
OSUUSTYO AURA järjestää keväällä 1997 linturetken Israelin
Eilariin. Relki toteurelaan mahdollise.ri )htei.t)ö\sä Birdlilen kans-

Tarkat matkapäivät selviävät myöhemmin - matka tapahtunee kuiten-
kin maaliskuun aikana.

Oppaana Eilatissa toimii turkulainen iintumies Ja.rmo Laine, mat-
kanjohtajana Rauno Laine.

Matkalle mahtuu korkeintaan 13 henkilöä. Tarkoituksena on liikkua
Eilatissaja sen ympädstössä paikan päältä vuokrattavillapikkuautoilla.
Suunnitteilla on lisäksi matka mm. Kuolleelle merelle.

Matkan hinta tulee olemaan 4500 - 5000 mk. Hinta sisälrää lenro-
matkat, hotellin sekä vuokra-autot plus bensat.

"Ruotsalaisasteikolla" 1-3 matkan tempo tulee olemaan kakkonen!
Eli tavoitteena on tutustua alueerl linnustoon kohtalaisen rauhallise]la
tempolla. Tavoitleena on myös oppia tuntemaan alueen lajeja.

Asiasta voi kysellä lisää Rauno Laineelta, puhelin kotiin (02)
23A 4562 tai Osuustyö Auraan (02) 235 3992.

ILMOITTAUTUA SAA VAIKKA }IETI! ! !

Su 16. 12.1990
Pojille (a tytöille) vihjeeksi, että jos haluaa löytää merisirrin,

kannattaa kontata länsiriutan kivikot ja kokeilla kivi kerrallaan kaikki
harmaanmustat kivet.

Se kivi. joka juoksee alta pois. on meri'ini.
Jarmo Lehtonen, Espoo

26.3.1992
Olen täällä. Täällä on lunta. Tää11ä ei o1e kevät(varpus)lintuja. Pönttö

on täynnä. Makuupussi/akanat kotona (edellisestä unohtumisesta lie-
nee noin 15 vuotta). Herätyskellojen patterit loppu. Muiden kirjoitte-
lut ihan typeriä. Onneksi siitä ei saa selvää. Suomi siirtyy miedompiin
juomiin. Tästä on kauniina osoituksena tyhjien mehupullojen kerään
tyminen ruokakaappiin viinapullojen sijasta. Väsyttää niin, etten jaksa
enempää.

Valitan.
J.Hehtola

27.',7.t99t
... ja saartahan KOMPATTIIN I

24h-4hyöuni - t h ruokailua=
19 h ja lopputulos on, että rareja ei
ole - siis EI OLE RAREJA JUR-
MOSSATANÄÄN I

OH

JOTTEITOTWS
UNOHTUISI...

Olethanjovarannut
paikkasiJurmossa.

Asemanhoitaja
(02) 2s34227
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Luonnon suojelua - ihmisen vai
luonnon ehdoilla?

Talvenkovimlraksija k\)einlm:iksi aiheeksi ei tätä vuonna noussutkaan öljyva
hingot tal ihmiser aiheuttamat saasteet. vaikkci ilman niitaikään selvi y. Ei.
Suur-immaksi puheenaihceksi tulijoutsenten joukkoruho" Saarisromerellä. Slls.
mikä?

Laji. kyhml,joutscn. sckoitetaan vieläkin ko!in usein maassarnmc viclätaannoin
pahasti taanruneeseen rinnakkaislajiinsa laulujoutseneen. Yleisnintike .ioutsen '

Iarkoitlaa jLluri !ä1ä lähes uhanalaista maantne kansallislintua. On kuitenkin
muistcttave. eltei S aarislom erellä löyry nyl yhtriänj äihin j äänyttä lau Iuj o u!senta. On
siis ollava kyse k)hlnyjoutscncsta.

Kyh r)'joulsen taas on viihitcllcn maassamme levinnyr laji.jonka clinchtoihin
kuuluu avoin vesistö. Taistiijohtucn se ei olekxan tehnvl massiivista alucvalleusta
sisävesiimI1le.Sisäve(let.jäälyvälyleens:iniinnopeasti,cttcivät"kyhlnärin'poika
seI ehdi lellrokykyisiksi cnncn sil:i. \4onet perin lauhar syksyt ja kc\,ääl ovat
mahdollistaneet lajin leviämisen vähitellcn, muIIa sisävedet ovat vieläkin aivall
eteläistii Suomca lukuunottl!ltrillil siiilyncel joukkoinvaasiolta.

Kvhnvjoulserria seuranneet tielävä1. eftii linnun elintavatja käyltäytyminen
säaltaaollahiiiritsevää.iope ih iselle.saatikkasilrennuillckeskisuurillcvcsilinnuil,
lc picnisläpuhumallakaan. Sen leviämirerl on siisjopa hailllllisla. lnulla...

Joutscn onscslllcnkyhmv taitavallirrenjoutscn onkrunis,!alkciijahe\rosti
hnvnillilva linlu. Kaunis katsclla. kiva ialtella svötlii;i pu]lanpäloilla. Hauskaa
näyttää Iapsille.joille se voiolla ehkii nil1ul koskctus Iuonloon nuorlrusikää ennen
taajarnissa.

Mikå onkaan se raja. joka on luota!a hiiiriiltii tuottavan lidnun .ja ihanan
cläm) ksen anravan linnun välillii. Kyhnlyjoutren on näir:i molcmpia. Ei ehkii
samaan llikxan. mullå kuik]llk in

Luonnolla on omnt suojelukeinonsa lajiel1 liialliscn leviålnisen hillitsemiscksi.
Kylmitäl\'i on mieles!åniyksi sellaircr. Eihlin sc ole kaunisraniihd:i jourseote.iriihir
kiinnijåäneenä. mutta luonnon lakion sellllinen. ett:i vain vehliniail henkiin.l isse
tapaukscssa riirlrivain ajoissa liikkccllc priaisseer. rahv yksilöt piiiisiviir kylm:in
alla pois. Onko se siis vli;irin ant:ia luo]tnon hoitaa tasapainotukscnsa.

Meitä llntunriehiä syytettiin tchollonluudcsle lllrlujen pelaslalnises\a J:iislii.
\{onikohan todclla ajatteli svytteen poh iaa. N{e liesimmc luonnon lain, rnc tiesilnme
lrj in tavatja ne tiesirnmc. ctlri ellei lLronto voi väbcntiiii levinnyfiä laj ir tällii haavaa,
sc tckcc scn jolLaiI toisella tavalla. Kunrntal] ihmincn kestrili helporn irr;jiiis!å
olevau linnun vai ehkä seirilutccr kuolleen linnun. K) seessii on siis kuitenkin
ihmisen mielipiteeseerr per usluvd valinle- Onko seoikcin l

lhlnisen eliimä perusRlu ILronnon halmonlallc. Oppikaamlne siis ynn]Jt tiinliiain
sirä. L olrlo on r arkala aNaarnaton. ulla läalusti oikcudc rnrkxincn yhtcisii.
jonka osana mekin eliimme.

Päittoirniftaia



TURIS TINA TUTTAVALLISE S SA
TURKISSA

Rauno Laine

Turkista on syystäkin tullut
suomalaisten lintuharrastajien
Mekka. Mitä nyt kurdien pom-
minpaukuttelutvoivat jatkossa tätä
hieman häiritä. Uskoa kuitenkin
sopii, että viimeiset turistit tilan-
teen kiristyessä voivat hyvinkin
olla kylmiipäisyydestään tunnettuja

su()malais-ornareita, joita eivät
mitkään pikkuseikat hetkauta puo

leen tai toiseen.

Turkkiin ja muuallekin etelään
suunnataan nykyisin johdettuja
linLuretkiä, joilla näkee jos jon
kinlaista eteliin ilrmettä. Mutta
lintuja voi toki katsella myös aivan
tavallisella turistireissullakin, jos
vain pitää silmänsä auki. Itse pääsin

ensi kertaa eliimässäni Turkin
maalle erään suomalaisen TV-yh
tiön sponsoroimana viime touko-
kuussa. Kohteena Marnaris ja sen

viereinen turistikohde Iclemer.
Lintujakin tuli s yrj äsilmällä
katsottua. Pyrinkin näin ollen

Mehiläispesien rivisiö turkkilaises-
sa vuoristomaisemassa.
Kuva: Rauno Laine

antamaan tässä jutussa muutamia
vinkkejä nii1le, jotka jatkossa
suuntaavat turistimatkansa samaan

kohteeseen. Onhan Marmaris yksi
suosituimpia lomakohtcita Tul-
kissa.

Alue ei ole mitään parasta seutua

lintujen katseluun. Turismi häirit.
see, mutta mukavia paikkoj a

löytyy,jos vain vähän viitsii siifiyä
tudstikeskuksista sivuun. Päivän
komppaaminen vaikka Iclemerin
lomakohteen takaisilla vuorilla
antaa jo suomalaisittain kiinnos
tavaa lajistoa. Lomakohde itses-
tään on sangen vehreääaluetta, jon-
ka seurauksena mukavia lajeja voi
nähdä vaikka hotellin vieressä.
Turismin ohella Turkille tyypil



Caunoksen suistoalue, joka tunnettu erityisesti merikarettikilpiko n nistaan. Kuva; Rauno Laine

linen liikenteestäjohtuva melu häi-
ritsee. Itse ajattelin henkikultaani
ja tyydyin julkisen liikenteen pal
velukseen.

lclemerin viereiset vuorenrin-
teet ovat Välimeren tapaan täynnä
piikkipensastaia muuta hankalasti
kuljettavaa kasvustoa. Alueelta
löytyy toki myös metsiköitä, jopa
rauhoitettuj akin. Sekä hyvinkin re-
heviä rotkolaaksoja jalopuineen.

Jo pieni nousu rinteille antaa suo-
malaiselle mukavaa linnustoa. Lo-
makohteen vierestä löysin mm. si-
nirastaita, vuorisirkun sekäpaikal-
lisen arohiirihaukkaparin.

Iclemerin kenties niikyvin lintu
oli alppitervapääsky, joita pesii
rinteilläpa nsadan linnunkolonia.

Myös pieni kalliopääskykolonia
oli sekaan mahtunut. Petojen suh-
teen alue on heikko, havaintona
staijauksesta huolimatta vain yksi
muuttavamehiläishaukka. Sekäohi
vilahtanuL Milvus.

Jollei halua kompatarinteitä, voi
kuljeskella lomakohteen ympäris
tössä reheviä pensaikoita koluten.
Iclemer on lähinnä hyvin hoidettu
puisto ja lajisto sen mukainen,
joista mainittakoon mm. etelänsa
takieli, orleuskerttu, samettipää
kerttu, vaaleakultarinta ja kelta
hemppo.

Hämminkiä aiheutti alueella
esiintyvät eri tavalla laulavat or
feuskertut. Normaalin laulun
lisäksi tapasin Iclemerissä orfeus

kcrtun, joka lauloi lähes samalla
tavalla suomalaisen satakielen
kanssa, itäistä rotua?. Joten o[-
kaapa tarkkoja jatkossa meikäläis-
ten satakielenkin kanssa. Onko jol-
lain arvoisista lukijoista lisäha-
vaintoja tällaisesta?. Outoja ääniä
kuulee vähän väliä. Hyvä on kui
tenkin muistaa ettäturkkilaisenkin
talitiaisen äänivarasto voi olla
uskomaton.

S uositeltava pys:ihdyspaikka on
myös Marmariksen ja Muglan
teiden risteyksessä sijaitseva pel-
toaukea. Aukea näytti olevan var-
sinkin sininärhien ja mehi
läissyöjien suosima kokoontu-
mispaikka. Muita lajeja paikalla
olivat mm. pensassirkku sekä
pikkutuulihaukka, joita molempia



toki näki muuallakin teiden
varsr lla.

Ajettaessa jonkin matkaa
Muglaan päin tie kohoaa jyrkästi
ylöspäin vuorille. Maisemien li-
säksi lintujakin voi nähdä. Itse
havaitsin mm. kääpiökotkan sekä

hieman yllättäen mustaleppä-
linnun, jonta itse mieltää vähän

alempien maiden asukiksi.

Vieraillessani Marrnariksessa
pyrin käymään myös noin 80
kilometdä etelään sijaitsevalla
Caunoksen suistoalueella. Paikka
on tunnettu edtyisesti merikaretti-
kilpikonnistaan, jotka edustavat
kilpikonnien suvun pohjoisinta
populaatiota. OsaCaunoksen hiek-

karannoista onkin suojattu kil
pikonnien alueeksi. Itse sain tällä
kefiaa tyytyä yhteen vilaukseen
veneen edestä sukeltaneesta kon-
nasta, sekä hiekkarannan raahau-
tumisjälkiin.

Alue tarioaa tyypil I i stä
suistolajistoa, kuten ruskohaika-
roita, valkoposikitiiroja ja
macchiakerttuia. Myös pienehkö
mustanmerilokkikolonia oli pai-
kalle asettunut. Aivan Caunoksen
kylän sataman viereisen vuoren
päältä löytyi kisaileva välimeren
haukkapariskunta. Mainittava on

myös mereltä ilmestynyt kahdek-
san mustaiibiksen parvi, nokka
kohti Suomea...

Kiinnostavaa on Turkissa toki
katsellamyös aivan tavallisiaoman
kotokulmamme lajeja, joista eten-
kin uuttukyyhkyjen näkeninen
turkkilaisessa maisemassa tuntui
jotenkin oudolta. Peruslajisto
koostuu tiklistä, talitiaisista, llara-
koista yms. tutuista lajeista.

Turkissa riittää katsottavaa myös
kulttuurinälkäisille. Turkissa yh-
distyvät Luonto ja kulttuu . Sen

tietää ainakin se katttohaikara. joka
oli valinnutpesäpaikakseen yhden
maailman kåhdeksåsta ihmeestä-

ainoan Artemiksen temppelistä
jäljellä olevan pylvään...

Artemis-iumalattaren iemppelin raunioilla on yksi pylväs pystyssä. Sen päållä pesii kattohaikara (Ciconia ciconia).
Kuva; Rauno Laine



Pieni ähkinä urtavaksi
EdelLisen tunnistuskilpailun lajit olivat: A. Heiniikurppa (Gallinago media) ja B.

Punapäälepinkäinen (Lanius senator) nuori yksilö.
Seuraavassa jä11een pari kutkuttavaa pikkutipiä.

B.

A.



2534227 Mikael Nordström

Petri Laine

Koko nimesi, ikäsi ja
elismååräsi.

Karl Mikael Hansson Nord
ström, 22 vuotta, Suomessa 321.

Kauanko olet harrastanut?
Noin vuodesta 85 alkaen.

Vuonna 1991 tulivat ensimmäiset

bongaukset.

Mieleenpåinuvin havaintosi.
- Jaå-a. Mikähän se olisi? Ehkä

viime vuonna keväällä Mietois-
tenlahden suistossa. Kuuselan Ari
havaitsi pedon, jokatuli 1ähemmäs
ja tunnistettiin haarahaukaksi.
Lintu leijaili ihan läheltä yli ja oli
yli 20 minuuttia todella hyvin
n:ikyvissä.

Mikael "Miksu" Nordslröm
Rihtniemi 12,4,1990
Kuva; Rasmus Mäki

Vuoden 1995 alusta aloitti
TLY:n lippulaivan, Jurruon lin-
tuqsetnan vastaavqrut uusi, mel-
ko tuntematon nimi, Mikqel
Nor(lström. Me nuorel harrqs-
tajat tunnemme "Miksun" rehel-
lisenii ja tunnollisena seki huu-

marinlctjuisena kaveina, mutta
myös teille, jotka ette hdntii tun-

ne, lienee 1ika raottaa hAmA'

rylden porttejq ja valoittaa hen-

kilö galleriaa myös uudempien
nimien kohdalta. Siis, kuka ja
mikd ja millainen mies johtaa
Jurmon asemqd.

Hqa[tattelu suoritettiin pu-
helimitse 5.3. Kuvat ovat R{tsmus

Möen.



Jurmon lintuasema sellaisena, kun me monet olemme sen tottuneet näkemään. Historiaa.,.?
Kuva; llmari Pulli 17.7.1990

Ensimmäisiä hieno ja muisto ja

lintuhan-astuksen parista on vuo-
den 89 jääkuikka Jurmossa.
Bongauksista ehkä 95 harmaa
kurkkurastas.

Jurmossa käynti kertojen
lukumåärä.

En ole lask(]nut. ehkä 30 keriaa.
Ainakin ckan keran 1979.

Entå Jurmo-elikset. Låsket-
ko?

Kyllä, 173 tä]Iä hetkellä.

Bongaatko edelleen?
Kyllii, tosin vähenmän kuin

ennen. Lähden jos aika antaa myö-
denja kysytään mukaan.

Mielipiteesi
suojelusta.

luonnon-

- Tairkeää. Varsinkin keskustelun
herättiijänä. Mutta keskustclun

pitäjsi lähteä päättäjien taholta, ci
kansånliikkeeslä-

Eikös .lokaisen tulisi
asian eteen jotain?

- Kyllä, jokainen voi tehdä to
dellakin jotain, mutta suuret pää-

tökset pitäisi saada päättäjiltä.

Entä mielipiteesi ydinkokeis-
ta.

- Ehdoftomasti kicllettäväl

Oletko ajatellut kehittää Jur-
motoimintaa? Miten?

- Laskennat ja muu toiminta
tulevat todennäköisesti pysymään
periaatteessa ennallaan. (llemme

keskustellect. lilhinnä William
Velmalan kanssa- mahdollisesta
latvaverkkojen hankinnasta. Ja

lietysti tavoitteena on uusi aserna.

Siitaihiin on jo ehdotelma, mutta
sen rahoinrs on Valtiosta kiinni

Minkå luulet olevan seuraava
Suomen pinna?

Olipas vaikea kysymys. Ehkä
tehdä ioku amerikkalainen. Mahdolli-

sesti nokisiipilokki. Jos se on
eurooppalainen, niin se pikiiän
odoteltu pitkäjalka.

Oletko matkustellut lintujen
takia ulkomailla?

- Norjassa Varanginvuonolla
kävin TLY:n matkassa. Lisäksi
viime keväänä olin Early Birdin
matkalla Israelissa Rasmus Mäen
kanssa. Hyvä retki. Paljon lintuja.
Mm. petojajakiuruja sekä rää11:ikin

tavattavia lajeja talvipuvuissa. Sain
noin 90 elistä ja paljon oppia.

Oletko töissä vai opi ske-
letko ?

- Opiskelen Äbo Akademissa
biologiaa jo kdmatta vuotta.



M ie leen pa in u v im p ia
muistola: Haarahaukka
Mietoistenlahdella.
Kuva;J. Hakala

Yhdistetty puriehdus ja lintulaskentaretki Saaristomerellä elokuussa 1994. Kuvassa "Miksu", William Velmala ja
Hannu Huhtinen. Kuva; Basmus Mäki
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Pidätkö siitå?
Orhan se todella mielenkiin-

toisttr.

Haittååko se harrastamistå?
- Hailtaa, muttei niin paljon kuin

työ haittaisi.

Millainen Jurmon miehitys-
tilånne on kevåån osalta?

- Kohtuullinen tai oikeastaan
aika nomaali. Toukokuu on vielä
melko lyhjä, mutta kylLä siihen
vielä tulee lisiiä\'arauksia. Lähinnä
Iengastajia kaivalaan, kutcn aina.
Jurnoolr on ollul aina vaikea saada
rengastajia toukokuussa, vaikka se

on parasta aikaa. Lisäksi aiommc

jatkaa Eurooppa-Afrikka projek
tia.

Jurmon tulevaisuus. Onko
tulossa muutoksia?

- Kuten io aiemmin sanoin, uusi
rakennus on suunnitteilla. mutta
Valtio, jonka pitäisi rahoittaa jo
suunniteltu Sa2rristomeren tutki
musasema lintuasenineen Jur-
moon. ei ole saauut ineitetuksi
tarviltavia määrärahoja. Pe aat
teessa luvat olisi jo. Muuta uutta
on myös Jurmoon lodennäkijisesti
jo kesäl1ä vedettä\'iit sähkölinjat,
nutta ascmalle niitä ei vannaan
kannata laittaa. Jo pelkästään hin
tansa tähden---

Entäs kuljetus Jurmoon.
Sehän kuulemma muuttrrrr.

Joo. 1.5. Harun poistuu reitiltii
ja uusi yksityinen firma aloittaa
kuljetuksct. Alus on kertoman
mukaan suurempi ja siilä löytyy
mm. ravintola. Ja kuljetuksista:
Alus käy kcrran viikossa Turussa
ja Kökarissa. En usko, että tilanne
ainakaan huononee.

Entås hinta?
Ei vä1ftämättä kallistu. Vaikka

fima on yksityinen, se saa valtiolta
tukea. Nykyinen hintahan on 30

rnatkkaa suuntaan. Jurnoon.

Rihtniemi '12.4,1990. Kuva; Rasmus Mäki



Harmaa äätikan
aslö döistä Suomessa

Lennart Saari

Vuoden 1993 loppuun mennessä

maassamme on rengastettu 474
hamaapäätikkaa (Saurola 1994).
Tätä kirjoitettaessa on maassamme

tehty harmaapäätikasta 83 löytöä
tai kontrollia (Helsingin yliopiston
eläinmuseo, Ren gastustoimisto,
tilanne 14.9.1994) yhteensä 47 eri
linnusta. Tämäkiloitus on yhteen-

veto näistä havainnoista. Kirjoi-
tuksen on motivoinut Juhani Vir-
tasen kanssa vuonna 1994 aloit
tamamme hamaapäätikkojen pe-

säpoikasten rengastusprojekti Ry
mättylässä, jolla toivomme pys

tyvämme selvittämään, minne
poikaset sieltä levittåytyvät ja kuin-
ka kauan ne elävät. Tämän kirjoi-
tuksen tarkoituksenä on valottaa
tietämyksemme nykytilaa ja he-

rättää rengastajissa kiinnostusta 1a-

jin tutkimiseen.

Rengaslöydöt

Valtaosa havainnoista on joko
rengastuspaikalta tai sen välittö-
mästä läheisyydestä (taulukko 1).

l2

Yksinomaan rengastuspaikalla
hamaapäätiktoja on tavattu 23

(uusintakontrolleja rengastuspai
kalta on lisäksi 29) ja enintään
kilometrin päässä 9 lintua (7

uusintakontrollia). Valtaosa
(77olo) linnuista on tavattu enintään
2 km:n päässä rengastuspaikalta.
Lisäksi Joensuussa marraskuussa
rengastettu 1-kv koiras löytyi lu-
mien sulattua kuolleena 3 km:n
päässä rengastuspaikalta ja Kirk
konummella joulukuussa 1969
rengastettu fl. koiras 1öytyi kesä-

kuussa 1970 5 km:n päässä ren-
gastuspaikalta. Näiden lisäksi
syyskuussa 1986 Kirkkonum
mella rengastettu +1-kv koiras
tunnistettiin värirenkaista helmi-
kuussa 1987 lintulaudalta 9 km:n
päässä, mutta huhtikuussa 1988

lintu oli palannut takaisin
"juurilleen". Tämä on pisin siirty-
mä, jonka koiraan on todettu teh
neen. Suurin osa vanhoista linnuis-
ta lienee siten paiktauskollisia,
muttane voivat etenkin kovina tal-
vina hakeutua joilekin lähiseudun

ruokintapaikalle. Mahdollisesti jo
loppusyksyllä jotkut I -kv linnut
ovat valinneet pysyvän asuinpaik-
kansa, koska Kesälahdella marras-
kuun alussa 1988 rengastettu naa-

ras kontrolloitiin kymmenen ker
taa samalla paikalla marraskuussa
1990 (kauimmillaan tavattu kilo
metdn päässä rengastuspaikalta).
Nuorena rengastetuista linnuista
on tosin vain harvojarengaslöytöjä.
Pari naarasta on siirtynyt pidem-
mälle: Eckerössä marraskuussa
1973 rengastettu naaras (fl) tavat-
tiin heti vuodenvaihteen jälkeen
l3 km itään merkintäpaikaltaan ja
helmikuussa 1979 Lappeenran-
nassa rengastettu naaras (+1 kv)
löydettiin 36 km:n päässä Luu-
mäeltä saman vuoden marras-
kuussa. Kyseiset naaraat ovat kui-
tenkin voineet o11a edellisen kesän

poikasia.

Kaikki pesäpoikasina rengaste-

tut ja myöhemmin tavatut har-
maapäätikat ovat löytyneet 2l -61

km pesältään. Pisimmälle pääsi



22.6.1930 Tampereella rengas-
lettu tikka, joka Löytyi Vesilah'
delta 1,1.10. samana vuonna. Löy
detyistii linnuista yksi oli tiirmän-
nyt ikkunaanja toinen löytyi pö11ön

pöntöstä. Kaikki pesäpoikasina
rengastctut linnut, joista on lijytij-
jA, on tavattu vuoden sisi,ijlärengas-
tuksesta. Löydöistä reljä on itäi
siin. kaksi liintisiin ilmansuuntiin.

Koska suurin osa rengastetuista
linnuista on ollut aikuisia iälleen
nläärjttiimåuömiä linruja (tl mi 1

kv), ei kannan ikärakenteesta ole
s;ratävissa luotettavaa kuvaa. Tau-
lukosta 2 käy ilmi, kuinka pitkä
aika on kulunut (viimeiseen) kont
rolliin tai liiytöön. Linnuista 70 a/o

or] tavattu viimeiscn kcr-ran vuodcn
sisäl lärengastuksesta. Vanhimmat
linnut olivat 24.3.1975 Turussa
rcngastettu + l-kv koiras, joka
kontrolloitiin samalla paikalla yh
deksännen kerran 2lJ.12.1978
( 1374 vrk) ja Vehkalahdella
1.3.1918 rcngastettu + I kv
koiras. iosta viimeinen (kolmas)
kontrolli tehtiin 4.3.1982
ren€iastuspaikalla ( 1457 vrk). Van-
hiD lirtu on siis ollut viihintään 5-
kr,.

Pohdintaa

Vanhat , jo kerran pesineet har
maapäätikat vaikuttavat äärim
mäisen kotipaikkauskollisilta.
Koiraiden on todettu siirtyneen
talveksi korkeintaan 9 km ja
palanneen takaisin. Naaraat ovat
enimmillään siirtyneet 36 km.
Koska nämä naaraat on mahdolli-
sesti rengastettu e nsimmäisen
elintalvensa aikana. ei toistaiseksi
ole rodisteita siitä. että keftaalleen
pesineet naaraat olis jvat vähemmän

kotipaikkauskollisia kuin koimat.
N aaraat ovat kuitenkin yleensä

koiraita liikkuvampia, joten pidem-
mätkään sii ymät eivät ole nah-

Taulukko 1. Harmaapäätikan kontrolli- ja löytöpaikkojen etäisyys rengas-
tuspaikalta. Kustakin yksilöslä mukanavain etäisin havaintopaikka.

Taulukko 2. Kulunut aika rengasluksesta harmaapäätikkoien löytymiseen.
Yksilöistä, joista on useita kontrolleja, on vain viimeinen niistä huomioilu.
Jaksot ovat kokonaisia vuosia rengastuspäivämäärästä.

n
0
I
2
3
4
5

s-61
Yhteensä

23
9
4
I

I
9

47

Aika (vrk) Löytöjä

l-365

366-730

731-1095

1096-1460

33

9

3

2

Yhteensii 47



dottomia. Pesimäaikaisia kont-
rolleja tarvittaisiin kipeästi tämän
selvittämiseksi.

Kaikki 1öydöt pesäpoikasina
rengastetuisla linnuista sitävastoin
ovat yli 20 km pesältään, mutta
aineisto on toistaiseksi pieni. Pisin
rengastetun linnun siirtymä on
ollut Crampin (1985) mukaan
65kn; kyseessä sama lintu, joka
tämän tutkimuksen mukaan on
sii ynyt 6l km (ilmeisesti väli
matkat lasketaan oykyään tar-
kemmin). Jotkut harmaapäätikat on
kuitenkin tavattu 1alvella hyvinkin
kaukana pesimäseudultaan, jopa
napapiirin pohjoispuolella (esim.

von Haartman ym. 1963-72), nrut-
ta näistä ei ole rengaslöytöjä, eikä
niiden siirtymistä siten ole tietoa.
Pesimiikaudeksi nämä linnut näyt
tävät katoavan, joten on mahdol
lista, että nl. palaavat synnyin-
seudulleen tai ainakin niiden lä-
heisyyteen.

Käsillä olevan aineiston perus

teella harmaapäätikka vaikuttaa
varsin lyhytikäiseltä, 70% lin
nuista on tavattu viimeisen kerran
alle vuoden päästä rengastuksesta.
Crampin (1985) rrukaan vanhin
rengaslintu on ollut5 v 4kuukautta.
Järjestelmällinen rengastus ja ren-
gastettujen lintujen kontrollointi
tuo toivottavasti lisävalaistusta
asiaan. Harmaapäätikan poikue-
koko on suuri, Rymättylässä kah-

deksassa pesässä keskimäärin 8

isoa poikasta (oma, julkaisernaton

aineisto). Tämä viittaa siihen, että
kuolleisuuden pitää jossain vai-
heessa olla korkea. mikäli kanta
pysyy vakaana, mutta osoittaa
myös scn, että edullisissa olosuh-
teissakurta voi lunsastua nopeasti.

Harmaapäätikan populaatio-
dynamiikka vaikuttaa hyvin mie
lenkiintoiseta. Toi vottav asti

1.1

rengastajat kiinnittävät I ajiin
enemmän huomiota vastaisuu-
dessa. Pesäpoikaset voidaan rykyi-
sin ja melko kätevästi onkia
koloistaan. Emolinnut tuli si pyytaiä

pesältä. Tällä tavoin lajista saa-

taneen uutta tietoa, josta voi olla
hyötyä tänär uhanalaiseksi luo-
kitelluo tajin suojelussä.

Kiitokset

Kiitän Pentti Saurolaa luvasta
käyttää Rengatustoimiston 1öyrö-

tietoja ja Seppo Niirasta niiden
etsimisestä ja lähettämisestä. Ju-
hani Virtasta kiitän vauhdikkaista
tikkaretkistä Aaslan maisemissa.
Äärimmäjsen epävirallinen maail-
nanennätys on nyt 38 hamraa
päätikkarengastusta yhlenä päi-
vänä, 52 koko kesältä (kolmella
retkellä). Kumpikaan meistä ei
pahastu, jos joku ennätyksemme
rikkoo. Samarbetsnämnden för
Nordisk Skogsforskning on tu-
kenut tikkatöitäni taloudelliscsti.

Summary

Ring recoveries of Grey headed
Woodpeckers (Picus canus) in
Finland.

Up to the end of 1993 a total of
114 Grey headed Woodpeckers
have been ringed in Finland. Sofär
47 different individuals have been

found controlled on 83 occasins.
This report summarizes the data.

Table I shows the longest (in case

of several controls) distance flown
from the ringing site by different
birds. A great majority of birds
have stayed the rest of their lives
within 2 km of ringing site.
However, all the birds ringed as

nestlings and later foundhave been

21 6l km from the ringing site.
Most of the birds were recorded
within a year of ringing, and the

oldest one was at least in its fifth
calender year.

Viitteet

Cramp, S. (toim.) 1985: Birds
of Western Palearctic. Vol. 4.
Oxford.

von Haartnan, L., Hild6n, O.,
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ummen
suurimmat

havaitut arvet sekä

imäalueensa ulko uolella

Lennart Saari

Keräkurmitsaa (Chaladrius

molinellus) on Suomessa tutkittu
pääasiassa Vä.riön tutkimus-
asemalla Sallan pohjoiskärjessä
(ks. Pulliainen ym. 1992). Itse
olen kartoittanut lajin muuton
aikaista esiintymistä eri puolilla
Suomea (esim. 1992a 1993 1a
julkaisematon, Saari & Lampo-
lahd 1992). Suomalaisessa
lintukirjallisuudessa lajista on
yksilöityjä havaintoja 1840
luvulta alkaen. Vasta I880
luvulla havaintomäärät kasvoivat
huomattavasti, pysyen suun-
nilleen samalla tasolla aina 1940
luvun lopulle asti, minkä jälkeen

havaintomäärät kasvoivat suuresti
lintuhanastuksen kasvun myötä.
Tämiin kirjoituksen tarkoituksena
on palvella eräänlaisena maamme
keräkurmitsojen "ennätysten kir
jana", jota tulevaisuudessa on
helppo täydentää uusilla havain-
noilla. Mukaan on otettu
ensimmäiset keräkurmitsaha-

vainnot kultakin vuodelta,
syysmuuton kestoa ja päättymistä
koskevia havaintoja ja suuria
par-vikokoja. Lisäksi on laskettu
kunnittaiset yksilömäärät. Näistä
tiedoista voivat vastaisuudessa
hyötyä esimerkiksi kuntakohtaisia
lajilistoja tekevät kirjoiuajat -
yksilöidyt havainnot löytyvät
yleensä paikallisten lintuyhdis
tysten julkaisuista.

Menetelmät

Olen käynyt mabdollisimman
kattavasti läpi maamme lintu-
tieteellisen kirjallisuuden ja
olemassa olevat arkistot, joten ai-
neistossa on tuskin kovin suuria
puutteita. Kaikista puuttuvista ha
vainnoista toivon saavani tigdot
vastaisuudessa. Joitakin täyden-
nyksiä jo julkaistuihin katsauksiin
on tullut tietooni, ja tässä kirjoi-
tuksessakäytän kaikkia tuntemiani
vuoden l99l loppuun mennessä

tehtyjä havaintoja. Ensimmäisiksi
keväthavainnoiksi olen kelpuutia
nut kaikki havainnot pesimäalu-
een ulkopuolelta, mutta pesimä-
seuduilta vain 1.6. mennessä teh-
dyt havainnot (viimeinen saapu-

mispäivä Itä Lappiin tutkimus
temme aikana). Syysmuuton
"päättyminen" esitetään myös
maratontaulukkona, mutta jaet-
tuna kahteen osaan: "vanhoihin"
havaintoihin, joita oli usein vain
yksi vuodessa (oinakin Signil
skärin miehitysvuosina tosin jos-
kus paljonkin), ja uusiin, vuosina
1962-1991 (Korppoon Jurmon
lintuaseman toiminnan aikana-
jolloin retkeilyaktiivisuus muu-
tenkin oli kasvanut), joilta esi-
tetään myös syysmuuttokauden
kesto (varhaisir ja myöhäisin
keräkurmitsahavainto pesimä-

alueen ulkopuolelta). Luettelen
kaikki tiedossani olevat vähintään
l0 yksilön muuttoparuet, sekä

kuntakohtaiset yksilömäärät.



Tulokset

Varhaisimmat tunteinani kerä-
kurmitsahavainnot vuosilta I 841 -

1991 on lueteltu liitteessä l..jossa
on myö s joitakin havaintoja
miiamme silloisten rajojen sisä-
puolelta. Käyttökelpoisia havain
toja on 60 kevääJtä, ja näiden
perusteella keskimääräinen saa

pumisaika maahamme on 20.5.
(SD 8 vrk: vuorokautta varhai
sempi, jos Kotkan ennätysaikainen
havainro vuodelta 1967 kelpuu-
tetaan mukaan.) Liitteestä I näh

dään. eftäkeräkurmitsan voi tavata
samaan aikaan kaikkialla Suo-
messa,joten r1äyttää ilmciseltä.
ettälintujen vakaana tarkoituksena
on lentää suoraan pesimialueil
leen, mutta epäsuotuisat sääolot
voivat ainakin ioidenkin lintu.jen
osalta kariuttaa suunnitelmat.

Taulukossa 1 olen ryhmitellyt
varhaisimmat havainnot vuosi-
kymmenjttäin (varhaisimpina vuo
sikymmeninä pidemmiltä jaksoil-
ta). Saapuminen oli verraten myö-
häistä 1800-luvulla ja jälleen
1940-ja 1950-luvuilla. Viime vuo-
sisadan myöhäiset ensihavainnot
voivat suureksi osaksi selittyä vä-
häisil Iä havainnoitsiiamäärillii,
mutta tämän vuosisadan puoliviilin
myöhäiset havainnot on vaikea
selittää pelkästäär tällä tekijällä,
koska havainnoitsijoita oli vamas-
tienemmän kuin vuosisadan alus-
sa. Lämpökaudeksi kutsuttu jakso
sijottui etupäässä 1930-1uvul Le,

jonka jälkeen ilmasto viileni, mikä
voi osaltaan selittää vuosisadan
puolivälin myöhäiset havainnot.
Havainnot ovatjatkuvasti varhais
tuneet 1960luvulta lähtien. mikä
voi .iohtua sekä havainnoitsija
määrän kasvusta, että lämpimistä
keväistä.

Epävarmoja keväthavaintoj a on
kolmelta keväälrä: huhtikuussa

l6

Liite 1. Keräkurmitsan vuosittaiset ensihavainnol Suomessa la lähiseuduilla
1841 - 1991.

Viiosi Paiväm. Paikka Vuosi Päiväm. paikka
'1841 12.tou lnari 1959 30 töu Pori
1855 28.tou Turku 1960 ZO.rJu t',lettrta
1864 28.tou Kuopio 1964 14 tou Jurmo
1867 29.lou Muonio 1965 30.tou Vaala
'1868 Sulkava 1966 15 tou Siqnilskär
1871 1.kes Pudasjärvi 1967 7.huh Kotka

]883. 22.tou Sodankylä lt.iou'1886 23.tou Pudasjårvi 1968r- 2lJou
NitP!9
Varkaus

1902 26.tou Rantasalmi 1969 22 tou Jurmo
i 908 15.tou Kolari 1970 25 tou Värriö'1909 

1 .kes Kuusamo 1971 15 tou Kaiaani
1910 13.tou Enontekiö 1972 16.rou Värriö
1914 26.tou Kuoiajärvi 1973 I8 tou Låqskär
1915 5 tou Pori 1974 8 tou Espoo
1922 15.tou Suomussalmi 1975 21.tou Värriö
1925 7.tou Raahe 1976 26lou Pori
1927 25.tou Vaala 1977
i92S 1J*. P"tt."- 

*- 
1978

7 tou
tr""-

Savitaipale,Nurmo
Vaasa

1931 28 tou Pielavesi 1979 1g.tou Puolanka
1935 '19.tou Haukipudas '1980 23.touMusiasaari
1936 3tou Helsinki 1981 gtou Rautalampi
1938 21.tou Raahe 1982 'l1.tou Pori
1940 27.lou
iCne- soi",

Sodankyla '1983

Petsamo 1984
1,!9!=1q!!119..Pt

12 tou Anjalankoski
1944 7.kes Mustasaari 1985 le.tou Rautalampi
1948 25tou Kempele 1986 jo.tou Rautalampi
1950 17.tou Oravainen 1987 14 tou Jämsä
1955 1g.tou Maalahti 1998 22 tou Lumiicki
1957 Z+.tou Kuopio 1989 ig.rou Paimio
1958 21 .tou Kuopio 1990 t 5.tou Käu havå

1991 13.tou Jurmo

Epävarmoja havatDtoia

1940 l T. huh Haukipudas
1944 30.tou Pori
1961 21.tou Haus,ärvi

Suomerr lähiseuduilta
1897 25 tou Svdverenoer
1906 22 tou Ruiia
1929 l5 tou Nordvaranqer



Keräkurmitsa (Charadrius morinellus) 1-kvJurmossa2.10.1gg0.Kuva;J.Hakala

Flaukiputlnlta (päivämäärä nrah

dollisesti painovirhe: von Haar1

nan yn. 1963-72), suuri parvi Po

rissa 1944 (Mcrikallion Arkisto)

.ja suurehko prrvi Hausjairveltli
1961 (epaivarmr havainto: \,on
Ilaartrnan yn. 1963 72). Pohjois
Norjasta on lisäksi tiedossani kol
mc toukokuul loptLn havaint,ra
linnuista, jotka o\ al saattaneet
lruuttaa Suomen kautla (Liite I ).

Vanhan syy s m u u ttoa inc iston
(vuosien I8,12- I961. Iiitc 2) lnu-
kaan sy) snruutto päättyy
ke skimiirilin I 6.9. (SD l3 vrk.
n= I ll). Näistä havainnoista on
kuitcnkin joskus vaiker priiitcllä.
rritkä priivlimärirrit kuvastavat
muuton alkua ja lnitkä loppua.
koska monelta slks)llaion ainoas
laan yksj havuinto. Vuosina 1962-

1991 (liile 3) tilanne on selkeiirn
pi. tosin kahtcna s) ksynir muulldia
on niihty vain yhtenri paiiviinli

(molempina vuosina 6.9.), jolloin
tälnä päiviimäärii or rnukana sekä

muuton alun että lopurr 1ilastoissa.

Tiirnän mukilan sy)smuutto alkaa
kcskimliårin 21.8. (SD l0 vrk.
n=30) ja piiiitty) 15.9. (SD I 3 t'rk.
r=30). S))snruuton kesto (ensin
rläisen ia liineisen s)ysmuut
tohavainuon väli I oli keskimäririn
36 rrk, plrLsrniinus l7 vr.k, vaihte
lun väli oli 0 69 vrk.

S rLurimnat. viihintään kvm-
mcnen yksilön keriikunnitsapaNci
pcsimäaluecn ulkopuolclla kä)vät
ilmi liitteestä.1. Näitä parvia on
ticciossani )'htecnsii 29. Suuria
parvia voi satunnaisesti ta!ata
rnissäpäin Suornea lahansa. Jotkut
havaintopaikkakunnat ovat sellei
sia. jotka eiviit yleensii esiinll\
hava jntoyhtccnvcdoissa ainaklan
kärkisi.joilh. Suurten pa[vien ta
paaniren ol kuitenkiu loclennä'
kiiisintii Iiinsirannikolla. jossa on

kaksi paikkaa vlitsc lnuiden: Vaa-
san Siiderfjiilden (yht. I l9 yksilöii/
6 suurparvea) ja Koqrpoon Jurmo
( I l5/7). Vallaosa suurista parvista
nähdiiän keväisin (23129-19%).
Liirrcesrii ,1 on jlitcttl, pois joitakin
parvia. jois sa kyscessi saattail olla
mäi,iritysvirhe. Noin 80 kerä
kurmitsaa on ilmoitetnr niihciyksi
Porissa 20.5.1944 ("paikalla kol-
mc vi ikkoa" N'lcrikallion Alkisto).
Suuri parvikoko ja pitkä viipvmis-
aika tuntuvat arvcluttaviha. joskin
havainto voi olla oikcakin. Ruot
sissa tlcdctärin lajin pysähtyneen

samana kcviänii muuttornatkalla
epiedullisissa sriiioloissa.
(\ ethersole Thompson 1973.
sivu l0l). Ljsäksi von Haartman
yn. 1963-72 cpäilevät havaintoia
17.9.1912 noin -10 lounaaseen
SignilskäriJlä ia 21.5.1!16I l5
Hrus.jrirvellai. .joista kuLnpikaan
havainto ci olc rnahdoton.

11



Ylåkuva:Saariselkä
15.6.1960. Kuva; J. Hakala

Myöskäin pesilnäalueelta ci tun
ncta suuria ker-ääntyIniä. Värriö
iunlurilla on keväisin niihty par-
vissa enimnrilliiän 20 lintua (suu

rin pä j\';isumlna koko tunluriket-
jrrlla on 25 lintua) ia syksyllä 30
Iintua (E. Pulliairren & L. Saa .

julkaisematon).

Keräkunnitsiut havaintokunnal
pesimiialueen ulkopuolella oval
iiitteestä 5. Korppoo on Jumon
ansiosta aivan omassa luokassaan.
Seuraavina tlllevat Vaasa (josta
kultakirl kevliältri on otettu vain
su urin päiväsumma, ellei var
muudclla tiedetå yksiliiiden vaih-
tLLnecn) ja Kinnula (yhden suur-
parven ansiosltr). Signilskärihä
(Eckerö) on Mcrikallion Arkis
lossa lisäksi yksilöimät1öm ili ha-
vainloja noin 35-.10 yksilösrä vuo-
sisaldan alLrsta (J. Snellman; 1932
muultopa ikcntie! sisältyy nriihin

Liite 2: Syksyn "viimei-
set" keräkurmitsahavain-
not Suomesla vu osina
1842 - 1961.

18

Vuosi Päiväm Paikka
1842 13.sw Helsinki
1 884 2.sw Sysmä
1 885 7.s\ry Hämeenlinna
1 890 28.sw Helsinki
1891 10.sw Helsinki
1 899 10.sw Kuopio
'1 909 21.elo ti

19?7 11.sw Vaala
1933 24sw Haukipudas
1941 1.sw Pieksamäki
1950 26.sw Eckerö
1952 17.lok Eckerö
1953 26.sw Helsinki
1954 8.s!ry Muståsaari
1957 l.lok Eckerö
1 959 7.s!ry Pori
1960 23.sw Eckerö
1961 19.sw Sodankylä



lukuihin), mikä nostaisi
kunnan suunnilleen Vaasan

lukemiin. Porikin nousisi
luettelossa huomattavasti-
mikäli vuoden 1944 suur-
parvi olisi mukana. Liit-
teessä 5 kiinnittyy huomio
siihen. enä eräiden kär-
kiryhmässä olevien "ou-
tojen" kuntien (kuntien,
joista harvenlmin saadaan

paljon lintuhavaintoia) vas

tapainoksi monet lintu-
halTastajakeskittymiit jää-

vät varsin vähille havain
noille (alle kymmenen
yksilöä esinerkiksi Tu-
rus s a, Oulussa, Joen-
suussa, Espoossa, Van-
taalla, Lahdessa, Kirkko-
numnellajaTampereella).
Tämä korostaa keräkur-
mitsan esiintymisen oikul
lisuutta. Suurista havain-
noitsiiamääristä huol imat-
ta laj ia ei välttänättä tavata
kaikkialla, mutta yksj ai-
noa suuri parvi voi nostaa
kunnan kärjer tuntunaan.
Tämi viittaa siihen. että
kcräkurmitsay l1luuttaval
maamme yli leveänä rinta-
mana, ja että epäcdulliset
nuuttosäät keviiällä pa

kottavat linnut laskeutu
maal ennalta arvaanatto
mille paikoille. On sattu-
lnasta kiinni osuuko Iintu
harrastaja kiikareineen
paikalle juuli oikeaan
aikaan.

Pohdintaa

Keräkunnitsan rnuutos
ta on julkaistu vain viihän
fenologista aineistoa. Tä
lnä johtunee pitkälti siilä.
että laji on harvalukuinen
scllaisilla paikoilla..joissa

fenologista aineistoa iärjeslel
mällisesti kerätäär1. 

^inoat 
tie-

dossani olevat pidemmät saa
pumista koskevat havaintosalat
ovat Itiivallan Alpeilta. jonne kerä
kurmitsitt saapuv.lt keskirnäiirin
12.5. (n.=40, E.Hable, kirjeessii)
ja Kuollan niemimaalta. jonne
linnut saapuvat keskimiiärin 3.6.
(liiiriarvot 24.5. l0.6.. n= 15,
Semenov-Tjan-Shanskij &
Giljazov 1991 ). Jälkimmäinen

havaintosaia ei kenties aina ku-
vasta todellista saapumista Kuol
lan niemimaalle. sillä on vaikea
uskoa. että vuonna 1979 Savu
kosken (21.5.) ja Kuollan (10.6.)
väliseen matkaan tuhraantuisi 20
vuorokautta. Kun viclä kcski-
määräinen poikasten kuoriutu-
misaika (2.7.) on paria päivää
aikaisempi kuin Värriöllä, saapu

minen tuskin voi tapahtua yhdeksän

päiväämyöhemmin (vrt. Pulliainen

Liite 3: Keräkurmitsan syysmuuton alku ia loppu pesimäalueen ulkopuolislen
havaintoien perusteella vuosina 1962 - 1991.

Vuosi Muuton alku Paikka Muuton loppu Paikka
1 962 24.elo Hollola 4.lok Korppoo 41

1963 20.elo Korppoo 28.lok Tuusula 69
1964 18.elo Pori 6.s\4y Korppoo 19
1965 14.elo Korppoo 26.sw Pon 43
1966 20 elo Korppoo '11.lok Joutseno 52
1967 20 elo Korppoo 12.lok Siqnrlskär
1968 26 elo Siqnilskär 28.sw Läqskär 33
1969 'l6.elo Korppoo 27.sw Korppoo 42
1970 2.elo Korppoo 18.sw Siqnilskär 47
1971 19.elo Hailuoto 2.lok Siqnilskär 44
1972 13.elo Mikkeli 28.sw Korppoo 46
1973 14.elo Etelä-Karlala 21.lok Salvik 68
197 4 17.elo Pöri 10.sw Korppoo 24
1 975 13 elo llomantsi Pattiioki 29
1 976 22.elo Korppoo 26.syy PöWä 35
1977 3.syy Sauvo,ym. 2.lok Luvia 29
1978 26.elo Låqskär 'l1.sw Kokkola '16

1979 15.elo Jämsä 9.sw Korppoo 25
1 980 27 .hei Suomusiärvi 24sw Korppoo
1981 17.elo Siikatoki 10.lok Pori 54
1 982 '18 elö Siikaioki 14.sw Siikaioki 27
1 983 3.stry Lohtaia 24.sw Rautalampi 21

1 984 l.syv Hanko 5.lok Siqn ilskär 34
1 985 6sw Kouvola 6.sw Kouvola 0

1 986 17.elo Kemi 2lok Oulunsalo 46
1 987 1 1 .elo Rautalampi 19.sw Oulainen JY

1 988 6.sw Siikaioki 6.sw Siikaioki 0
'1 989 3.sw Joutseno 'l7.sw Helsinki. 14

1 990 29.elo Orimattila 30.sw 32
1991 22.elo Siikajoki 27.sw



No Paikka Koko Päiväm.
1. Kinnula 70 27 5.1950
2. Vaasa 34 29.5.1987
J Pudasiärvi 25 23.5.1886
4. Jurmo 24 1 .9.1963
5. Vaasa 21 26.5.1988
6. Jurmo 19 22.5.1971

Vaasa 1g 25.5.1988
8. Jurmo 17 21 5.1983

Jurmo 17 27.5.1986
10 Joutseno 16 25.5.1991

Vaasa 16 29.5.1991
12. Vaasa 15 28.5.1991
13. Jurmo 14 29.8.1964

llmaioki 14 29.5.1975
Siuntio 14 29 5 19S1

Vaasa 14 27.5.1991
17. J urmo 13 31 .8.1963

Rautalampi l3 26.5.1985
1g llmaioki 12 25 5 1975
20. Jurmo 11 25.8.1965

Teuva 'l 
1 25.5.1975

22. Helsinki 10 00.9.1906
Kuopio IU 24.5.1973
Pori '10 26.5.1957
Pieksamäki 10 1.9.1942
Porvoo mlk 10 2.6.1982
Hailuoto 10 26.5.1985
Vaala 10 30.5.1965
Vaala 10 18.5.1 967

Liite 4: Suurimmat Suomessa pesimäajan ulkopuolella havai-
lut keräkurmitsaparvet.

No. Paikka Määrä
1. Korppoo 319
2 Vaasa 97
3 Kinnula 70
4. Eckerö 62
5. Rautalampi 51

b. Siikaioki 48
7. Pori 43
8. Joutseno 39
9. llmaioki 35
10. Pudasiärvi 27

Helsin ki 27
12. Vaala 25
13. Hailuoto 21

14 Teuva 20
15. Kuopio 19

tb. Hanko 15

Siu ntio 15
Kemi 15

't g. Kokkola 14
20 Porvoo mlk 13

Kajaani 13
22 M ustasaari 12

Pattiioki 12
24 Lemland 10

Ylöiärvi 10

Pieksamäki 10
Outokumpu 10

Liite 5: Keräkurmitsan esiintyminen kunnittain pesimäalueensa
u lkopuolella 1991 loppu u n mennessä. Huom ioitavaa, etlä Lappi on
poisluettu Xenus r.y. aluelta lukuunottamatta.
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ym.1992). Itävallan ja Suomen
välillä on siis vain kahdeksan vuo-
rokauden ero. Suomen ja Kuollan
välillä sitävastoirl 14 vrk. mikä ei

tunnu kovin loogiselta. Kerä-
kurmitsan muuttotapoihin kuuluu
myös saapua joskus poikkeuk
sellisen varhain. esinerkiksi ka-
pustarintaparveen tarttuneena.
Ttillaincn havainto on meiltä Kot-
kasta, muualta Euroopasta vas-
taavia tunnetaan useita (Nether-

sole Thompson 1973, Glutz von
Blotzhcim ym. 1975, Crarnp &
Simmons 1983).

Syysmuutosta on vielä vähem
män fenologista aineistoa. Unka
rissa syysmuutto alkaa suunnilleen
samaan aikaan kuin Etelä-Suo-
rnessa. mutta muuttokausi on
siellä selviisti pitempi (ks. esim.
Kovacs l99l ). V:lrriötuntu rilta
keskimäiiräinen lähtöpäivälnäärä
on 20.8. (Pulliainen ym. 1992),
mikä vastaa varsin hyvin muuton
alkua Etelä Suomessa (21.8., oi
keltstaan aivar 1äsmällisesti. sil1ä

keräkunnitsa lähtee yötä vastaan

muutolle!).
Suomessa tavattavat kerlikur-

mitsaparvet ovat yleens|i pieniä,
useimmiten linnut naihdäain yksit-
räin rai kaksittain. Viihinrään 10

yksilön parvia nähdään harvoin.
Kevlitnuuttoparyet ovat nykyään
Länsi ErLroopassa korkeintaan
runsaat 100 yksilöä (esim. Glutz
von Blotzheim 1975. Meltofte
1993). Esimerkiksi Tanskassa
keräkunnitsa oli aikaisemmin pal-
jon yleisempi muuttoaikoina. Taan-
tuminen alkoi jo 1850-luvulla
(SaJon.ronsen 1963).

Viitteet

Cramp, S. & Simmons, K.E.L
(eds) 1983; The Birds of the
Western Palearctic III. Oxford
University Press.

Glutz von Blotzheim, U.N.,
Bauer, K.M. & Bezze\. E. 1915:
Handbuch der Vögcl Mittel-
europas VI. - Akademische
Verlagsgesellschaft.

von Haartman, L.. Hilddn, O.,
I-inkola. P.. Suomalainen. P. &
Tenovuo, R. 1963 72: Pohjolan
linnut väikuviila. - Otava.

Kovacs. G. 199 I : Migration of
Dotterels (Eudromias morinellus
L., 1958) in the Hortobagy - Aquila

tymisestäHämeessä. Lintuviesli
t1 .12-13.

Saari. L. 1992b: Keräkurmitsan
Charadrius morinellus esiinty-
misestii Suupohjassa. - Hippiäinen
22(2):22 23.

Saåri. L l992c: Keräkrrmits.n
(Charadrius morinellus) esiin-
tymiscstii Suomenscläl lii ja Keski-
Suomessa. Suomenselänlinnut
27: l3 8- 1,10.

Saari- L. I992d: Keräkur itsan
esiintymisestä Vars inai s-Suo-
messa. - Ukuli 23(3):5-9.

Saari. L. 1992e: Keräkurmitsan
esiintyn.iisestä Dtelä-Karjalassa -
Ornis Karelica l8:62-63.

Taulukko 1: Keräkurmilsan saapuminen Suomeen eri vuosikymmeninä.
Vanhemmat havainnol on ryhmitelty pidemmiksi jaksoiksi.

96: ll3-95.
Me ltoftc, H. 1993:

Vadefugletraeckket gennern Dan
mark. Dansk Orn. Foren. Tidsskr.
87: I 180.

Nethersok'fhornpson. D.
1973: The Dotterel. Collins.

Pulliainen. E.. Saari. L. &
Tunkkar. P-S. I992: KeräkLrrmitsl
- Värriötunturin lintu. - Oulun
yliopisto.

Saari. L. 1992a: Keriikurmitsan
Charadrius morinellus e siin -
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'1841-1899 26.tou +-7vrk 12.5.-1 .6. 8

1900-1919 20. tou + - 10 vrk 5.5.-.1.6. 6

1 920-1939 19 tou + - 10 vrk 3.5.-1.6. 8
'I940-1959 26.tou +-6vrk 175-76 9
'1960-1969 19.tou +-6vrk 'I 
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1980-1989 14.tou +-5vrk 7.5.-22.5.

.10

1841-1991 20.tou +-8vrk J5-t.O. 60

Huom.7.4. 967 ei ole huomioitu
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Varsinais- Suomen liito-oravista
vuosina 1980 -L995: Osa 1.

Vesa Sarola

T lY : n 1t le i skoko uks e s sa oli
taannoin esitys liito-ora-
vien elämästä ja levinnei-
sy,y de s t ä V rtr s i na i s - S uo me n

alueella. P etolintutoimi-
kunnan pyynnöstä jutun
esittc)jä, Vesa Sarola, teki
jutun Ukulia varten. Tie-
fien. ettei nisAkkäiden esit-
tely lintulehdessä tule kos-
kaan onnistumaan ilman
soraääniä, jaoin jutun kah-
teen osaan sen pituuden
vuoksi. Jokainen tulee kui-
tenkin huomaamaan, että
aihe koskettelee vahvasti
myös lintuharrastusta ja
Vesa Sarolan tiedot yh-
distettynä kuviin on aivan
omaa luokkaansa. Hän
todella tietää, mistä puhuu.

Varsinais-Suomen alueelta
on omassa arkistossani tätä
nykyäkaikkiaan hyvän matkaa
toista sataa erillistä liito-ora-
van reviiriä vuosilta I980-
1995. Lukuisa määrä näistä
reviireistä on jo vuosien saa-

tossa autioitunut. Toisaalta
monilla paikoilla asutaan
edelleen tiiviisti. Liito-orava
on uusi nisäkäs Euroopan
unionissa. Tämä harmiton ja
veikeä eläin kaipaisi ehdol
tomasti suojelua, joka olisi
myös hyvin helppoa toteuttaa
esim. valkoselkätikan suo-
jeluun venattuna. Kuvaukseni
Liito-oravien elämiistä ei ole
mitenkään tieteellinen, sillä
en olebiologi vaan tavallinen
"metsänkulkud" ja olen siis
koonnut tämän tarinani pitkälti
muistiinpanojeni perusteella,

joita olen tehnyt lukuisilla
pöllönpönttöretkilläni. Käsit-
tääkseni liito-oravien elämä
on useimmille sen verranvie-
rasta, ettii katson aiheelliseksi
valottaa sitä myös sellaisten
tietojen avulla, joita tärnän
otuksen erikoistutkijat ovat
saaneet selville viimevuosina.

Ensi tutustumiseni liito-
oravaan

Törmäsin liito-oravaan ensi
kerran syyskuussa 1979 puh-
distaessani kesätorppamme
pihapiirin linnunpönttöjä.
EräZistä pienestä pöntöstä,
jonka lentoaukka oli Iitteämi-
toiltaan 45*32, pujahti vikke
lästi ulos otus, jollaista en
ollut ennen nähnyt. Säikähdin
niin, että meinasin pudota
puusta, kun pöntön kattoaauki
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"Haluaisin olla näkymätön liilo-orava. Kuva; Vesa Sarola

näpelöidessäni räpsähti mel-
kein silmilleni hopeanharmaa
kumma jainen. Eläin jiii koivun
kylkeen aivan lähelleni het-
keksi, jolloin noteerasin sen

suuret m ustankiiltävät silmät.
tuuhean hännän ja merkilliset
ihopoimut etu ja takajalkojen
vä1i1lä. Kauaa en saanut eläin-
tä ihmetellä, kun hämmästyin
otuksen kiivetes sä nokkelasti
hiukan ylemrnäs oksalle, mistä
se sitten todella heittäytyi
ilmaanja lensi kauniisti kaar-
taen loivasti alaviistoon noin
kuuden metrin päässä olevaa
koivua kohti, jonka runkoa
vasten se pehmeästi yläviis-
toon koukaten päätti liitonsa,
kapusi salamana ylösja katosi

24

latvustoon. Olin aivan ym-
mä11ä siitä, mikä eläin oli ky-
seessä. Eläinkirjoja tutkittuani
sain selville. että liito-orava-
hiur seoli. Otuksella olierirtäin
pehmoinen siisti pesä pöntös-
sä. Itse asiassa pieni tiais-
pönnö oli jokseenkin täynnä
jotain hienoa "karvavanua".

Havainnoinnin alku-
vaiheita

Pöllönpönttöjeni lukumää-
rän kasvaessa vuoden 1980
jälkeen alkoi kertyä havaintoja
liito-oravista vuosittain ene-
nevässä määrin. Tärnä eläin
ei vielä sillin kiinnostanut
kovinkaan paljon. Pönttöjä
tarkastellessani merkkailin

kuitenkin muistikirjoihini pöl-
lötietojen 1isäksi liitureihin
liittyviä havaintoja, kuten
nähdyt emot, poikaset, koivun
ja lepän norkovarastot pön-
töissä, pipanakasat pöntröien
katoilla, yms... Kiinnostukseni
otukseen lisääntyi kuitenkin
hiljalleen aikaamyöten ensin-
näkin siksi, että monina vuo-
sina pöllöjen pseintöjä löytyi
vähän (esim. 1987 ei ollen-
kaan), ja liituritkin vaikuttivat
pöllöjen puutteessa ihan mu-
kavilta. Edelleen vuosina
I 988-89 Varsinais- Suomen
ja Satakunnan luonnonsuo je-

lupiirit tekivät KOP:n rahoit-
taessa jonkinlaisen kyselytut-
kimuksen seudun liito-oravien



levinneisyydestä. Tiihän kyse-
lyyn vastasin minäkin lähet-
tämäIlä tusinan verran käsit
täneen reviiritiedostoni. Ky
seisen tutkimuksen mukaan oli
silloin Varsinais-Suomessa
vuosilta 1 988-89 liito-oravien
reviirejätiedossa yhteensii 91 ,

jotka sijaitsivat 43 eri kunnan
alueella.

Havaintojen keruu
tehostuu

Kun sairr tietää. että Maail-
man Luonnon Säätiön Suonen
liito-oravatyöryhmä oli aloil
tanut otuksen monipuoliset
selvitykset ja sieltä Jouni
Paakkonen ja Päivi Eronen

ottivat minuun yhteyttä ha-
vainnoistani kiinnostuneina.
niin asenteeni liitureih in muut
tui selvästi. Minulla oli muu-
tamapalaveri heidän kanssaan
ja sen jälkeen aloin metsä-
retkillaini tietoi sesti koukkailla
haavikoiden kautta kolopuita
rapsutellen ja haapojen tyviltä
pipanoita etsien. Useita revii-
rejä olen saanutkin selville
pipanoiden perusteellakeväi-
sin. Moniaotusten asuinkoloja
olen Iöytänyt myös selkeästi
niin, ettäeläin on tullut rapsu-
tuksen j älkeen kurki stelemaan

kolosta tai esittämään nopeaa
kiipeilylekni ikkaansa, joskus
jopa upeaa l iitolentoaankin.

Ryhdyin pitämään tirkempaa
kortistoa reviireistä ja siitä
alkaen olen myös toimittanut
tietoni alan tutkijoille valta-
kunnan arkistoon. Niinikään
ryhdyin kyselemään muilta
petol i ntul.rarrastajilta ja luon-
nonkulkijoilta uutta irineistoa
tiedostoihin.

Yleistietoa liito-oravasta
Täysikasvuineneläin on hiu-

kan tavallista oravaa pie
nempi. Tuuhea turkki säilynää
hopeanharmaan värinsä läpi
vuoden. Kehon pituus on noin
17 cmjalitteän tuuhean hänniln
pituus noin 12 cm. Elopaino
on noin 160 g vastaa siis

"Telkkä mokoma teki pesänsä liiturin norkoruokavarastoon." Kuva; Vesa Sarola
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helmipöllöemon keskipainoa.
Korvat ovat pienetja pyöreät
eivätkä ne ole höröasennossa
niinkuin tavallisella oravalla.
Suuret mustankiiltävät silmät
herättävät huomiota. Omi-
tuinen ihopoimu etqjalko jan

ranteista takajalkojen nilkkoi-
hin voi tuskin jäädä huo-
maamatta. vaikka eläin olisi
istumassa. Nuorilla liitureilla
on ihopoimuissa ja hännässä

selvästi mustaa väriä, joka
erottaa aikuisista. Liito-oravia
pääsee näkemään vain har-
voin, kun ne liikkuvat pää-

asiassa öisin ja hämärissä.
C)tusten oleskelu alueella

paljastuukin useimmiten nii-
den jätösten perusteella -pipa
noiden, joiden pituus on noin
5-9mm ja paksuus noin2mm
jajotka ovat melko näkyvästi
esillä kolo- ja ruokapuiden
tyvillä huhtikuun lumilla. Pa-

panoiden väri on kutakuinkin
kellanruskea tai vihertävä.
Harva maallikko osaa niitä
kuitenkaan yhdistää liito-ora-
viin. Otukset ovat ilmeisesti
melko pitkäikäisiä ja niiden
luontainen kannanvaihtelu on
vähäistä. vaikka eläinkir-
joissa toisin kerrotaan. Tästä
eläinlajista on saatu oikeam-
paa tietoa vasta aivan viime

vuosikymmeninä. Otus lienee
ollut kauan Suomen kenties
huonoimmin tunnettu eläinlaji.
Liiturithan ovat ihmisen kor-
valle melko hiljaisia.

"Pohdiskelua parisuhleesla tammikuussa Sauvon salomailla." Kuva; Vesa Sarola
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"Lapsuus on jäämässä plan laakse.
Kuva;vesa Sarola

'Liitur.in koti on sisältä siisti, vaikka
iunkio onkin katolla." Kuva; Vesa Saro-
la


