal, Jokiniemi 1 k (Janne Riihimziki,
Timo Koskjnerl Seppo Sällylä)

Edellinen ja ainoa aiempi havainto
tehtiin Taivassalossa kesä-heiniikur-rs-
sa 1990.

Arosuohaukkå (Circus maoourus)
(?,1:11)

23.4. Mie, Mtdlahti I k N (Jarmo Lajne,
Rauno Laine)

Niittysuohaukka (Circus pygargus)
(37,9:44)

1.5, Mie, Koeasema I +2kv k eekkå ja
Aino Loivaranta; Hcffik Lindholm, Teuvo
Kaäsalfien, Marktu V;kldlå)

3.5. Par, Petteby 1 ad k Marcui Duncker)
4.5. Kor, Jumo 1 +2kv n (Pekka Alho,

Hannu Elorant4 Jari Helsiola)
6.5, Mie, Mynälahti I ad k @aimo Heino-

nen, Ville-Veikko Salonen, Timo Elovaard)
8.5. Mas, Laulainen +2kv n (Tom Lind-

roos, Ma*lu Huhia-Koivisto, Joulo I-un-
den, Tapani Missonen).

9.5. Mas, Laulainen +2kv k (Tino Pulli,
ilm. Tom Lindroos).

10.5. Rus, kirkonl(ylä +2kv k N (Tom
Lindroot

I1.5. Nou, Kk ad n (llannu Rönkö, Jula
Huttmen, Alpo Parttimaa)

15.5. Kor, Jurmo I n (Ma*ku Huhta-
Koivisto)

31.5. - 6,6, Lem, Joensuu 31.5. 1+2k-vk I
+Zkv n, 6.6. 1 +2kv k (Jarno Kom| Ilaniu
Klemola, Jutka Sillaryä)

30.6. Pai, Paimionlahti I +2kv k (Matti
Lempiåinen)

16.9.91 Dra Biörkboda I ad k 0aiftno
Kuusisto, Ari Kuusela" Mikko Mcrisaari)

12.9.921 lkvDra, Sunnanå (Tapio Aalto,
Jari Helstola, Susanne Tuui)

Masl-un Laulaisissa tehd)'t havain-
not koskenevat touko-kesiikuun vaih-
teessa Lemussa iLneisesti pesint:izi ).rit-
tlin).ttzi paria.

Punajalkåhåukkå (Falco vesperti-
nut (?,7r32)

22.4. Uus, Pyh:imaa 1 +2kv k NE (Raimo
VirtanerL Kauko H:ikkilä)

5.-7.5. Naq Galls I +2kv k (Pekla Alho)
8.5. Pyh, Kk I n E (Pekla A1ho, Hannu

Klemolå, Jarmo Komi, Tom Lindbom)
13.5. Pai, Paimior ahti I n Matti Lem-

piåinen, PeklG Toola)
17.5. Viis, Galtarbyr ahti 2L:v k NE (Rås-

mus Måki, Vesa Parlanen)
23.5. Kor, Utij I n N gille-Veikko Salo-

nen, Timo Elovaara)
26.5. Pem, Laulenlahti I 2kv n (Jame

tuihimaiki)
l.-2.6,92 Dra, Vitnö I n (Sarnpo Kunttq

Råmi Lindroos, Mikko Suionen)

Toinen hlvä ll]osi peräkkåiin. Vuo-
den 1992 yksilömiiää alueellamme on
n)1 I l.

Tutrturihaukkå (Falco rusticolus)
17.10. Lie, Nuolcmo I lkv S (Tom Lind-

roos, Mårkl$ Huhtå-Koivisto, Tapani Misso-
nen)

Pikkuhuitti (Porzana pafl a) (5,2:7)
9.-rs.5. Laj,4aod, Otajäfli I k äåninen

(Markh T. Santarn&, Kalle Haapala" Pete
Pöyhönen)

15.-16.5. Lai, OtajiiNi I n-ii.iininen (Jyrki
Normaja, Soili Leveelahti, Ju]*a J. Nurmi)

Avosetti (Recurvirostra avosetta)
(33,2:5)

24.4, Dra, l,?snäs 2 S noin klo 9 (Jamo
Lainc, Markku Hårmanen)

24.4. Dra, Lövö 2 S/SE klo 9.25 oari
Helstol4 Råsmus Mfi, Mikael Nordström,
Tanno Nurmi)

Havaintojen on hrlkittu koskevan sa-
moja lintuja.

Lampiviklo (Tringa stagnatilis)
(21,5:42)

1,5, Dft, Lövö 2 NE (Janne Riihimåki,
Jani Laatsonen)

3.5. Dra, Örö 1 (?eka Loivåranta)
10,5, Sal, Halil(odallti 1 (Jame tuihimä-

ki, Jani Laaksonen, Ilkla Muto, Aimo Mfi-
nen)

18.-19.5. Pai, Paimioniahti I (Tapani Num-
ninen ym.)

Ruusulokki (Rhodostethia rosca)
(0,1:1)

6.-9.1. Kern-Pcm, Strömma ad talvipul.
(Markku Harmanen)

Kemiön-Salon seudun lintuharrasta-
j illa alkoi L 1 . 1 993 woden kestävä kisa
siit?i, hrka tekee kovimman spontåanin
havainnon. Markln otti homman vähän
turhan tosissåan...

Utsi laji Vaninais-Suomelle ja nel-
j:is havainto kautta aikojen maastam-
me. Edelliset ruusulokit on Suomessa
havaittu vuosina I 988 , 1982 ja 19'73 .

Riuttatiirå (Stema sandvicensis)
(13,3:16)

r9.7, Kor, Jumo I (Sampo Kunttq Jlrki
Normaja)

20.7. Kor, Julno 2 (Jyrki Normåja, Sampo
Kunttq Rarni Lindroos)

20.7.91 Kor, Utö (Jåri Helstola, JuH.a
Jantunen)

3.5.92 Kor, Utö 2 (Sampo Kunthr, Rami
Lindmos)

3,6,92 Kor, Jurmo 2 (Jari Helstola, Jouni
Kivianta, Pasi Laaksoncn, Tarmo Nurmi)

Jurmossa per2iklziisinä päivinä ha-

vaitut linnut olivat erilaisten otsan Lr-r-

vioiden perusteella kaikki eri yksilöitii.

Pikkuruokki (Allc alle) (?,1:8)
1.11. Rlnt Hein?tinen I (Jyrki, Arvi ja

Pedru Uotil4 Janlre Jyb.i)

Västäråkki (Motacilla alba yarrel-
lii) (?,0:0)

19.-20.4.91 Kus, Isokari I (Janno I-aine,
Juhani Virlanen)

1,5.92 Kus, Isokari I (Jarmo [-aine, Juhani
Vftancn)

Virtavästäråkki (Mo1acilla cinerea)
(9,1:4)

23.5. Per1! Latokå,-tåno I k (Kffi Karhu,
Ari La;ne)

22.12.92 Turkq Ruissalo, Saaonniemi 1

W (Petri Parvinen)

Isokirvinen (Anthus novaseelandiae)
(' ,2:12)

25.9. Uus, Liesluoto I m (Jamo Laine,
Rawo Laine)

9.10. Uus, Vekara i m (Raimo Heinorcn,
Matti Lempiäincn, Ha(i Päivtuint4 Raimo

Muståkurkkurautiainen (?runella
atrogularis) (0,1:1)

23.10. Uus, Vekan 1 (Matti Lempiiiinen,
Råimo Heinoneq Raimo Virtanen)

Harvinaisin lintuVarsinais-Suomessa
vuonna I 993 ! Koko Erroopasta turme-
taan ennen tiitii havaintoa ainoastaan
kaksi tapaarniskerta4 19.10.1987 Hel-
singissä ja seuråavana kes?inä Ruotsis-
sa. Hassu yhteensattuma on myös se,
ettåi monella haxvinaisuuksista kiinnos-
tuneella löytyy havaintovihosta
23.10.1988 Vekarasta l,uorhautiainen,
niiniki'iin saman poru}an aikoinaan löy-
tiimä! Venekryti 23 . I 0. I 998 Vekaraan
on jo varattu niille ARK:n jäsenille,
joilta alppirautiainen puuttuu.

Mustapåätasku (Sa\icola torquata)
(26,2:17)

4.5. Kor, Jurmo I n (Jåri Helstola, Pekka
Alho, Julani Virtanen)

25.9. Pyh. Rihtiemi I n-puk. (Jukka Sil-
lånp:iä)

Jurmossa havaittu lintu kuului ete-
läseenroturyhmåi?in rubicola,4ribemars,
joka on tavatfu maaisamme seitsem:in
kertaa ennen taitii linhra. 25.9. yksilö
kuului it?iiseen alalajiin maura.

Hippiäisuunilintu (Phylloscopus
proregulus) (n.20,1 :9)

16.10. Pyh, Rihtriemi 1 (Jutka Sillanpä,
Hannu Virlanen)
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Kirjosiipiuunilintu (Phylloscopus
inomatus) (n.35,4:46)

13.9. Pai, Paimionlahti I (Matti Lempiäi-
nen)

r4.9. Pyh, Rihhlieni, Lylä 1 (Tapio Aalto,
Hamu Klemol4 Mika Sjöblom)

18.9. Uus, Putsaåri I (Raimo Heinonen.

Raimo Virtanen)
2.11. Uus, Ketteli 1 (Tapio Aalto, Tom

Lindbon, Jukka Sillanpilä)
Rihtniemen lintu on mii?idtetry kuuiuvalsi

rotuun inomatus.

Sepelsieppo (Ficedula aibicollis)
(?,2:6)

2.5. Kor, Jumlo I k (Vi1le'VeiH{o Salo-

nen, Rudl Baåflnan, RolfKarlsson)
10.-12.5. Kor, Jumo 12kv k (Raimo

tl]./önen, Arrnika Forsten, Markl_u Huhta-
Koivisto, Tapani Numminer! Ilnåri PLr1li)

28.-29.5.85 Kor, Utö I k (Jari Helslola,
Ari Rivasto)

Mustaotsalepinkiiinen @arLius mi-
nor) (20,1:2)

25.-26.5. Kor, Junno I k r (?ekla Alho,
Jyrki Normaja, Jul&a J. Nu.mi)

Muståpääsirkku (Emberizamelano-
cephala) (l,l:1)

6.5. Kor, Jurrno 1 k (l-Iannu Elorånta, Jari

flehtola, Kari Salo, Juhåni Vidånen)

Edellinen havainto Varsinais-Suo-
messa tehtiin 28.5.1985, jolloin U1össä

tavaftiin niinikiiin koiraslintu. Lis?iksi
on julkaistu havainto rusko-/mustap:iä-
si*usta 14.7.1 965 Kustavin Isokarissa.

ARK-havainnot

Jääkuikka (Gavia adamsii)
8.5. Uus, Vekara I +2kv N klo 7.,10 (Råi-

moHeinonen. MattiLempiäinen, RaimoVir-

8.s. Mie, SilåLkåri I jp laskeutuiklo 8.05,
påikålla ainakin kio 9.30 saakkå (Miklo
Tamminen. Timo Elovaåra, Kauko Hiiklilä,
Ville-Vcikko Salonenl

8.5. Uus, Vekara l jpNE klo 9.20 (Matti

Lempiäinen)
12.5-Pai. Painionlahtl I jp ill (a4alti Lem

piåinen)
Poikleuksellisen runsas esiintymi-

nen,

Jääkuikkalaji (Gavia adamsii/im-
l'er)

3.6. Kor Jurmo 1 2kv NEN (Jari Helsto

la)

Pikku-uikku (Tachybaptus rufi col-
lis)

21.10. Uus, Esimo 1 (Kimmo Kuusisto,

16

Ari Kuusela)
5.12. Kem, V?istla-x I {(immo Kuusisto,

Ari Kuu3el4 Mika Sjöblom)
10.12. Tur, Ruissaio, vedenpuhdistamo I

tp (Hannu Klemola" Tapio Aaho)
6.8.92 Så1, Halikonlalti 1 ad (Janno Lai-

ne)

Kattohaikara (Ciconia ciconia)
S0luvun puolivålissätoukokuun lopus-

sa Pii, Kavalto 2 (Pentti Vuorjnen, i]m. Pckka
Toola)

l99oluvru havaintoja ei eniiä tar-
kisteta.

Muståhåikara (Ciconia niga)
19.5.85 Par, Atru I (Tom Engstsönr, Roald

Wikmä1)

Lyhl.tnokkahanhi (turser brachyr-
hynchus)

6.10. Uuq Piikiluoto 1 (Hannu Klemola,
Ari Kuuselå)

Harmaasorsa (Anas shepeE)
30.4. - 8.s.88 Så1, Halikonlahti I k (Jyrki

Eriläinen)
Laji on poistettu tarkastettavien lueF

teloslå 31.12.1989.

Kyhmyhaahka (Somateria specta-

bilit
17.-23.4.90Tur, Ruissalo, Kolkka 1 +2kv

k (n4ikto SulDnen, Rainro H)'vönen ym.)
263.9r Pyh, tuhtiemi 1 k (Jari }lclsiola)
Havaintoja j r.tl apul-uisista koireista

ei hkisteta 31.12.1991 iälkeen.

Niitty-/arosuohaukka (Circus py-
garcus/macrourus)

2.s. Kor, Jurmo I n'puk. (Vjlle Veikko
Salonen, Rurik Båårman, Rolf Karlsson)

29.8. DIa, Björkboda I n-puk. (J).rki Nor-
maja, Soilj Leveelahri, Rimi Lindroos)

Haarahaukka (Milvus migrans)
ls.s. Pyh, Rihtienen kylå I N (Markkl

T. Santama4 Tapani Såntåmåå)
?0.5. Pai, Paimionlahti MeLtolå 12kv(Ta-

paniNumminen, AnnikaFoISt€n, Pekka Too
la, Raino Suni)

Muuttohaukka (Falco peregrinus)
3.,1. Pyh, Nihriö 1 ad (tldnnu Vinånen)
19.{. Mie, Mynälahti 1+2kv (Råsmus

Mäki)
2.5. Kor, Jumo I ad ryille-Veiklo Salo-

nen, Rurik Båårnuq RolfKarlsson)
30.8. Tur, Nunnavuori I ad Cr'esa Virlr-

nen)
4.9. Mie, Silal,Iari 1 lkv (Villc Veikko

Saloncn, Jukka Sillanpä, Mikko Tammi-
nen)

10.9, Mie, Kest'usta ja Silakkarj 1 lka

(Jul*a ja Marjo Sillanpä)
11,9. Pai, Paimionlalti 1 (Ari Kuuseta)
16.9. Pai, Paimior ahti 1 ad (Kimmo Kuu-

sisto, Ari Kuusela)
25.9, Sal, Haljkonlahti 1 ad (Kirnmo Kuu-

slsto, Jussi Jauhiaincn, Ari Kuusela Jamo
Saamioi

3.10. Kor, Jumo I (Jari Helstola)
9.10. Kor, Jurmo I (Jari Helstoia, Jukka

Grörlund, Osmo Kivivuori, Pasi Laaksonen,
Tarrno Nunni)

11.4.82 Par. Hoggais 1ad (Marcus
Duncker)

16,9.91 Dr4 Björkbodå I (Kinmo Kuu
sisto, Ari Kuusela, ldikko Merisåai)

23.4.92 Kor Jurrno I 2kv (?etri Parvinen,
Tomi Kaijanen, Påavo Sallinen)

28.9.92 Uus, Putsaari I ad SW Gaimo
Vifianen)

Muuttohaukkahavainnot ovat ilah-
duttavasti lisiilintlneet viime !'uosina.
Laji on L-uitenkin toistaiseksi pätetty
säil]'tt?i.:i ARK:n listalla.

Keräkurmitsa (Chamdrius modnel-
lus)

20. - 25.5. Kor, Jurmo 1 (Pekka Alho.
J).rki Nor,naja, Jutka L Nurmi)

Heinäkurppa (Gallinago media)
I1.6. Pe4lnkere I (Jyrki Nonnaja)
1.9. Hal, Viurilar ahti I (Janne Riihim.iki,

Timo Koskinen, Peiteri Sirva)
12.9. Mie, Mlnäjoen suislo I (Jyrki Nor-

må.ja, Pckkå Älho, Råuli Lumio. Joulco Lun-
den, Jukka Sillanpaiä)



Huonokin kuva kertoo komitealle helpostisaman kuin Iomakkeellinen sano-
ia, Muslaolsalepinkäinen (Lanius minor) Jurmossa 25_5- Verlajluna pikkule-
pinkäisnaaras. Jyrki Normaja.

14.9. Sai, PalkaYuori i (Jani r,aåksoncn)
22.9. Vris, caltårbwikcn I (Jannc Riihi-

mäki)
24.-25.9. Mie, Silakla.ri I (Julla Sittan-

pää)

2.10. Mic, Silaltari I 0r'111e Veikko Salo-
nen, Jouko Hakåla" Rolf Karlsson)

2.10. Kor, Jurmo i (?ekka Toola)
Lokakurm havainnot ovatvanin myö-

häisi:i, yleensä viimeisetkin havairmot

tehdziiin sy-vskuun puolella.
Perttelin kesäinen lintu liihti kuiva-s-

ta tienpenkkaruohikosta ja lensi laajal-
Jc apilaniitylle. Kysecssä lienec myö,
häincn kevätrnuuttaja eikä niinkiän pe-
sintii:in viittaava havainto.

Vuodesta 1994 ARK ei en:iä tarki$a
I 5.8.-15. 10. tehtyjä havaintojå heinä-
kurpasta.

Rantakurvi (Xenus cinereus)
2.6.92 Txr, Friskaladålrj I ldskeutui Ge!

riPa.rvinen)

Tunturikihu (Stercorarius longicau-
dus)

4.7. Uus, Pyhämaa Ulko-Kiverö I subad
(n.4-s kv) (Hamu Virtanen. Heilki Parviåi-

Leveäpyrstökihu( Stercorarius po-
marinus)

8.5. Uus. Vekara 1 ad våålea NE (Matti
I-eripiäinen, Raimo Heinonen. Raimo Virtå-

18.5. Mie. Silakkari 1 ad vaåleå lähri N

Cr'ille-Veiklo Sålonen, Henry Lehto, J)rki
Matikaincn, Seppo Sällylä)

18.5. Påi, Paimionlahti Mclrola I subåd
våaiea (Tapäi Numminen, Annika Forsten.
Hånna i:i inen, Reijo Vikman)

1.6. Pai, Påimionlahti Melroia I subad
vaalea (Tapani Nunminen, Annika Forsren.
Hanna Järvincn, Matti Lcnpiåinen. Miklo
Tanlminen, Pekka Toola)

Syksyn likkavaellus toi TLy:n alu-
eelle myös valkoselkätikkoja. Jyrki
Normaia.

Selkälokki (Lams fu scus)
28.12.91Naa, Salarna I (William Vetmå

ia Ilari Siiåksj ärvi)
Havainto on tarkastettu poikl(euk-

sellisen aja:rkohdan takia.

Isolokki (Larus hyperboreus)
17.1. Hal, Koktila I i5kv (Jannc Riihi-

miih, Jani Laaksonen)
24.r. Pyh, Rihtnicmi 12kv S (Mau,ro

M:inryl;! Kalle lla.apaia, Markku T. Sån1å-
rnaa)

3r.r. Pyh. Rihtniemi 1 F3kv (Marklu T.
Sanlamaa, Mamo M:jnrylii. Tapani Sanla-

22.3. Tur, Ruissalo, Veneveistämö I 4kv
(Jyrki Nonnaja, Henry Lehto)

5.1.91 TLf, lso-Heikkilä I 2 3k-v iJa.i
I lelstolå, Raija Mannincn)

23.12.91Tur,Airisro 1 2 3kv(JariHetsro-
la)

26.4.92 Pyh, zuhtniemi I 2 3kv(la.iHets-
tola)

lsolokista ei 30.4.1993 jälkeen tar-
kisteta talvikaudella (1.I l.-30.4.) teh-
tyjähavaintoia.

Pikkukajava (tussa tridactyla)
l.l.jå3.1. Kor,Jumo 1 -2 (2 yksilöä 1_1.)

(Jari Helslola, Ha,rnu Huhtinen, Rami Metsä-
ranta, Juha Nurmi )

14.1. Dra, Yfterölmos L 2kv (Jdrnre Riihi-
m:iki, Seppo Sä11y1ä)

17.1. Kor, Jrmno I 2kv (Pekkå Toota,
Pekka Fågel, Jari Helstol4 Kamo Mikkola,
Markku Varhimo)

20.2. Kor, Utö t 2kv (Jari Helstola)
22.2. Kor, lunno t 2kv (?aavo Sallinen,

Niko Kurki, Petri Pårvinen)
23.2. Ko., Jurmo I 2kv (Sampo Krur$u,

RamiLind.oos)
28.3, Kor, Jurmo I 2kv (Jari llelstolå, påsi

Laäksonen)
3,4.Kor, Ulkosaaristo 1 2kv (Jari I lelsrola,

Krri Eischer, Markku Rintala)
4..1. t<or, Utö 1 2kv (Jari Helsrolq Raija

Marninen)
12.4. Kor, Urö I 2kv (Willian Velnala.

Mikael Nordstsöm, Ari Rivasro)
r3.4. Mie, Silakkari 1 2kv 1Ville-Veikko

Salonen)
4.5. D.a, Örö I :kv (Pekka Loivaranta)
I8.5. Mie, Silakkari 1 2kv (Ville-Veiklo

Salonc'n, Henrl Lebro, Seppo Sä11y1ä)

s.6. Pai, Pairnionlahti 1 +2kv (Reijo Vik
ma,1, Annika Forslen, Hanna Jiirv incn, Tapa-
ni Nun'nrinen)

28.10. Kor, Jumo 1 l kv (William Velrna-
la. PeU{a Toola)

7.11. Kor, Vidskäjs ij:tden 1 lkv (Wit-
lidn Vclmala, fimo Elovaara, Rami Lind-

12.-13.ll. Pii,Påimionselkä 12.1 1. 2 lkv,
13.I1.3 lkv (Ha,tru Klemola ym.)

15.11. Tur, Ruissalo 2 lkv lHånnu Kle,
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30.10. Kus,lsokåri 1 tp (tlannu Klemola,
Tom Lindbon)

Kes:iiset ja \uodesta toiseen enene_

vät havainnot uloinmasta saaristosta
cnnakomevat varmistettuapesintaiii alu-
eellammc låihivuosha.

Sininärhi (Coracias gamrlus)
30.7.91 Tur, Friskålar ahti I (Janno Lai-

Valkoselkätikkå (Dendrocopos 1eu

cotos)
1 0.2. Uus Pyh:imaå I k (Kirnno Kuusislo.

6.10. Pai. Vista 1 k (william Velmala)
6.10, Mie, Mlnäjoensuisro I k Glannu

Klemola. Ari Kuusela)
6.-7.10. Pai, Aia-Vista 1 n (Tapani Num

minen, Sevei Aultonen)
12,10, Uus, Liesluoro I k (Jårrno Laine)
16.10. Pai. Påimior ahri Meltolå I k (Ta-

pani NLnminen, Annika Forstcn)
1?.10. Pai, Påimionlå-hti I k (Reijo Vik

mån. Annika !o.sren, Hanna Järviren, Tapa_

ni Nurnminen, William Vclmala)
22.10. Pyh, Rihtniemi I (Jari llelstola)
20-11. - IIl94 Så1. Rautatieå3emå i Ikvn

(Janne Riihimäki. Seppo Sällylå)
24.11. - 2?.3.94 Pii, Keskusta 2 n (Pekka

Toola. Tapani Nulnmincn, Raino Sud)
22.12. Iur.lluhlola 1k (Jårmo Saåmio)

Syksyllä 1 993 vaelsimaahamme id?js-

t?i suuri miiiirä valkoselkätikkoja. Osa

tiitåi vaclluståyleqvi myös maakuntaam-
me. Myös woden 1994 puolellc riitti
lil&oja, ja myös uusia lintuja lö)'lyi

Vasemmal-
la: Punajal-
kahaukka-
koiras (Fal-
co vesper-
tinus) Nau-
von pää-
saarella 5.
toukokuu-
ta. Jyrki
Normala.

20.12. Sau, Lindvik I lkv (Tapani Num
minen, Anila Forsten)

Hyvä kaj avavuosi. Harvoin on pai?isty

alueellamme niikemiiiin rissa-parvia,
kuten n),1 kävi marråskuussa. Esimer-
kiksi vuonna 1992 havaittiin Varsinais-
Suomessa ainoastaan neljä pikku-
kajavaa.

Pikkutiira (Stema albiftons)
I 7.5. V:js, Cialt rbynlålti 1 (Rasmus MäH,

Vesa Partanen)
7.7. Kem, Sjölax I ad ryesa Virtanen)
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Etelänkiislå (Uria aalge)
16.5. Kor, låntincn saaristo 1 jp (Jukka

Silianpä, Hannu Klcmola)
23,5. Kor, Ulkosaarisro I ad (willian

Velmalå. ltåsmus Mäki, Mikael Nordslröm,
Ari Rivasto, Ville-Veikko Saloner)

9.6. Pyh, Ninriö Truu! I (Håinu Vittarcn)
19.6. Dra, Morgodåndet i jp (Rimi Lind-

19.6. Kor Ulkosaäisto 5-6 ad (Willian
Velmala, Timo Elovå2ra, Jåni Laaksonen,
Ari Rivåsto)

21.7. Kor, Jurmo 1 ryesa Vidznen, Ari
Vihinen)

Oikealla:
Nykyisin
kovin har-
vinainen si-
ninärhi
(Coracias
garrulus)
tavattiin
Friskalan-
lahdella
30.7.1991 .

Jyrki Nor-
mala.



vielä uudcn \uodcniälkecn. Anio Var-
sinais-Suomcssa vacilukscn aikana
kaikkiaan havaittujcn valkosclkätikko
jcn miiiirästii saatanccn cnsi katsauk
sccn, kun myös uudcn vuoden puolella
havailur linnut on ilmoiletlu ARK:lle ja
käsitel!)-.

Sepelraslas (Turdus torquatus)
28.9. tjus, Vekara I 0tåimo Ileinonen.

Matti Lcrnpiäinen, Hårri Päivfintå, Råimo

9.10. Uus, Vekara I (Raimo Virtanen,

23,10, Uus, Vekara I (Raimo Virtanen,
Raimo Heinoncn, Måtti Lcmpiaiincn)

Syksyisten sepelm-slåidenesiintymis-
kuva Varsinais-Suomessa selvirnee 1u-

kemalla tarkasti havaintopaikat.

Lapintiainco (Parus cinctus)
3.11.92 Pai, Spurila I (Petri l-aine)

Nokivaris (Corvus corone corone)
3.10. Dra, Björkboda 1 (Harry J. Lehto.

Niko Kurki, Jarmo Laine, Henr) Lehto, Sture

Isokarissa. Kuva on otettu

I -indholm, Pekta Loivår3nia, Jyrki Nonnåja,

Todennäköiset
tarhakarkulaiset

Kuningasmerikotka (Haliaeetus
pclagicus)

19.6. Mic,/Vch. Myndlahti ad. (Jukka Sil-
laryäå, Hamu ja 

^rja 
Korma,1o, Viile Veik

ko Sålonenym.)

Korjauksia

Sepelhanhi (Brana bemicla hrota)
5.6.92 Pai, Pdimionlaiti (l JLuli 25

(2):4). Havainto on Varsinais-Suomcn
toinen eikäensimmäinen- Edellisen ker
rån rotu tavattiin Salon Halikonlahdel-
la 30.5.1987.

l,ampiviklo (Tringa stagnatil js)

14.5.92 Sal, Halikonlahti (Ul-uli 25
(2):5). Havainto ei ole Haliko ahdelta
vaan Varsinais-Suomen ulkopuolclta.

Englanninvästäräkki (Motacilla alba yarrellii) tavattiin kahtena peräkkäisenä vuonna
1.5.1992. Jarmo Laine.
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Mustapääsirkusta (Emberiza melanocephala) lehtiin Varsinais-Suomen toinen havainlo 6.5. Jurmossa. Kuva Hannu

Eloranla.

RK:n hylkiiämät havainnot Ohjeita lopuksi

Amerikånjääkuikkå
5.12. Uus, Pdlokari I Q4uv

Amerikanhaapana
25,5. Korppoo, Watlkast I ad k

Niittysuohaukkå
25.5. Drå" Björkboda 1 +2k-v n
29.8. Dr4 Björkboda I lkY

Käärmekotkå
16.5. Pai- Paimior ahti 1

Punaj alkahaukkå
28.-29.8. Dra, Lövö I n

Riuttatiira
14.4. Par. G.anvik I

Kirj osiipiuunilintu
24..9. Par, Lielax i

Pussitiainen
7.11. Kor, Uiö I lkv

20

Jotta katsaus vuonna I 994 havaituis-
ta rariteeteista ilmestyisi ajallaan, toi-
votaan RK- j a ARKlaj eja ruoden kulu-
essa havainneiden palauttavan tiiyeq4
lomaklceetARK:n sihteerille mahdolli-
simman pikaisesti. Myös ilrnoittamatta
olevista vanhernrnista havainnoi sta toi-
votaan lomal*eita.

Teknisinä ohjeina lomakkeet toivo-
taan tit'rett:iv:in joko mustalla huopa-
lg,n:i,Il:i, kirjoituskoneella tai Lurnolli-
sella kirjoittimella (:sellaisella..jonka
j:ilki niikyy mustana ja h;dn). Komite-
oiden kiisittelyssä lomakkeet j oudutaan
kopioimaan, j a esim. k-uuJaläkikyn:illä
kirjoitetustatekstist?itulee kopiossa var-

sin huono. Samoin toivotåan, ettei 10

makleen k?i.iintöpuolelle kirj oiteta teks-

dä. Jos on kerottavM yli lomakkeen
etupuolen, ylijii.aimäteksti tulisi kirjoit-
taa erilliselle paperille tai tiivistii?i asi-

aaniin, ettiikaikki mahtuu yhdelle siwJ-
le. Älä silti jätii mitii?in havaitsemaasi
kertomatta tai havaintoiilannetta ku-
vaanatta!

Mikäli havaitusta harvinaisuudesta
on olemassa valokuvia (vaikka huono-
jakin), ne toivotaan lihettiiviksi mu-
kaan ilmoitukseen. Kuva kertoo usein
enemmiin kuin pitkä sepustus paperil-
la. Komiteat palauttavat kaikki låihete-

D4 kuvat plydettiiessä.

RK-katsauksen värikuvat

Valokuvien neliväripainatuksen
rnahdoliisti ilrnoittajiernme taloudelli-
nen tuki. Kiitokset heille:

Lounais-Suomer Sähkö OY
OY Langh Ship AB
Hiven OY
Suomen Farmipalvelu OY



ARKTMDOTTAA:

Heinäkurpan j a isolokin
måånttåminen

ARK ei en?iä tarksta havaintoja
heinzikupasta 15.8. - 15.10. välisellä
ajalla alkaen wodesta I 994 eikä isolo-
kista 1.1 l. - 30.4. väliscllä ajalla alkaen
talvesta 1993 - 1994. Nzimä havainnot
j uikaistaan nlt vuodenaikaiskatsauksis-
sa. l,ajit tulee luonnollisesti kuitenkin
m?ifitti?i yhtii huolellise sti kuin ennen-
kin ja ilrnoitraa aluevastaavalle. Seu-

raavassa kerataan lyhyesti kumman-
kin lajin keskeisirnmät tuntomerkit.

Heinäkurppa (Gallinago media)

Hein2ikurpan voi liihinnä sckoittaa
taivaanmohcen. Heiniikurppa on n?iis'

t?i lajeista vatsakkaampi, kookkaåmpi
ja raskaamman oloinen. Heiniikurpan
pakolento on yleensä muhallisernpi ja
matalampi kuin taivaanuohen ejkä se

mutkittcle voimakkaasti lentliessåizin.

Myös ?i?ini on erilainen kr]in laivaan-
vuohella, pidättynyt, karheannenäsoln-
tinen 'jZiiih' tai 'nrj:iilh'. Pelkist?i.iin len-
totavan tai iiiinen perusteella lajia ci
k-uitenlaan voi m:ifift:iä. Myös tai-
vaanvuohi saåttaa tchdä matalarnnan
påkolennon suoraviivaisesti i a toisaalta
heinzikurppa voi pakolennoss.un nous-
ta korkeallc, vailkei yleensä mutkitte
lekaan samalla tavalla kuin pienempi

serkk-unsa.
Tifkeimmät vfi tystuntomerkit ovat

siivellä.'f aivåanwohen siiven huomio-
taherättävin kuvio on hwin näkyvä val-
kea takareuna. Heiniikurpan siiven ta-
kareuna on kapealti vaalea, mutta sc

nåikyy maastossa huonostj. Hciniikur-
paa siiven riiikeinmät kuviot ovat kes-
kellä siipeä paistavat kaksi siipijuovaa.
lsojcn ja käsisulkien peitinhöyhenten
kiid issä kulkec valkea t?iplärivj. Se erot
fuuh)vin muuten tummanruske iden iso-
jen ja käsisulkien peitinhöyhenten ja
k:isisulkien välissä. Myös keskirnmäis-

Jarmo Komi

Heinäkurpan siivellä huomio kiinnitlyy siiven keskellä kulkeviin valkeisiin
siipijuoviin la niiden välisså olevaan tummaan alueeseen. Hannu Kormano-

Taivaanvuohen siiven näkyvin kuvio on leveälti valkoinen takareuna- Hannu
Kormano.
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Maassa heinäkurpan määrittäminen on vaikeampaa kuin
lennossa. Tuntomerkkejä taivaanvuoheen verrattuna
ovat mm. lyhyempi nokka ia lähes kokonaan kuvioitu
vatsa. Siipiiuovat ovat selkeämmät la selän pitkittäisjuo"
vat kapeammat. Henry Lehto, lsrael, lokakuu 1987.

ten peitinhöyhcnten kiirjissä on ralkea tlipliirivi. Se ci aina
erotu yhtä räikcästi kuin isojcn pcitinhöyhentenjuova, koska
myös picnissä pcitinhöyhenissä on valkeita käki:i. nikä saa

koko siiven elureun.u näyltiimljån kidavalta.
Siipien lis:iksi toincn hyvä tuntomerkki on heiniikurpan

pyrstön lcvcälti valkeat rcunat, jotka loistavat erityiscsti
linnun leliträessä pyrstöZän laskeutucssa ja usejmmitcn len-
toon laihtiessä. ]ä}t)T kuitenkin pitii?i mielessä, etu myös
taivaaNuohella on hiemar valkeaa uloimmissa pyrstösulis
saan. Mujta eroja lalien v:ilillä ovat hcin:ikurpan suurcksi
osaksi ruskeajuovainen vatsapuoli, kun 1äas taivaanvuohella
on vatsan keskiosa valkea, sekii hcinäkurpan lyhyempi nok-
ka.

'l arkempia tietoja hein:ikurpan miifitliimjse st?i lö]t$ Jör-
gcn I'almgrcnin artikkclista Heiniikurpan Gallinago media

m:iiirittiim jncn maastossa ja lajin esiintyminen Suomessa

wosjna 1970 - 1981 (l-intumics 2/1983).

Isolokki (Larus hlperboreus)

Isolokli on kookas, usein merilokin kokoluokkaa oleva
jykevä lokki. lienimmät yksilöt voivat kuitenkin oila har

maalokkcja pienempiä. lsolokkien ulkoniikö veihtelee voj-
makkaåsti izin mukaan kutcn muillalin isoills lokeilla. Kai-
ken itiiisille isolokcillc on kuitenlin mziärittiimisen karnalta
oleellista vaalcat. kuviottomåt tai niukasti kuvioidut siipi-ja
pyntösulat. Nuorilla ja esiaikuisilla myös nokan kuviointi
eroaa sclvaisti lavallisish lokeista. Grör aLminlokki on höy-
henpuvun viidtykselti.ii samanlainen, mutta pyijreäp:iisempi
ja hcnr,rnoklaisenpi seli usci-nmilen piencmpi.

lsoloklia mifitett?iessä tulisi ottaa huomioon myös poik-
keavan niiköiset, esimerkiksi elbinisliset tai lcukistiset tavål
iisct lokit sekä iso-ja harmaalokin risteymät. Tiimä edcll)atiii
tietoa isolokin pul'un vaihtelun rajoista, ja lisliksi titytlT
katsoe huolellisesti ettei linnulla o1c miäiin poikkeavia piir-
teit?i, kuren tummaa kuviointia siipi- tai pyrstösulissaaD.

Lnsimmäisenä talvena isolokit ovat useimmiten yleisvfi1-
tiiin vaalean maitokahvin värisiä, muna jotkut yksilöt ovat
hlwin vaaleita ja viihtikuvioisia. Pyrsl-össä on heikkoja juovia,
mutla ei tunmaa kärkiu-ötii. Siipisulat, eriryisesti kaisjsulat
ovåt erittiiin vaalcat. cikä niissä ole voimakkaita hmmia
kuvioita. Kookas rotla on ly vestän 2/3 syviin vaalcanpunai-
nen ja kiirkikolmannes .jyrkkiirejaiscsii musta. Tässä iässä

nokan kuviointi croaa m-vös grönlanninlokislir" jonka nokka
on ensimmäisenä talvena tu,' ncmpi cikå kärki ole yht?i

selvärajaincn. Ikäflrntomerkkinä l kv isolokiila silmä on tum-
ma,

Seuraavina talvina isolokit ovat htjy henpul1lltåan vaihtclc-
van valkcan ja ruskean kirjavia ja alkavat v?ihitellen saada

harmeite höyheniä sclkäpuolcllc. Nokan kuviointi säilg
pitkiiiin samantapaiscna kuin nuoilla, mutla t}1cn viiri vaa-

lenee ja aivar kirkccn tulee vaaleaå. Myös silmä viralenec-

Niukasti kuvioidut, vaaleat sjipi-ja pyrstösulal ovat edclleen

miiärif ksen kannalta keskcisiä.
Vanhal isolokit, joita l'l,Y:n alueella niihdiiiin varsin vä-

h:in, ovat seltuti vaaleanhan]rait4 yleensä vaaleampia kuil
harmaalokit. 'l alvella vanhoilla linnuilla on viirutusta piiiin j a

kaula.n alueella. Nokka ja pyrstö ovat samanlaisia kuin
csimerkiksi harmaalokilla. l':irkein nrntomerkki on kuviotto-
man valkeat siivcnkärjct. llä)tyy kuilenkin pitili miclessi!

Ensimmäisen talven isolokki. Huomaa niukasti kuvioitu
höyhenpuku ja hyvin vaaleat käsi-,a pyrstösulat sekä

iykevän nokan terävät väriraial. Henry Lehto, Turku,
tammikuu 1992.

" ,i:

Toisen talven isolokki. Esiaikuiset isolokit ovat vaihte-
levan valkean, ruskean ia selästä harmaan kiriavia. La-

limäärityksen kannalta kannatlaa keskittyä rakentee-
seen ia siipien, pyrstön ja nokan väriiykseen Henry
Lehto, Turku, tammikuu 1993.
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ett?i joillakin harrnaalokeilla on hlvin
vähän mustia kuvioita siipisulissåan.

Lis:iä isolokin laji- ja ikiituntomer-
keistii sekä lokkien vlirimuunnoksista
j a risl,eyt'.rnist?i lö)'t?iii esimerkiksi Mart-
ti Harion kiiasta Itilmeren iokkilirnut -
sukupuolen ja iän miifitys (Lintutioto
1986).

Kiitokset

Tom Lindroos, Hannu Kormano ja
Henry Lehto tckivät lukuisia parannus-
ehdotuksia ja penkoivat kuva-arkisto-
jaan.

KIRJOITTAIANOSOITE:
It. Rantakatu 46 A 15

20810 Tu*u

Ensimmäisen lalven harmaa- ja isolokin risteymä. lsolokkimainen nokka,
multa huomaa tummat käsisulal ia pyrstön kärki. Henry Lehto, Turku,
ioulukuu 1990.

Albinistinen harmaalokk;. Normaalin värisel isolokit eiväi koskaan ole näin
yhtenäisen valkeita. Henry Lehto, Turku, elokuu 1992.

\l Langh Ship
0y Langh Ship Ab .
Puhelin (921) 895

Alaskadano,
355 . Telefax

21 500 Pil KK|O
(921) 896 222
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Siperiankurmitsa oli syksyn harvinaisin lintu Jurmossa. Henry Lehto, Vaasa, syyskuu 1990.

WilliamVelmala

Syyslukukausi 1 993 Jurmossa
Eipä ollut miehitys tänäkään syksynä entisten hyvien
aikojen tasolla; vain lokakuu saatiin kohtalaisesti katettua
sekä havainnoijien että rengastajien osalta. Silmiinpistä-
vää on aseman tyhjyys etenkin syyskuussa, jolloin lintu-
jen muutto on jo hyvässä käynnissä. Katsauksen harvi-
naisu ushavainnot eivät kaikki ole ARK:n hyväksymiä.
Toivottavasti tämän katsauksen luettuanne otatte opik-
senne javaraatte heti paikan itsellenne Jurmosta, paikas-
ta jota myös pongarin paratiisiksi ja tutkijan toivesaareksi
kutsutaan...

Elokuussarnuuttoalkaa 
5fi#trä'T#lå]::;r""#f1

Miehitysp:iiviä elokuulle saatiinvain tiinjoitakin elokuw alkupuolella Elo-

13 ja näist?i ainoastaan kuutena päiv:inä kuun 11. päivä suoueunan verkkoon

rengastettiin. Sirrejäja muita katrlaajia tupsahti nuori pensassirkkalintu'

ttatitiitt ui"ta pi*LttJ"lokuun puolivä- l6.päivähavaittiinkalasääski Syys-

liin asti paljo;, kablaajamuulto on kui- muutollaharvemmintavattavakehrää-

tentin txiteltyjo ed;llisessä Jurmon jä löytyi 18 8 Harmillisen miehitys-
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katkon jälkeen elokuun loppupuolella
oli petolintumuutto jo h)'v:issä käynnis-
sä:28. päivä laskcttiin Inm. tuulihauk-
koja l0,sinisuohaukkoja 3 javarpus-
haukkoja 25. Myös syksyn ensimmäi-
set kaksi sinirintaa niihtiin tillöin. Jur-
mo on tunnettu keräkurmitsojen vaki-
tuisena leviihdyspaitkan4 mutta 3 1.8.

surnmatut 10 lintua on Jurmossakin
hyvä havainto, lisi&si päivän saldoa
koristaa vanha muuttohaukkå.

Syyskuuta syrjitiiän - aivan
suotta!

Syyskuun miehityspäivicn lukum?ä-
rzin 14 kehtaan vielä juuri jajuuri ker-
to4 mutta rengastuspäviä oli vain 2, ja
sitåi en lqllä tohdi tuoda julki. Kerå-
kurmitsoja nfitiir vielä slTskuun al-
klpäivinä pari yksilöä. Kuun ensim-
mäinen päiväosoittautui hienoksi. Silk-
kiuikkuiå laskettiin 25 yksilöä, här-
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kälintuja neljä ja mustakurkku-uik-
kujå 10. Sirrit olivat vielä hyvin edus-

tettuina: isosirrejä lö]tyi kolme, kuo-
visirrciä kolme ja pulmussturejä jopa
neljä yksilöä. Päivän aikana havaittiin
lisäksi jänkäsirriäinen, harmaahai-
karå, kångåskiuru, harmaasorsa ja
muuttohaukkå.

Jo kahdcksaa petolintulaj ia niihtiin
4.9., lukuisimpanavarpushaukkå: 105

muuttajaa. Syksyn ensimmäinen uivelo
tavattiin. Ahakaan lintumiehet eivät
tiedä kertoa, mitii Ju.mossa $Tskuun
aikana olisi nfity, sillä asemalla heitä
oli sewaavan keran vasta 23.9.,jolloin
sitten havaittiinkin muuttohaukkå ja
mustaoisalepinkäinen. 24. piiivä le-
phkiiinen saikaveriksccnsiperiankur-
mitsan. On se Lrrmma jollei slyskuu
kiinnostal

Rengastaj aa olisi kaivattr.t 25 .9., pik-
kulintuja kidattiin rnm. seuraavasti:
peukaloincn 60, punarinta 400, uuni-
linnut 150, hippiäinen 350, yhteensä

n. 2000 muuttavaa pikkulintua. Lisäksi
niihliin kohtalaisenmyöhäincn kehrää-
jä, pikkusieppo ja lokakuun loppuun
asti piiivittiiin havaittu kangaskiuru.
Seuraava päivå toi fullessaan aamu-
muuton tarklailussa muuttåneet viisi
nokkåvarpustå. Myös kuun viineise-
nä lö)qi nokkånisse.

Linturikas lokakuu

Kohtalaiseksi voidaan sanoa loka-
kuun michitystilannctta: 28 piiivältii löy-
lyi asemalomake- Näist?i scnt?i?in 19

päivältii oli kirjattu ylös myös rcngas-
tustietoja. Heti toinen päivä yhytettiin
heinäkurppå ja jopa kaksi muutto-
haukkaa, joista toinen oli jäljellä vjelä
seuraavanakin p:iiviinä. 5. päivä kivoja
myöhästelijöitii: nuori pikkulokki ja
kaksi kuovisirriä.

'lodellista piklulintumuuttoa saatiin

seuata 7. lokakuutå. Kangaskiuruja
muutti l7 yksilöä, kiuruja niihtiin 315,

haaråpääskyjä vielä 1 0, pyrstötiaisia
I 80, niittykirvisiä 3350(!), viherpeip-
poja 850(!), Yihervarpusia 2350,
hemppojå 133, pikkulintuja muufii
yhteensäyli 14 600 yksilöä! Maakotkå
oleili saarella 7.-8.10., j älkirnm:iisenä
päiviinä löytyi vielä pikkusieppo, har-
jalintu ja 145 suosirriäkin.

Pikkulintuj en mcntyä såatiin 9.10.
keskittyä oikein kurnolla isompiin lin-
tuihin. A eja muutti kokonaista 45
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500(!), sepelhanhia 53 ja valkoposki-
hanhia 99. Rautiaisia meni vielä 250
ja sokerina pohjalla muuttohaukka.
Scuraåva päivätoi tull{]ssaan kaksi nok-
kåvårpusta, 23 tundrahanhea ja edel-
lisestii päiväst?i jäljelle jii ineet 65 val-
koposkihanhea.

Syksyn ensimmiiinen pikkutiktG
havaittiin 12.10., 10 tuDdråhånh€a
muutti taas 13.10. Seuraavana päiviinä
lö)tyi viikoksi paikalle jii?ineet neljä
tunturikiurua ja pikkuvårpunen. 15.

pziiv:inä marnnikössä naputteli jopa nel

Kymmenen ke-
räkurmilsaa on
hyvä havainto
iopa Ju rmosta.
Jyrki Normaja,
Utsioki, kesäkuu
1993.

jä pikkutikkåa, varislintujs muutti
neljiiå lajia 1500, kångaskiuruja neljä
ja syksyn kuudes ja samalla viimeinen
muuttohåukkå jo matkaan käy...

Myöhästelijöitä lö)'tyi vielä n1m. 19.

lokakuuta kaksi isosirriäja 23. p:iivä
hårmåasieppo ja tsik-sirkku. Tojnen
isosirri oli jäljellä vielä 26.10., jolloin
n?iryi myös muståleppälintu, finä syk-
s),nä vihdoin etelii.iin vaelt2neitå tavio-
kuurnia kaksi ja joulukuuhui asti jiiä-
n)'t karikukko. 27 päivä antoi kåksi

tunturikiurua ja kaksi tiltalttia, kun
taas seuraavånå piiiv:inä saåtiin ihailla
soman pikkukåj åvan uikomuotoa. Ta-
viokuurnå löysi tiensä Jumoon myös
lokakuun viimeisenä päiviinä.

Muutama päivä
mårraskuussa

Marraskuussa ei enaä rengastetfu ol-
lentaan, havainnointipäiviä kertyi nii-
tikin vain 12. Maakotka nfitiin taas

marmskuun ensfumäisenä. Pikkutik-
ka oli paikaliisena koko marrasl-uun
alkuviikon. Merisirrit ehtivät 25 yksi-
lön voimin Jurmoon tiinä r'uonna vasta
3.I 1., barmaahaikaranjakahdentun-
turikiurun kem. 4. päivä merisirrejä
löydetliin 30,5.11. taas 23, tiillöin nii-
den lisiiksi lö)tyimyös mm. vuori
hemppo ja saarelle j:imfit?in)'t kåri-
krkko.

Isolokki nzihtiin 9.1 1., tundrakur-
mitsa ja töyhtöhlT?pä myöh:istelivät



Taulukossa rengaslukset Jurmossa pentadeiltain syksyllä 1993.
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mm. sinisuohaukka, 30 merisirriä,
kuusi taviokuurDaa ja niittykirvinen.
1 1. jouluL-uuta lomakkeelle kirjattiin
kaakkuri, kuikkatintu sp, kl.tukausi-
pirnoj cn keriiäj iä lyyd)'tt:inlr kårikuk-
ko, punakylkirastas, allihaahka ja 40
merisirriä. Pa.in päiv:in p:iästZi Jur-
mon vesjllä uiskenteli j ouhisorsa, nel-
jä kanadanhanhea ia nåaiasp[kuinen
ållihååhkå.

Puolen kuun tienoilla mcrisirrejä
oli jo 60, lisäksi huuhkåja näytt?iytyi.
18. päivä esiin kompattiin jo kolme
lchtokurppaa, kaLksi punakylkirastas-
ta, rannoilla lö).tyi merisirrciäjo 110
ja ållihaahkakin havaittiin. Merisir-
ncn suurin m:iiirä summattiin 20.12.:

Kiitokset

Asemanhoitaja välitLii.ii kjitoksensa
kaikille velvollisuulensa kunnollisesti
suorittaneillc havainnoijillc sekä eten-
kin asemarcngastaj ina toimineille hen-
kilöillc, eli hmnia niille, joille kunnia
kuuluu:

J. Grönhmd 5.-9.10., R. Hyvöncn
18.-21.10.. O. Kjvivuori 10. 12.10. ia
23.-24.10., L Lahtonen 13. 17.10., J.

Normaja 11.12. seki J. Virtanen 9.-
13.8. ja 31.8.-2.9. !

Todellisla vesilintumuuttoa saatiin laskea 9.10, Alleja meni miltei 50 000
yksilöäl Jyrki Normaia, Pohjois-Norja, kesäkuu 1993.

Jurmo on maan paras paikka nähdä karikukko talvikuukausina! Jouko Ha-

kala, Valassaaret, kesäkuu 1993'

vielä I L päivä. T:im:in jåilkeen asema-

miehirykscssä olikin puolentoista vii-
kon tauko, mutta heti senjälkccn alkoi
havaintoj akin tulla. Viisi kahlaajala-
jia, joihin kuului samainen töyhtö-
hlTppä, suosirri, lehtokurppa, tai-
vaaN'uohija jänkiikurppa sekä huuh-
kåja kompatliin esiin vielä 20. mar-

raskuuta. Seuraavana päiv:inä niihtiin
todella myöhäiset kaksi vanhaa pikku-
lokkia ja vanha tuttu kivenkiiintiijä eli
karikukko oli edclleen paikan piiällä.

Kesälintuja jouhkuussa

Lintuasemalle eksyi ornitolegeja 1 1

päiv:inä joulutuun aikana, rengastipa
joku kiven käiintiim iscstii motivaation
saanut rengastaja siemenpyydyksen
avullajonkunlinnurkin ll.' 12. 12. Jon-

lul-uu avattijn vasta 7. päivli. tiillöin
tuloksena mm. kårikukko, uivelo, tai-
vaanvuohi ja kolme punarintaa.

Råutiaisia, punarintojå, lehtokurp'
piå ja taivaanvuohiå tavattiin liihes
joka ikinen miehityspäivä joulul:uun

aikåna. Viikonloppuoa 8.-9.12. lö)'tyi
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Lapintiira on todellinen kaukomatkaaja: talvialueet silailseval etelä-Afrikan rannikolla. Matti Valla.

Linfujen muuton arvoifus -
miten navigoida ilman
apuvälineitåi

Linnuilla ei ole käytössään
mitåän meidän tuntemis-
tamme apuvälineistä - ei
karttaa, ei kelloa, kompas-
sia, sekstanttia, puhumat-
takaan AP:sta tai GPS:stä.
Kuitenkin monet muutlolin-
nut tekevät vuosittain jopa
10000 mailin matkoja niille
ennestään tuntemattomien
merien ja mannerten yli pa-
latakseen usein täsmälleen
samalle saariston luodolle
mistä ovat poikasena läh-
teneetl Tämän monet lajit
tekevät vieläpä "yksinpur-
jehtijoina", ilman muutto-
matkalla jo olleiden van-

hempien yksilöiden apua.
Mikä on lintujen suunnis-
tuksen arvoitus?

Vietit vievät

Liihes kaikki linnut liikehtivät lyhyi-
t?i matkoja p?iaiasiassa ravimonhaussa
mutta pitkjä, meften yli ulottuvia mat-
koja tekevät vain ns. vaelluslinnut tai
varsinaiset muuttolinnut. Vaclluslinnut
ovat lajej4 jotka liikkuvat mvintotilan-
teen mukaan - jos pesimiialueella on

riitliivturi syötiviiä niin liikehdintii:i ci
tapahdu mutta jos ruokatilannc on huo
no lfi levät vaelluslinnut joukoittain ra-
\iinonhakuun. Tyypillisiä vaelluslitt-
rui a or at mm. L?lp) linnut j a käp),tikka,
io ia \ aeltavat puiden siemensadon
nu\aa.o tai hiiri- ja tunturipöllö, jotka
h'*oio :n\1.ä tai sopulitilameaiaaliik-

Jorma Tenol.uo

keelle. Vaelluslintujen kohtalo on usein
huono: liikteellelzihtijöistii vain murto-
osa koskaan palaa takaisin. Suurin osa

menehqy matkalla, ilmcisesti ositlåin
siksi, ettii niimä laiit ovat huonoja navj-
goijia verrattuna varsmaisiin muutto-
lintuihin.

Pitkzirunatkan muuttolinnuilla (esim.
Afrikkaan muuttavilla pikl:ulimuilla)
on selväperirnöilincn muuttovietti, joka
ajaa ne kahdesti vuodessa liikkcclle.
Aiemnin aj ateltiin ettii muuttovielti lau-
keaa jonkin ulkoisen tckijiin vaikuhtk-
sesta - csimcrkiksi syksyllä päiv:in ly
heneminen. valon viiheneminen, ilman
kllmeneminen tms. oiisivat välttimät-
tömiå muuton käynnisrymiselle. Vii-
meaikaiset havainnot kuitenkin osoit-
tavat ettii vietti on pcrinnöllinen: nekin
lehtokertut, j oita on syntymästi asti pi-
detty ulkomaailmasta eristettyinä va-
kiolåimmössä, vakiovalaistuksessa ja
kosteusolosuhteissa, alkavat osoittaa



hfi ss:iiin muuttolevottomuutta sama:m

aikaan kun vapaat laj itoverinsaja levot'
tomuus h:iviiiä vasta kun arvioitu lcnto-
aika talvehtimisseuduille Aiildgan on
ohi.

Toki monet päiviimuuttaj at, esimer-
kiksi hanhet, kudct ja petolinnut ovat
paljolti "s:ilimuuttajia" - muutto on
vilkkainta kun niikyqys ja tuuli ovat

suotuisia mutta låustalla on aina vietli
låilteä talvcksi l?impimziiin ja tulla ke-
siiksi po$oiseen pesimi*in. Yhä enem-
m?in on todisteita siitä ettli myös suun-

nistussuunta on perinnöllisesti ohjel-
moitu. Edellä mainitut ulkomaailamlta
eristyksissä kasvatetut lehlokertut al-
kavat muuttokaudella pFkiä hiikisuizin
ulos t?ismäleen oikeåssa muuttosuun-
nassa - kohti lounasta. Samoihin aikoi
hin L-un vapaat, luonnossa matkaavat
lehtoketut kii.?int:ivät v?ilimeren yl jtet-

tyäZin suurman etel?iiin tai jopa kaak-

koon, alkavat h:ikissä olevat laj itoveit-
kin korjata suuntaansa samalla tavallal

Lintuj en kykyämuuttaaoikeaan kom-
passisuuntaan on tutkittu palj on ns. siir
tokokeiden avulla. Mielenkiintoinen
csimerkki on kaikille tuttu kotldainen.
Itilmeren rannoilla pesivät kottaraiset
muuttavat normaalisti talvcksi Englan-
nin kanaalin rarmikoillc. Kun muutto-
matkalla olevia kottaraisia on p)Ydys-
tett-v Hollannissaj a siilretty ne nopeasti
Svcitsiin. lähes 800km oikeasta reilislii
sivuun, niin nuoret (csimm?iislii kerläa
muutolla olevat) kottaraiset jatkavat

muuttolenloaan lounMseen ja p:iäryväl
talvehtiman Espanjun - kottaraiselle

aivan "viiärälle" talvialucelle. Vanhat
linnut sensijitän os,ulvat kodata suun-
nan j a lähtevätkin luotceseen kohti Ka
naalin rantoja - ne siis osaavat paikan-
taa virheelliscn sijaintinsa Euroopan

kartalla ja ottaa uuden - ja vicläpä oi-
kcan - oikean kompassisuunnai piäs-
tiikseen sinne minne aiunpedn pitikinl
Nuorel- ensi kertaa matkalla olevat lin-
nut ovatkin yleensä qlpi llisiä kompas-

simuuttaj ia mutta vanhenmiten taito
kasvaaja linnuista tulee parempia "ta-
voitemuuttaj ia" - pMm:izirä on tiirke?im-
pi kuin viettien ilmoittama kompassi-

suunta.

Mikii on lintujen kompassi?

Vaikta edcllä todettiin ett?i nuoret
linnut osaavat useimmiten perinnölli-
sesti lfiteä oikeaan suuntaan kohti tal-
vialueita, niin suwman ylläpito vaihte-

l0

levissa siätiloissa ja tuntemattomilla
seuduilla ei onnistu ellei linnuilla ole
käflöss:iåin joitakin ulkoisia apr.:keino-
j a. Mitii ne sitten voisivat olla? Mikä on
I innun kompassi? Miten ne osaavat pai-
kalliståa sij aintinsa? Apukeinoja ovat
ainakin aurinlo, tiihdet ja maan mag-
necttikentåit.

Lintujen suunnistus auringon avuila
on tunnettujo pitkiiiio. Pitiimällä kotta-
misia muuttoaikana syrnmetrisessä hä-

kissåj osta n:ilqT aurinko, p)rkvät lin-
nut aivan oikeaan muuttosuuntaan oli-
pa koe tehty kevåiälä tai syksyllä. Jos

auringon kulmaa muutctaan peileillä
esim. 45 astetta niin kottaraiset siidi-

vät hätissä "muuttosuuntaansa" sa-

man veran. Linnut pystyvät audnko-
suunnistuksessaan myös ottamaan huo-
mioon auringon liikkeen päiv?in mit-
taan ja korjaamaan suuntaansa vastaa-
valla tavalla piti:ikseen koko ajan oi-
kean kurssin. Aurinkosuunnistus ei
kuitenkaan vielä selitii miten lintu pys-

0y lö)trmii?in joltakin alueelta (esim.

talvialueelta Afrilasta) ti€t$yn kohtee-
seen (Esim. pihapiirin pesäpönttöön
Suomessa). Linnut on jotenkin tajutta-
va sij aintinsa, otettava huomioon awin-
gon siirtyminen eri taivaanpuoliskoille
jne. On oletettu ettZi lintujen navigointi
voisi perustua auringon atsimuuttikul-

Vaelluslintulen - vaikkapa pähkinähakin - liikehdintä saatlaa joskus olla
runsasta ia näyttävää. Jouko Hakala, Turku, lokakuu 1985.



maan oli rylfyn aistia auringon suun-

nan ja kulloiscnkin paikan pituuspiirin
välinen horisontaalincn kulma Varmaa
osoitusta t?isti ei kuilenkaan ole saatu.

On kuitcnkin kiistaton tosiasia etti au-

inlo on t:irkcä apukeino suunnistuk-

sessa. Erityisen t?irkeiiä limuille näyt-
t?iii olevan auringon nousun ia/tai -lås-

klrn havaitsemincn - n:iin saatu oikea

lentosuunta pysq4:i.?in siiil)4tiimziiin pir
kii.ainkin ja jokainen linhrja tårktaillut
on todennut muuton olevankin vilk-

gonvalon polarisoituneita sijkeiti (ns.

E-vektorin). Ihmiselle huono n:ikyvlys
ci siis välftaimättai ole sitii kaikille muut
t()lrnnulle. l1lllsc a saaLla \ 3rmasir

mrulrnerkkien, esim. mrmikkolinj oj en,
j okien tai isoi en saafien, merkirys suun-

nistuksen apuna kasvaa.

Linnut tiihtisuunnistaj ina

Pian senj?ilkecn kut havaittiin lintu-

prmccnsa perille. H2irnmiisf'ttlivä Lf ky
linnult4 joka ei ole koskaan AAikassa
håln)'tKaanI

Vaikka linnut osaavatlin tii.htiL-uvi-

oiden a\ulla suunnistaa oikeaan suul-
1åa, eivät ne ehk:i sittenk:iiin osaa tar-
kaan paikallistaa sij aintiaan tiihtien aml-
la. Kun muuttavia pikkulinluja siirret
tiinLiettuan rannikolta n. 8300km påä-

hiin Kaukoitiiiin. Habarovskiin, niin to-
dettin ett?i yömuuttajat kykcnivät uu-
dcnkin tiihtitaivaan alla liihtem?iän oi-

keaan muuttosuuntaan mutteivät osan-

neet kodala suuntaansap:iäsu.liseennor-
maaleille talvialueilleen. P:iiv:illä muu-
tavat linnut (esim. peipoo menivät öi-
sen tiihlitaivaan alla uiysin "sekaisin"
pyrkien kaikkiin mahdollisiin ilman-
suuntiin - vasta auringonnousun tai -
laskun niikemincn sMttoi n:imä päi-
v?imuutlaj at oikcaankompassi suuntaan

Maan ma gneetikentiitkin
apuna?

Aivan viime luosina on saatu osoi-
tuksia siitii ett?i monet linnut, esimer-

kiksi punarinnat ja lgThklt pysq'vät

Kottaraisen muultokäyttäytymislä on tutkittu pallon. Seppo Sällylä, huhtikuu 1S90'

kainta juuri aamun varhaisina tuntejna

tai illan h:imätyesså.

Entii pilvinen sää?

Pilvinen siiä ei estii ljntujen muuttoa

mutta suwmisfustarkkuus useimmiten

v:ihlin k;lrsii ja linnut välttiivät lentii
m?istii paksujen pilvikerrosten tai su-

murintamien läpi. Pilvisellä siiällä mo-

net linnut nostavat lentokorkeuflarL
ehkii pilvien yläpuolelle, ja on muistel-
tava ettzi lintujen niiköLaky on noin 5-

kertainen ihmiseen verrattuna Monet
liru1ut aistivat niilg'våin valon lisZiksi

myös ultraviolettivaloa tai jopa aurin-

jen muutlåvan auringon al'ull4 todet-

tiin myös tiihtitaivaanmcrkitys yömuut-
tajille. Vankeudessa slntyneet h€me

kertul" jotka ovat qlpjllisiä yöaikåån
yksinrnuuttavia pikkulintuja, osaavat
pohj oisen uhtitaivaar niihdes*i.iin ereh-

tymätui faihteä oikeaan suuntaan kohtj
Afiikka. Jos tiihtilåivaan asemaa krer-
retiiiin (koe tchdii2in planctaariossa) niin
1intu pystyy korjaåmåan surmtans4 ts.

iintu noteema tiihtikuvioiden jatl-uvat

muutokset (korkeudenja atsimuutin) j a

tekee tarliftavat aikakorj aukset. Kul
tjhdtai\ as muutetaan jonkin ajan ku-
lut[ua \ astaamaan lajin talvialueen _

noin 10. ler el spiirin - t?ihtitaivasta al-
\"2 ::.iLlllo qrehq åja lintu luulee saa-
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aistimaan maan geomagneeftisen ken-
t:in olemassaolon. Tuntematonta on L-ui-

tenkin edelleen se tapa miten linnut
voivat k:i]1tii?i magneettikenttiä suun-
nistamise€n. On olenassa havaintoj4
joiden mukaan lirurut aistivat magneet-
tikenttien ns. i*linaatiol'-ulmat, jo*a
jyrkkenevät kohti napoja ftulma päi-
vzintasaajalla 0 astett4 navoilla 90 as-

tetta). Magneettinen pohjoisnapa ei siis
ole kiintopiste knten meid?in kompö-
seillammc. Linnut pystyvät myös aisti-
ma n mzuln vetovoiman muutoksia -
vetovoimahån heikkenee mitZi liihem-
mziksi napoja siirrytZi?in. Magneetiken-
t?it lienevät kuitenkin vaikeita aputei-
noja navigoimissa - onhan linnuilla
samoja ongelmia kuin purj elrtijoilla:
magneetikent?it ovat alttiita paikallisil-
le häiriöille (rautapitoiset mineraalit),
kentåin voimakkuus vaihtelee lail-uit-
tain jne.

Koska linnut kuitenkin pysq'vät ais-
timaan magnetismia päinvastoin krin
me ihmiset - on pitkiiin askarruttanut
kysymys missä linnuilla sij aitsee se elin,
joka kykenee t:ihiin outoon aistihavain
toon. Vamaa vastausta ei vielä ole
mutta lintujon silm?in verkkokalvoilla
on ns. rodopsiinijlviisiiij otka ilmeises-
ti reagoivat magneettisiin muutoksiin.
Pitkiä muuttomatkoja suorittavien lin-
tujen pziästai on löydetty rautapitoisia
rnagreettikiteiti! pitkiksi ketjuiksi jiir-

iesuiyttneinä ja näiden kiteiden on ha-

vaithr reagoivån magnccttikentzin muu-
toksiin. Miten tieto viilitqy hermostoon
on edelleen tuntematon asia. Mielen-
kiintoista on se, ett?i pitkiä vaelluksia
suorittavilta lohikaloilta on löydetty
samanlaisia magneetikiteit?i.

fuulisiirqmiin
korjaaminen

Muuttomatkallaan lirmut ovat usein
alniinakoville tuulille, jotka voivat sii-
tii niitii patonkin si!,uun oikeasta kom-
passisuunnasta - nfi tapahtuu usein
esimerkiksi Pohjanmeren alueella. Nä)4-
tziä siltii ett?i useirnmiten linnut pysryvät

tuulen heikennytryä koiaarnaan muut-
tosuuntaansa talaisin kohti oikeaa ta-
voitetta, apunaan mm. suunnavaihto
kohti näkyvissä olevaa rantaviivaa.
Yleensiihiin muuttolinnut v?ilttiivät laa-
jojen medalueiden ylitystii - esimerkik-
si Suomessa syksyllä etel?i.iin matkaa-
vat muuttolimut "kasautuvat" Pork-
kalarmiemeeq Hankoniemelle ja Saa-

i2

ristomeren ulkoluodoille (Vänö, Jur
mo, Utö, Lågskär). Ennenl-uin matkM-
vat lyhyint?i reittiäj oko Viroon tai RuoF
siin.

Maj akatauttavatpurjehtij aå
mutta haittaavat lintuja!

Jokainen purjehtija tieuii majakan-
valon tlirkeän merkityksen navigoinnil-
le mutta linnuille majakat ovat usein
surmanloukluja. Kirkkaalla yöilmalla
muuttavat linnut öivät viilitli majakois-
ta muttå pilvisellä ja varsinkin surnui-
sella ja sateisellailmalla majakat "hou-
kuttelevat" puoleensa lintuja L-uten pi
havalo perhosia! Kirkkaita valoja 1ä-

hestyessiizin monet lajit sokaistuvat ja
törm:iävät majakan seiniilin tai lasei-
hin. Suomcn majakoista ainakin Isoka-
rin, Säpin ja Tankarin majakoiden tie-
det?i?in olevan syksyisin vaarallisia
muottolinnuille sumuisen yön jälkeen
voi majakanj uurelta lö1.tii?i kymmeniä,
jopa satoja yön uhreja. Pohjanmeren
majakatja ölj ynporaustomit ovat vielä
julmempia surmar outl<uja.

Yhteenveto

Muutolirmuilla ei ole kä)4össii?in vain
yhtii ainoaa navigointikeinoa vaan eri
tilanteissa ne voivat mestarillisesti tur-
vatua cri tapoihin. Synnynnäisenä saa-
tu vietti oikeasta kompassisuunnasta ja
etziislTdest:i taivialueille on perustana
muutolle, joka sitten kokemuksen ja
lajikumppaneiden vaikunrksen avulla

kehittry edelleen ni in ett?i limut pysty-
vät paikantamaan sijaintiisa maapal-
lollaja kojata näin virheellisci sur.mtaå,

esim. tuulen aiheutlaman sorron ver-
ran. Apuna navigoirurissa linnut kä)tt?i-
vät aurinko4 *ihtitaivasta sekä jopa
magneetikenttiä. Linnuille, jotka en-
sirnm:iisellä muuttomatkallaan seuaa-
vat vanhempiaall isoissa parvissa (esim.
joutsene! hanhet, haikarat) navigointi
ei ole suuri ongelma koska ne oppivat
rcitin varttuessaan vanhemmiksi. Siksi
kiehtovampaa onkin ollut selvitt?iii mi-
ten yksinrnuuttaj at selviävåt cnsinlrnäi-
sesci muuttonatkastaan.

Ns. siirtokokeiden anrlla on todettu
lintujen pyst].vzin h:immiisttttiviin suo-
ritulsiin - mm. Englannin rarrikolta
Bosioniin siireq4 liitiijät pystyivät pa-
Iaamaan likmain suoraa isoympyrä-
reittiä (12 vuorokaudessa) takaisin pe-
simäsaarelleen Walesib vaikkeivat o1-

leet koskaan aiemmin voineet ko. mat-
kaatehdä. Eipä ollut matkalla rannikoi-
ta tai saaria kintopisteinä vaan navi
goinnin on liiltynyt tapahtua auringon,
tzihtien ja magreetikenttien avulla. Pal
jon jo tiedet?iiin muuttolintujen sulm-
nistuksesta mutta paljon mystist?i liit-
!y cdcllccn niidcn navigointiin - eten-
kin yksiimuuttavien lintujen L1L1yn
selvici ensirnmäisest?i muuttomatkas-
taan edestakaisin toiselle pallonpuolis-
kolle, kyseiselle lintuyksilölle aiem-
min liiysin hrntemattomille alueille.

KIRTOITTAIANOSOITE:

Rauhankatu l bA 14
20100 Turhr

Maiakoista - kuvassa Lågskärin kalteva torni - on linnuille enemmän haitlaa
kuin hyötyä. William Velmala, Lemland, huhtikuu 1994.



Kevätkalenterilintuja
etsimässä

Raino Pönni

Luultavasti tarkimmin lintuhalrasta-

iicn toimesta kirjattuja asioita ovat ol

loct muuttolinluj en keväisct saapr'rmis

diar. Kiinnosluin siitii mitcn tarkLiran
vmran ailaan linnut tulc\ at cri \ uosi

na Turun seudulle eli miten hyvin muut_

totaulukotcnnustavattapahtumia Rau-

no Laine on koonnut Ukuliin 2/89 lau-

lukon'"Muuttolintujen saapuminen

Varsinais-Suomcen 1965-1987" Tätii

taulukkoa tietolzihteena kä)'ttiicn laskin

iokaisen lajin kohdalla vaihtcluväljn
ieväisissä saapumisajoissa. Hyviiksyin

mukaan ne lajit, ioista oi havaintoja
vähintiiiin ll vuoden ajalla 'l ällaisia
laje jalö)-tyi 1 53. Tuloksistaolen poimi-

nut cihain kirjoitukscen joitain mielcn-
kiintoisimpia havainto.ja.

Keskim *iräinen lajio saapumisaj an

vajhtcluväli on 26 vrk, siis plusmiinus

13 wk. Kerkeasti ottaen siis keskim?iä-

räiscn tuloaj an antaman ennusteen tark-

kuus on noinplusmiinus kaksi viikkoa.
1 ätii kesk itarkluutta huomattavasti tiLr-

kenm in aikataulussa pysyviä laj eja ovat

olleet etenkin seuraavat 12 lajia, jotka

ovat pysyncet plusmiinus vjikon tark-

kuudella samassa tuloaiassa vuodesla

Liro palaa
etelästä tiu-
kalla aikatau-
lulla, Jouko
Hakala, Salo,
heinäkuu
1986.

Luettelossa kahlaajien osuus on pc-

räti 50%. vail*a kaikiste mukana ol-
lcista lajcista kaiiaajia on vain 19%

Ilmeiscstikin kahlaajicn sisäincn ka-

lenteri on varsin brkka. Entäpä sjlten

toisinpäin? Minkä lajien vuoti]inen tu-
loaika heittelehtii eriqiscn runsaasti'l

Tilastosla työntyt- csiin seuraava 11

siiånnöltöm:in tulijan ryhmäl
lapinsirkku 66 wk sisäIlä

suopollo
lLrhtakana 54
pulmunen 52

valkoposkihanhi 46
kiuru 44
luhtahuitti 43

r?ikättirastas 13

tuulibautl€ 41

vihervarpunen 39
riskilä 39

l}
1d,:s&

.d':a, -^ä
-',;.

Ryhmiiä ehkä luonnehtivatparhaiten
sanat harvinaisuus ja aikaisuus, vaikta
kiuruia rllkätri rareja olckaan Vfiälu-
kllisuus såattaa aihcuttaå erai.iinlaiscn

havaintoharhan: laiin havaitsemjncn
keviiiin aikana on cpävarmaaja sc ainoa

havainto osuu sittcn vähiin mihin sattuu

ellei lajeja vartavåsten kaiveta esiin.

Varhzrn hoke ma:r mukaa,lr cnsimmäi-
set muuttoljnnul ovat s?iiimuuttaj ia, j oi
den tuloaika vaihtelee suuresti. Kevzizin

viimeisct tulij at taå-\ ovat vaistomuutta-
jia, jotka matkaavat tarkkaan kalentc

rin mukaan s:ästii pijttaamatta. Jos tämä
piä?i pajkkensa, niin sen pitäisi niikyä
myös tuloaikojen hajonnassa- Laske-
teånpa keskiarvo maaliskuun muuttaji-
en tulemiscn vaihtelulleia sitten keski-
arvo toukokuuntulijoiden våiitelulle ja
verrataan: maaliskuun 4l lajia saavat

.'l::,*t::

toiseen:
lapinsirri
mustaviklo
punaj alkaviklo
valkoviklo
liro
käki
lchtokcrttu
tervapäaislf
suolarkko
kalaliira
törmäpiiaisLf
kirjokerttu

lO \ rK slsrUla

t2
1.2

12

12

12

1)
li
t4
11

1.1

14 : :. : : : : _ooonuuka lulotarkkuutensa päälle. Matti Valta, lsokari' -86_
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keskiervon 29 vrkj a toukoku un 40 lajia
saaval keskiarvon 22 vrlq joten kyliä
lopp ukeviiiin muullajåt tuntuvat todel-
Lakin olcvan tarkempia muutlaikoj cn

suhtccn kuten omitologincn varha vii
saus v:iilti.

Kcvätmuuttofaulukosta voi edellä
sclitctyn anallysin jälkeen kaivaa esiin
varsinaiset kalcntcrililnut, ioista omi-
tologi voi tarkislaa kalenterinsa. L:ihin
nä parhailta vaikuttaisivat scuraavat:

J0.3. taivaanvuohi I vrk ta-rkluus
3.4. kurki It

6.4. isokuovi I
8.4. silltiLrikku I
10.4. kivitasku I
11.4. punajalkaviklo 6
17.4. hcinätåvi I
22.4. kalatiira 7
2'7.4. liro 6
30.4. raystiispiiäsky 8

+.r. \jntlala
5.5. käki

E

6
7.5. ruokokcrtturen 8

9.5. lapinsiri 5

I0.5. harmaasieppo 8

l4-5. lehtokcrttu 6
2{1.5. tervapäsky '1

Vanha hokema kuu kiuusta kcsään

.jnc. saatteå hieman pettaiä kutcn cdcllä
jo luii esiinkin. Lorun aikamcrkkilintu
j en larkkuudet ovat: kiuru vain plusmii-
nus 22 vrk, peippo plusmiinus l0 vrk,
västiiriikki piusmiinus 12 vrk, pelkkä
sanonla "pääskynen" on vftrsinaisia
piiiisk) jä tarkoitlaessaan tä rkkuudc ltaån

vain noin plusmiinus 15 vrk. kLm HDR-
lajien luloajar ja vaihteluvälit summa
taan. L.aji1leen miiäiterry"nä p:iäskvka-
lenterin tarkkuus pirancc mcrkittäviis-
ti. noin kalsinlertaiscsti.

udellä csiletyt Rauno Lainccn laskc
lnat keskimii.iiräsct tuloajal oval ilril-
mecttlsia keskianoia, iotka eivät vä11-

tämätlii osu vaihtcluvälin keskelle. 1ä-
män lakia käytLimäni esily stapa saattaa

oila hivenen harhaanjohla\a, nutta
puoltanee kuitenkin paiklaansa suora-

viivaisuutensa aosiosla- !

KIRJ OITTAJAN OSOITE:

Rätiälänkatu 9 E 59

20810 l urku

34

HAASTE TT]RKTJLAISILLE
LINTUHARRASTAJILLE
Kuikkalintuien kevätmuuttoreitit Turun seudulla selville!

Viime vuosina arktisen muuton )h-
tcisla.rkloilLl koko Pohi ois- Itimeren alu-
cella on tuonut palj on uutta tictoa moni
en arktislen lajicn muutosta (Leivo ym.
191)4). Iirityisesti k:isit),s kuikkalintu-
jen - gavioidcn - muutoslå on kokenut
melkoiscn renessanssin massiiviscn
kaakkurircitin paljastuttua Viron ran

nikolla (Rusa,1cn 1993, Pictiläinen &
Leivo 1993). Kuikistakin tiedetiiiin n)'t
enemmän. Kuikkien muuttoreittejä
nä]ttiiisi olcvan kolme: Viron rannik-
ko, Suomcn eleliirannikko ja Suomcn
länsiranniklo.

Pohjanlahdellahavaitran keväisin I 0
000-20 000 kuikkaa parhaiden päivä
sunmien ollessa 5 00{l-l0 000 yksilöä.
Mutta miti rcitliä nämä kuikal luleval
Pohjanlaidcllc ja milloh? Entii mikä
on kuikkamuulon päiviir!turiikka? Jat-
kavatko Saaristomercllä havaitut kui
ket samen tien Merenkurkkuun asti'l
Siinä kysymyksiä, ioihin ci olc viclä
t] ydytl;iv:iä vastausta.

Sa:ristomereltä on olemassa mclko
paljon sekalaista gavia aincisloa, jonka
pcrustcclle suurin osa kuikisla nä!tt?iisi
vyöryv:in kohti Vaasan massamuutto-
keskuksiå jostain Kökarin - lJtön väli-
maaslosta. Mutta pcrustcc lliset havain
nointijaksot puutluvat cikä Lkulin si-
\.uillaolc liioin n?ik)nytselvir]-ksiäkuik-
kallntuicn muutosla Turun lintutietcel-
liscn yhdistyksen alueella. Anåiluia
kuikkien liikkeistii Saa.istomcrcllä olcn
kuullut moncnkin turkulaisen suuslå.

N],t haastan turkulåiscl staijdrit sel-

vittiim:iiin kuikkien liilteet saarisro-
meren yllä keviiällä 19951 Sit?i varlen

tårr/itteisiin yhtiij aksoista muuton tark-
kåilua yhtii aikaa useammassa havain-
nointipisteessä ainakin jaksolla 20.-
30.5. (mielummin 15.5.-5.6.). Siis vai-
vajsestä Llmmencstii (tai parista kym-
mcncst?i) staijipäivästii on kysc. Yksit
tiiisetkin havaintopäivät ovat hyödylli-
si:! mutla pitempi havainnointr on mo
nessa suhteessa paljon arvokkaam paa.

Gaviahavainnot puolen nurnin iak
soissa, samoin kuin gavioidcn muutttr
reitti (p:iämuuttovinan ohituspuoli.ja
etiislTs)ja såäticdot lulee mcrljtä aina
muistiin. Näin voidaan vcrtailla mud-
toa cri tarkk ailup isleissä riitt?iväl1ä tark
kuudella. Havaimrot palaulctaan nopc-
åsti ke\':iiinjälkeen yh distvksen havain-
tovastaavalle.

Ota haaste vastaania osallistu hani-
naisen leppoisaan tietcen tekoon! Näli-
tä mitcn korkcalla tasolla on turkulai-
ncn staijauskulttuuri!

Haasteen csitttiai:
Mauri Leivo, gaviamies
Keltontie 1, 02180 Espoo
puh. 90 - 522 129

Kirj allisuutta:
Lcivo M, Ilus:rnen P & Kontiokorpi

J 1994: Kevii:in 1993 arktinen muutto
Pohjoisltilmerellä. - Linnut 29 (2):12-
19.

Pietiliiinen O-P & Leivo M 1993:

Slksyinen Viro arktikånjuhlaa. - Lin
nur 28 (l):l 1 13.

Tlusanen P 1993: Kevätarktikaa Vi-
rossa. - Lirnul 28 (3):7-10.

Kuikat odoitavat muultoreitliensä selvittäjiä Turun seudulla. Tapani Num-
minen, Porkkala, huhtikuu 1988.



Turun Lintutieteel linen YhCistvs r-v-

Osoitemuistio 1995


