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JURMOON!
Haluatko kokea Suomen kauneimman lintusaaren

noa. Mikä voisi voittaa talvisen .IURMON?
Soita ja varaa aikasi, kun vielä on tilaa.

Asemanhoitaja: 253 4227 .

Jurmo: Henry Lehto

Junron aseman tilanne tulee muuttumaan olennaisesti seuraavan
vuoden kuluessa. Saaristoneren tutkimuslaitos on lupaulunut ra-
kentarraan Junnon saarclle uudcn, sältköistctyn asentarakennuksen,
jossa nlyös tutkirnuslaitoksen henkilökunta voisi tarvittaessa yö-
pv ä.

Pitkällisestä tilvoitteesta on tulossa totta ia sen vuoksi onkin aika
rnui\lutlrä mieliirr. rnik,i olemrnc "ielli.

Jurmo on yksi Saaristomeren helnistä ja tutkimustoimintaa on
sie lli tchty uscita ruosiklmmeniJ.

Uusi asemarakennus tulee helpottamaan ennenkaikkea pitkiiai-
kaisniehittäjien oloja, muttit myös tavallisten harrast.Ljien asunista.

Olemme keskustelleer asenan käyttöå koskevien säänröjen nou
dattamisesta ja tulleet tulokseen, ettii asemakuri tulcc kiristymään
olennaiscsti. Reitti ja nuutrolaskennat säännöllisesli suorittavat
harrrstajat tuLevat olenaan etusijalla asemalle päiisyyn. Lis:iksi
hallitus on piiättänyt, ettei Jurmoon ole rniläär asiaa. jos asemamak
sujl on riistissä milkiärr tiedossa olevalta vuodelta. Nämä nruistaen;
antoisia havainnointeja.
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Kansi: Pohlantikka (Picoides tridac-
tylus), Piikkiö, Rautatieasema. Tam-
mikuu 1994: Jyrki Normaja

Viereinen sivu:
Kuriet
Kurjenrahka 1976
Kuva: MattiValta



Onnen potkuja Espanjassa

Petri Laine

Lintuha.rastajat matkustelevat
paljon ulkomailla. Monet lähtevät
sinne oppiakseen tunnistamaan
uusia lajeja, jotka saattaisivat
harhautua tänne pohjoiseen Suo-
meen. Toiset taas haluavat löytää
uutta nähtävää. Itse en ole koskaan
analysoinut harrastustani millään
tavalla, mutta keräilijä kun olen,
kuulun ehkä sittenkin tuohon
jälkimmäiseen ryhmään. Kerään
ainakin maailmanpinnoja ja se kai
myös toimii todistajana. Harastus
kuitenkin vaatii rahaa ja retket
måksavat. Huolimatta siitä- että
retken vetä-jänä toimii aina alueen
hyvin tuntema halrastajaja yleensä

kaikki alueen lajit saadaan
"hoidettua" pienessä ajassa, tunnen
kuitenkin mitä suurinta mielihyvää
itselöy-tämistäni eliksistä. Jopa

ulkomailla. Sillä Sponde on aina
Sponde. Lisäksi raha on hyvin rat-
kaiseva tekijä, joten valitsen
mieluummin ulkomaanmatkan pai-

kan linnuston ja hinnan mukaan.
Kun kohteettäytyy näin rajata, vaa

tii lajien havainnointi, paitsi lin-
nustoon etukäteen tutustumista
kirjojen avulJa, myös erittäin hyvää
onnea. Monet meistä harrastavatkin
juuri siksi, ettei koskaan voi olla
vanna, näkeekö linnun, löytääkö
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jotain uutta tai onko bongattavajo
ehtinyt lähteä. Onnea. Sitä tar
vitaan. Harvoin sitä on- mutta
joskus se osuu kohdalle. Minul
lekin.

Vuoden 1992 toukokuussa kävin
ensimmäistä kertaa Espanjassa vii-
den Kreikan matkan jälkeen.
Tavoitteena saada tuntumaa hiukan
edlaisempaan lajistoon. Voitte itse
lukiessanne arvioida, kuinka on-
nistuin.

1. Torremolinos 21.5.1992
n. 30 astetta, aurinkoista, ei tuulta.

Saavuimme Malagan lentokentälle
puolilta päivin ja matkasimme
miltci heti Torremolinokseen, jossa

najoituin hotelliin. Suihku, vaat-
teiden vaihto ja kaupunkikier
rokselle mitä pikimmin. Kaupungin
valtalinnuksi sai heti todeta taval-
lisen varpusen enkä hakemisenkaan
jälkeen 1öytänyt välimercnvarpusta.
Olin kuullut, että vaaleaa tervl-
pääsky:i tavattaisiin valtalajina ete-

län kaupungeissa, joten kiinnitin
oitis huomioni yllä kiefteleviin
"apuksiin", mutta tuntonerkkien
eritteleminen osoittautui tosi han-
kalaksi- Kunnes sitten huomasin

yhden muita selvästi tummemman
tervapääskyn muiden joukossa ja
totesin katselleeni koko ajan uusia
eliksiä. Liihiö kierroksen aikana
näin muutamia mustakottaraisia ja
päivän kruunasi falco, joka tosin
päätti lentää auringon puolella ja
poispäin, mutla vastahan tänne
oltiin tultu.

2, Torremolinos - Granada -
Alhambra - Toremolinos
22.5.1992
n. 30 astetta, aurinkoista, ei tuulta.

Olin alun perinkin päättänyt tehdä
kaikki mahdolliset matkayhtiöiden
retket ja ensimmäiseksi osui
kohdalle Alhambran puutarhaan
suuntautunut matka, jonka aikana
piipahdettaisiin myös Granadassa.
Olen aina ollut kiinnostunut myös
kulttuurista, joten lähdin matkaan
hyvillä mielin. Alhambra puutarha
on yksi Espanja suudmmista näh

tävyyksistä. Nenä kiinni ikkuna-
lasissa - illalla oli ollut pakl(o pitää
nenä irti muista laseista, et1äjaksaisi

koko tämän päivän aloimme
natkata itään päin ja kohta huo-
masinkin jokea yl ittäessämme silk-
kihaikaran uittamassa jalkojaan.
Matka suiui reippaasti vaikkakin



melko rauhallisissa nterkeissä parin
pikkutuulihaukan herätcllessä
aisteja ja nokivaristrion ohilentoa
ihastellessa. Olimme jo edcnneet
nelko pitkä11e. kun linjufin edestä
lensi siniharakka. Olin hiuktrn hiinl
mästynyt, koska kirjani mukaan
siniharakan levinneisyys ei ulottuisi
niin itiilin. No. olihan "Epalin"
kartta erchtynyt väittämään, ettei
Kreikassa olisi nunnataskuja.
Samoksella on ja viclli pesivänä.
Tien reunasta karkuun lihtenyt
viiriiiinen ansaitscc myös mainin-
nan,

Kahvitauolle pysähdyimrne pienen
savipajan luokseja se antoi tietysti
mahclollisuuilen yritttä äänihavain-
to.ja. Yksinäinen töyhtökiuru virit-
teli luritustaan melko Lihellä ja
vaikka kuinka ydtin löytäii siitä
rinnakkaislajin tuntomerkkejä, se jäi
töyhtökiuruksi. Granadassa pysäh

dyimme hetkeksija se sai toteamaan

kesykyyhkyn melkoiseksi alueval-
taajaksi. Ei edes varpusia kaupun-
gin sydämessä. Onneksi lähdimme
melko pian jatkamaan ja saavuimme
pian Alhambran parkkipaikalle.
Alue oli vchreäii. jopa lähes lehto-
naista. ja silie kuuluvat lajitkin
lövtyivät - peukaloincn ja musta
pärikerttu lauloival molcmmat sydä
mensä kyllyydestä. Itse puutarha oli
ulkopuolen "lehtoon" nähden erit
täin hoidettu ja toclella loisteliaassa
kukkaloistossa. Eikii lintujakaan
tarvinnut rurohLra: Kcltahernppoja,
tikleiä ja vihervarpusia oli useita.
eivätkä kovin hil jaisina. Erikoismai
ninnan saa pieni vitiscvä äiini, jonka
aiheuttajaa ctsin melkein viisi
minuutlia kunncs löysin kirksi
tulipäähippiäistä korkealta sypres
sistä.

Paluumatka ei tuonut mitään uuttaja

oLinkin jo melko väsynyt, .joten
saattoi siinä mennä muutama laji
ohikin.

3. 'l'orremolinos - Ronda - Tor-
remolinos 23.5.1992
n. 22 astetta, tuulta ja sadetta
vuo stossa

Olin hankkinut kaftan jo eirsim-
näisenä päivänii ja sitä tutkail-
lessani totesin vihdoin mahdol
lisuuksien lisäåntyvän vuoristola-
jicn suhteen. Retki Rondaan veisi
Sierra Bennejan vuoristoalueen
halki. Tosin taivaalla leviftäytyv,it
pilvet hiukan pelottivat, nutta ei se

pclaa, joka pclkää. Sckaan vaan.
Matka oli kuitenkin, chkäjuuri sa

teesta johtuen tosi turhauttavaa.
Ennen vuorille piiäsyä el juuri
lintuja näkynyt. Helpotus oli suuri
silloin kun kaikilla muilla oli sydän

Keltajalkalokki (Larus cachinnans) ad; Espania, Gibraltar; 5.5.1994: Tapani Numminen



pahiten syrjä11ään. Kaikkein mut-
kaisimmassa ja kapeimmassa koh
dassa linja auton vierestä lemähti
pienehkö musta lintu, jolla oli
valkoinen y1äperäja musta pyrstön
kärki; Mustatasku! Takanani istuva
nuori mies ei voinut käsittää iloista
parkaisuani "Yes!". Vuorilta pääs-

tyämme pysähdyimme kahville
melko kauas kaupungista; Jäin ulos
katselemaan, josko jotain näkyisi.
Alkuun selasin lähimaaston. Ei
mitäiin. Sitten aloin katsella taivaan
rantaa ja vuoria. Kaupungin ylä-
puolella lensi suurin n:ikemäni peto.

Lintu osoittautui hanhikorppikot-
kaksi. Ainoa ihmetys oli, että se oli
yksin ja matkalennossa. No, kai
siihenkin oli syynsä.

Kaupunkiin päästyiimme aloitimme
kierroksen tutustumalla paikallisiin
nähtävyyksiin; kirkkoon, museoon
ja härkätaisteluareenaan. Jtse

kuitenkin kiinnitin huomioni kah-

teen turturikyyhlvyn, jotka lensivät
ylitseni ja huilumaiseen ääneen,
joka olikin sitten läheisen talon
katolla laulava sinirastas. Niitä
näkee Suonessakin, voisi sanoa,

mutta kuinka ollakaan pesiviä
pare.ja löytyi lopulta neljä. Rondan
kaupunki on kuuluisa paitsi
mäntymadonnastaan myös valtai-
sasta rotkostaan, joka halkaisee
koko kaupungin. Tässä rctkossa on
syvyyttä ehkä noin 70 metriä ja sen

ylittää eri korkeuksilta kolme siltaa.

Rotkon seinämät ovat pystysuorat
ja se taloaa suojan ja pesä-

mahdollisuudet ainakin pik}rutuuli-
haukalle, kalliopääskyille, sini-
rastaille ja vuorisirkuille. Lisiiksi
kaupungin talojen reunamilla osui
silmiini useita kalliovarpusia. Ai
niin! Olihan siellä pesiviä alppi
variksia. joita ynnäsjn kymmen-
kunta yksilöä. Kaupunkikieroksen
jälkeen alkoi sataa ja maastou-
duimme läheiseen kahvilaan odotta-
maan kuljetusta. Huomasin ikku
nasta kaksi kaartelevaa petoaja sain
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todistettua keltapäiihaukan olevan
myös Espanjassa taYattava laji -
kahdestakymmenestäviidestä met-
Iistä lintuja seuratessa ei todellakaan
voi erehtyä. Mukavan yllätyksen
soi myös lähipensaan vieressä
maassa pyrähtänyt ruostekefitu ja
viihiin arkisempi mustapääkerttu-
koiras.

4. Torremolinos 24.5.1992
n.28 astetta, aurinkoista, ei tuulta.

Välipäivä, jolloin yritin tutustua

kaupungin nähtävyyksiin
turistiloukku. Maininnan arvoisia
ovat Yain turturikyyhky ja kaksi
turkinkyykyä. Kaukana kotoa?

5, Torremolinos - Tarifa -
Tanger - Gibraltar -
Torremolinos 25.5.1992
Kevyttä tuulta lännestä, aurin-
koista.

Matka Afrikan puolelle oli kut-
kutranur mielräni pitkään. Ei siksi,
että pelkkä linnusto olisi lisännyt

Rondan ylänkökylän halkaisee syvä iokiuomainen rotko. Kuva: Pelri Laine
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Kalliopääsky (Ptyonoprogne rupestris; Espanja, Monlraque,9.5. 1994 i Tapani Numminen

innoitusta vaan kyseessä oli ensim-
mäinen kefta, kun pääsin käymään
ko. mantereeila. Matka noudrtti jo
totuttuja tapoja ja myös lajisto sen

mukana. Silkkjhaikara, pikku-
tuulihaukka, vaaleita ten,apääskyjä.

Pysähdyimme kahville eräälle huol
toasemalle. Ei kahvi paljon kiin-
nostanut. kun huonasin vieressä
hetteikköalueen ruovikoineen.
Etelänsatakieli lauloi vasemmalla
laidalla ja edessä lauloi jokin uusi
acro: tamariskikerttunen. C)hi len-
tänyt ruskohaikara ei tiennyt kuinka
paljon se vaikutti mielialan paran-
tumiseen. Retki oli alkanut mitä
loistavirnmin.
Läntisen Euroopan eteläisin kärki ei
suinkaan ole Gibraltzu vaan Tarifaja
sieltä lähti laufla viemä5n meiiä
Afdkan puolelle Marokkoon. Tuuli
oli kohtalaisen navakkaa - ei vähiten
nopean kulkumme tähden - ja niin
valitsin tuuleftomamman puolen
sillä kert2ra, eli katselin meren pintaa

Atlantin puo1e1la penistri. Vedessä
kcllui lintu ja kohta se erottuikin 2-
kv sLrulaksi. Tuntui uskomatto
malta, koska sen luulisi viihtyvän
pohjoisempana. Seuraava liikkuva
otus olikin paljon tavallisempi.
Liitokaloja lähti ilmavirtauksen
mukana liitoon ja niiclen parvea
olikin ilo seurailla paremman
puutteessa. Laivan editse lensi
liitäjä, joka kuin ihmeen kaupalla
halusi itsensä tunnistettavien
lintujen listallc. Se liisi perää kohti,
kääntyi poispäin ja teki lopuksi
loivan kierroksen kohtuullisen
matkan päässä, näyttäen itsensä
joka puolelta. Nokiliitäjä. Kohta sen
perässä seurasi toinen, joka
osoittautui keltanokka- eli väli
merenliitäjiiksi. Kal<si liitäjälajia. Ei
mitenkään kehnosti .

Saavuimme Afrjkan puolelle Tan
geriin, Marokkoon. Ensi askeleet
Atiikan mantereella olivat jo

itsessään hicno kokemus, mutta
seuraava tapahtumasarja sai hauk
komaar henkeä. Odottelimme kivi
laitudlla lähellä laurtaa, eträ ryhmä
kokoontuisi paikalle. Näir, että
paikkaa lähestyi kaksi pienempä:i
kahlaajaa, joista saisi varman
retkipiman - eihiin yhtään kahlaajaa
ollut vielä osunut nätöpiiriin. Kaksi
tylliä ohitti minut noin 30 metrin
päästä ia iuuri kun laskin kiikarit
alas, huomasin et1ä niiden perässä

tuli isompi kahlaaja. Siiven lyönti
oli hitaampi ja nokka oli käyrä.
Kuovi. Saatuani sen hyvin hollille,
huornasin kaksi yllättävää seikkaa.
Nokan pituus oli normaalia lyhy-
empi ja muutoinkin habitus vähän
outo. Mutta toinen tuntomerkki oli
vieläkin kovempi. Mustat sydämen
muotoiset pilkut paistoivat linnun
vatsapuolelta muutoin täysin vaa
leala pohjalta. Nyt ymmärsin syyn
habituksen outouteen. Kyseessä oli
kaitanoklakuovi ! Jos yleensä lintu-



mies voi sydänlohtauksen saada,

niin voin vain vakuuttaa, että sydär
ei lyönyt seuraavaan minuuttiin.
Niin koville tunnistus ja toistuva
tarkistus otti. Myöhemmin kuulin,
että lajin lfiimmät tunnetut
talvehtimisalueet ovat vain 150

kilometrin päässä. Mutta tilanne oli
ikimuistettava.
Matkan ohjelmaan kuului ensin
pieni linja autoaielu kaupungin
ympäristössä. Alkumatka sujui
hlvin rauhallisissa merkeissä. Kak-
si "meropsia" istui sähkölangalla ja
tien varen aitausten pääIlä istuksi
muutamia harmaasirkkuja. Hiukan
vuoristoisempaa aluetta läpiajaes-
samme huomasin suuren pa en
petolintuja kaafielemassa aivan ylä-
puolellamme. Bussin äkillinen hi-
dashrs antoi mahdollisurrden tun-
nistukseen. Pikkukotkia. noin 50
yksilön hajaparvi kaa elemassa.

Pysähdyimme hetken kuluttua
jollekin niiköalapaikalle, mutta
pedot olivat jo jääneet niin kauas

taakse, etten enää löytiinyt niitä. Lä-
heisen pensaan ruskokefitu pelasti
mielialan laskulta ja niin jatket-
tiinldn jä1leen matkaa. Kaupunkiin
tullessamme kuulin, että kaupunki
on jakautunut kahteen osaan.

Vanhaan, jossa on pieniä kujia ja
basaareja ja johon kohta tutus-
tuisimme, sekä uuteen, joka ei juuri-
kaan eronnut mistään nykyaikai
sesta kaupungista.

Matkan jatko seuraa tavallista
tudstikierrosta islamilaisessa kult-
tuurissa, joten jätän sen kokonaan
väliin. Varsinkin kun sen aikana ei
juud ollut mahdollisuutta havain-
noirurille lintujen suhteen.

Paluumatka alkoi seuratessa

lokkiparven liikkumista kohti poh-
joista, mutta tunnistus jåi puut-
teelliseksi. Laival viercllä uinut hai

oli sekin ihan mielenkiintoinen
tuttavuus, vaikka joku tietoviisas
tulikin sanomaan, että kauniita nuo
delfiinit. Liitokalojen parvi tuli
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vastaan ja kohta niikyikin jo
Gibraltar, jonta vierestä kohta
laskisimme mntaan. Niiky toi
mukanaan myös yhden kelta-
nokkaliitäjän, jon&a seuraan liittyi
vaalean niskarenlaan omaava iso-
liitäjä ja vielä yksi pikkuliitäjäkin.
Lisiiksi ne vielä kasaantuivat ruo-
kailemaan lokkien parven keskelle.
Lokeista sain erotettua vain hannaa-
lokin, joka on jo myöhemmin
muutettu keltajalkalokiksi. Näitä
lintuja oli yhteensä noin kolmi-
senkymmentä. Lisäksi vedessä uis
kenteli puolenkymmentä delfiiniä.
Delfi ineistä puhuessani on olemassa
myös pyöriäisen mahdollisuus. Li-
säksi pikkuliitäjä tarkennettakoon
idänpikkuliitäjäksi. Sataman ulko-
puolel la iltapäivää paistattelemassa

istuneet kaksi karimetsoa olivat ilo
silmälle.

Linja-auto teki jälleen pysähdyksen

samassa paikassa kuin tullessa ja
pääsin vielä plokkaamaan yhden
pikkukotkan kaartelemassa ruo
vikon läheisyydessä.

6. Torremolinos 26.5.1992
Viilipäivä

7. Torremolinos - Gibraltar -
Torremolinos 27.5.1992
n. 30 astetta, aurinkoista, ei tuulta

Silkkihaikara oli vieliikin samassa
joen uomassa lähtiessämme aja-
maan kohti Gibraltaria. Katselin sitä
jo sillä silmällä, että jos se olisi
vaikka valkoinen puinen keppi,
mutta siinä samassa lintu nappasi
kalan joesta ja tuli todistaneeksi
itsensä hyvinkin eläviiksi; varsinkin
kalalle. Toinen jo tutuksi tullut
lintulaji, vaalea teryapääsky, oli
vallannut yhden jo kauankin ra-
kenteilla olleen hotellin pääraken-

teetja ynnäsinkin siitä yli kaksi tu-
hatta saman näköistä apusta.

Kohtuullinen parvi. Marbellassa on
myös sellainen outopiine, että siellä

kasvaa palmuja. Palmu ei ole
luontainen kasvi Etelä-Espanjassa
vaan kaikki on tuotettu ja istutettu
sinne. Kyseessä on kuulemmajon-
kinlainen kaupungin imagon
kohottamistyö. Itse en juuri perusta
palmuille, el1ei niistä 1öydy lintuja
tai jotain muuta erikoista.
Pidimme kahvitauonjo tutuksi tul-
leessa kahvilassa ja totesin ilokseni,
että kuulemani tamariskikerttunen
oli saanut seuralaisen tai oikeammin
kilpailijan - ne lauloivat eri puolilta
ruovikkoa ja tuntuivat vuorotte-
levan. Pikkukotkakin kaateli
jälleen taivaallaja sen takana, vähän
kauempana, liiteli käärmekotka
kohti ruovikon takalaitaa.
Gibraltarille päästyämme olisin
voinut vannoa joutuneeni toiseen
paikkaan salamannopeudella. Ih-
mjset puhuivat englantia ja muu
tenkin kaikenlainen likaisuus oli
tiessään. Mielessiini siinsi jo paikan
korkealla sijaitsevat paikat ja niiden
suurin nähtävyys - ainakin minun
mielestäni kalliopyy.Lähdimme
turisteille tarkoitetulle kiertoajelulle
ja sen perällä luolaan, jonne on
nkennettu akustiikaltaan yksi
maailman parhaita konserttitiloja.
Luolasta poistuttuamme laskeu-
duimme takaisin alaspäin tiellä ja
pysiihdyimme tervehtimäiin saaren

suurinta nähtävyyttä, apinoita.
Paitsi apinoita, paikalta havaitsin
myös kaksi pikkutuulihaukkaa,
kaksi muuttohaukkaa, kolme tur-
turikyyhkyä, sinirastaan, ruoste
kertun ja vuorisirkun. Kaikesta
näkemästäni huolimatta, jäin kai-
paamaan kalliopyytä. Emme kui-
tenkaan voineet mennä ylemmäs,
koska sotilaat olivat jostain syystä
rajoittaneet kulkua sinne niinä
aikoina. Palattuamme alas. kävim-
me yhden turistipojan kanssa tutus-
tumassa paikalliseen luontomu-
seoon, joka olikin yksi saaren

hiennoimmista katselukohteista.
Kuten kavedni sanoi, paikan olisi



veinut ottaa todella hicnona ellei 9. Torremolinos - Guadalhor - kumisen vaaroista. mutta en nina
sen lipunmyyiän chkii viisitoista Tor-remolinos 29.5.1992 ainakaan nähnvt kuin kaksi völlistzi
vuotialla tyttärellä olisi kasvanut klo 600 - 12.00, n. 2.+ astetta, kulkijaa siihen aikaan. Aurineon
sananmukaisesti poskiparta. Kaik- länsituulta, aurinloisto n,,usu olr kaunis ja sitä ihaillessa
kea sitä näkee. Paikallinen ruoka- aloin vaeltaa kohti itää. parin
paikka oli kyllä ihan kiva kokeirus Olen monesti kehunut jalkatyön löyhtökiurun surumielinen vihellvs
pubityylisine oluttiskeineen. Itse- tärkeyttä ja todistanutkin sennuun saattoi matkaani ensimmiiiår

ilffi|."*Tli:llåp.iirsi 
joskus ftil:,IfiH:]l",lff;;u: ii'ii:i"::,ff':i;,1""få#iT:

Paluumatkalla pysähdvimme jäl- keilla yölintujen havainnointia, ,unnr",unu, \rti. joren lloin hakea
leen samaisessa kahvkrssa ja vaikla huonolla menestyksellii tosin ja sen kiikar.eillani maastosta jotain iäntä
"tamariskit" olivatkin jo hiljenneet, saattelemana päättänyt herätä aiois- aiheuttavaa. Jouduin kulkemaan
kaksi kaartclcvaa pikkukoLkaa ja sa lähleäkseni kiertämiiän rantaa melkein kolmesataa mctrili
kolmc käärmckotkaa olivat vallan pitkin itään päin. Ka tani oli rar etcenpäil kunnes huomasin parin
vcikcr näky. Millaisen vaelluksel koitettu pitkien matkojan liik kahlaajan juoksevan edeliä;i ia
Irnrrrmresrenpari...rmnincnllrriis- luntisrllc.jrrtenjåtin\enpoi\ja,,tin p;å.liv;n luuri tuolrniirrnrerkllisrå
telrä saisi csirnerkiksi Hanko tavoitteekscni kulkea kumes tuntuu ääntä. Kyseiset äiinrelijät olivat
niemellä. riittävän. musta jalkatyllejii. ja ne olivat

Melko hämäräii oli lähtiessrini kul sularLtuneer niin hyvin hiekka-
g. Torremolinos 2g.S.1992 Väli_ kenaan kohti rantaa. Monet olivat rannan ruskell rasten, erten ollut
pliivä jo aiemmin varoitelleet yijll:i liik niitä havainnut aiemmin. Myö

Guadalhorce- joen rannalta yhytin muutaman :ieiukanan (Gallinula chloropus) ruokailemasta_
Helmikuu 1990; Englanti: Henry Lehto

. .,ii.&tGg3t,



hemmin löysin vieläpari muutakin
paria. Kullakin parilla tuntui olevan
oma kilometrin pituinen alue
hallirmassaan.

Ohitseni lensi rauhallin siiven is

kuin harmaahaikara ja muutamia
lokkeja. Etenin rauhallisesti kä
vellen eteenpäin, kunnes kuulin
jälleen outoa äiintä. Jäin kuun-
telemaan, mutta ääni ei toistu-
nutkaan ja manasin jo huonoa

havaitsemiskykyäni, kun edessä

olevan kuivan puun oksalle lensi
maasta jokin kookas lintu. Kiikarit
olivat hyvässä tarpeessa ja lopulta
löysinkin puun oksilta peräti netä
minervanpöllöä. Olin tottunut Krci-
kassa niikemään näitä lintuja yleen

sä kallioilla ja varsinkin sisämaassa,

joten lintujen paikka herätti ratkai
semattomia kysymyksiä. Kuulin nyt
myös äänen uudelleen, mutta se ei

ollutkaan minervanpöllön vaan

harjalinnun, joita sain sitten ilokseni

ihailla liiheisen golltentän numella.
Yhteensä ynnäsin niitä siellä
ruokailemassa neljätoista. Säibky-
linnuista ei nåyttänyt olevan
puutetta, sillä kohta ohitseni lensi

kahdeksan mehiläissyöjän parvi.
Macchiakerttu, joka oli tullut jo
tutuksi Kosilla, alkoi lennellä
edessäni aaltomaisesti ja monoto-
nisesti äiirurellen. Liiheisen pensaan

latvaan ilmestyi jostain punapää-

lepinkäiskoiras ja pienen kos

teikkopaikan päästä ilmestyi vuori-
väst:iriikkipariskunta koiraan viri-
tellessä luonteenomaista lauluaan.

Vähän matkan päässä edessäni

lennähti matalalla jokin tasku ja
olinkin jo lähes varma pensas-

taskusta, kun naarasyksilö tuli esiin
ja koiras nousi pensaan latvaan

tunkeilijaa tutkailemaan. Musta-
päätaskuja.

Olin jo vähitellen päätämässä

kääntymisestäni, kun näin suureh-
kon lokkipawen kaartelemassa

rannan tuntumassa muutaman sadan

metrin päässä. Siispä, katsomaan.

10

Lähelle paästyäni linnut olivat jo
rauhoittuneet ja sain seurata niitä
pienen matkan päästä. Parven
valtalajit olivat harmaalokti (lue:

keltajalkalokki) ja välimerenlokki.
Kun parvi oli vielä kahdesti lenk
keilijöiden iursiosta noussut lentoon
ja palannut takaisin olin yhyttänyt
siitä vielä pari naurulokkiaja yhden

kaitanokkalokin. Aina täytyy olla
tarkkana sekaparvien kanssa.

OIin sittenkin päättänyt jatkaa

matkaa lokeista eteenpäin. Syy
lienee "geneissä" ja ehkä gee-

neissäkin. Olihan jälleen tullut
sponde elis ja mitä tahansa saattoi
löytyä kulman takaa. No, löytyihän
sieltä. Joenuoma, jonka varrelta
näinjo kaukaa lentävän pois rusko-
haikaran. Päätin siis rnennä lähem-
rnäs ja lopulta olinkin aivan pen-

saiden keskellä rannan tuntumassa.

Läheisessä puussa lauloi kelta-
hemppo ja rannan reunustoilta
laskin yhteensä kolme ruokailevaa
liejukanaa. Lisäksi joen takaa
kuului jo tutuksi tullut tamariski-
kerttunen, joita tuntui olevan oikein
j aettavaksikin.

Olin jo lähdössä pois, kun outo
äänekäs rääkynä hedtti mielen-
kiintoni. Juoksin tataisinpäin muu-

tamia kymmeniä metrejä ia näin
viheiin, pitkäpyrstöisen papukaijan

istumassa puunlatvassa metelöi
mässä. Siitä se lähti melkein heti
jatkamaan matkaansa. Minä ki{asin
linnun tuntemattomana tarhakar
kulaisena ja lähdin palaamaan

takaisin. Matkalla tapasin jo tutuksi

tulleet lajit samoilta paikoilta. Vain
pikkutuu lihaukka lisäsi päivän pin-
namäiirää.

10. Torremolinos - Rondå -

Torremolinos 30.5.1992
n.24 astetta, aurinkoista, ei tuulta.

Kadtaa katsellessani olin huo-
mannut. että matkalla Sevillan
maailmannäyttelyyn, kulkisimme

ohi sellaisen paikan, missä olisi
mahdollisuus niihdä flamingoja.
Olin kuitenkin laskenut rahani ja
totesin kaikkien tuliaisten jälkeen

olevani tilarrteessa, jossa minulla oli
mahdollisuus vain yhteen kumon
retkeen. Ronda oli kiimostarut ja
oli osoittauturut todella hyväksi
paikaksi. Mitä nähtävää siellä siis
vielä olisi? Päätin kuitenkin vielä
lähteä Rondaan ja ydttää tutustua
siiihen viihiin toiselta kantilta.
Ajoimme samaa reittiä kuin
edellisellä viikolla ja samat paikat
eivät juurikaan saaneet sykähdyt-
tämään ennen vuoria - olihan
edelliskerta ollut todella hiljaista
juuri ennen vuorille saapumista.
Mustatasku pyrähti samassa pai-
kassa paikaltaan. Siis todemiiköi
nen pesäpaikkaja taatusti turyassa
rcngastajiltakin !? Seuraavan mut
kanjälkeen tien reunan tasalla noin
kolmenkymmenen metrin päässä

kaarteli peto, joka oli kuin olikin
vuorikotka. Olin nytjo siis todennut
matkanvalintani tuottaneen tulosta.
Muutaman kilometdn päässä näin
liidossa pikkukotkan ja juuri ennen

tuloamme taukopaikalle - sana kuin
edelliselläkerralla; tietysti! viiletti
tien reunassa todenniiköinen alppi-
rautiainen. Itse en siitä kuitenkaan
pinnaa voinut ottaa. Lintu näkyi
niin vähän aikaa ja huonosti no-
peassa tilanteessa, että elis jiii
saamatta-

Taukopaikalle oli ilmaantunut muu-
tamia haarapäskyiä, mutta muutoin
paikka ympiiristöineen oli tyhjä.
Kaupunkiin saavuttuamme kysyin
oppaalta, jos saisin kierrellä omin
päin kaupungissa ja hän suostui,
koska tiesi minun olleen jo edel-
lisellä kerralla mukana. Sovittuam-
me tapaamispaikan, lähdin kienä-
mään kaupungin ulkosyrjää vasta-
päivään. Maisemat olivat, toden
totta, kauniit ja vihreät ia kaupungir
reunassa vuolaana virtaava puro ei
mitenkään haitannut tiitil tururellnaa.
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Yksi matkan kohokohdista oli Gibraltarin retki. Paikan tunnetuin nähtävyys on Euroopan ainut luonnossa
elävä apinakanta. Kuva: Petri Laine

q'l

Muutamien haara- ja riiystäspääs
kyjen seasta löytyi kalliopääskyjä ja
uomassa kiveltä toiselle hyönteisten
perässä hyppinyt vuorivästäräkki
oli kaunista katseltavaa. Polun ede-

tcssä yhä pidemmäIle, löysin cnsin
samettipääkertun ja hetken hake-
misen jälkeen pensaan oksalta tai
turikultarinnan. Muutama metri
eteenpäin ja iälleerl oli outo otus
edessä. "Phyllari", joka olisikin
jäänyt ehkä määrittämäträ. ellei olisi
pä,istänyt lauluaan juuri kun olin
heittämässä toivoani. Vuoriuuni-
lintu. Vähän matkan päässä laules-
kellut etelänsatakieli iäi tämiin mi
tättörnä1tä kuulostavan veijarin
varjoon silmissäni. Hetki vieläja se

oli kadonnut pensaan sisälle. Muu
taman metrin kuljettuani, olin kur.r-

levinani sen äänen jostain takaa.

Edessäni hypähtänyt rusotasku vei
yllättäen kaiken huomioni ja sen
jälkeen en enää kuullut tuota outoa
siikätystä.
Kiersin kaupungin toiselle puolelle
ja lähdin kapuamaan ylös päin kohti

keskustaa. Tapoihini kuuluu terveh
tiä ihmisiä ja saintin ystävällisiäja
iloisia hymyjä kulkiessani vähem
män turistivoittoisia katuja pirkin
eteenpäin. Tapaan myös tchdä
tarkistuksia selkäni taakse ja yhden
sellaisen tehdessäni huomasin kaksi
kookasta petoa kaarlelemassa tai
vaalla. Tarkempi tunnistus antoi
hanhikorppikotkaparin, jotka kaar
telivdt jo melko korkealla ja alkoivat
vähitellen hävitä talojen taakse.
Keskusraan saavuttuani huomasin
hiirihaukan kaartelemassa yläpuo-
lellamme. Kaupunkia halkovan rot-
kon yli menevältä sillalta plokkasin
vielä "peren" ja sen jälkeen liityin-
kin vastaantulleeseen ryhmäämme.
Sillan toisessa päässä tapasin kaksi
lintumiestä, joiden kanssa pa.i sa-
iraa vaihdettuani jatkoin matkaa.
Miehet olivat englantilaisia ja olivat
ollcct pari päivää aiemmin yökuun
telulla laihoin, joskin paljon paren-
min tuloksin. kuin olin itse ollut
koko retken aikana. Muutamit kilo
metri kaupungistä länteen oli ollut

äänessä huuhkaja. Hyvä havis,
Espanjassakin.

Paluumatkasta mainittakoon vielä
vuorilla lentänyt maakotka.

ll. Torremolinoksen ympäristö
31.5.1992
n. 30 astetta, aurinkoista, ei tuulta.

Aiemmar kivelyretken innoittama-
na lähdin tuhoamaan kengänpoh

.jiari pienellä kävelylenkillä. Perus-
lajien lisäksi löysin melkein heti
läheisen rutsastustallien liiheltä poi
kueellisen punapäälepinl(äisiä ja
keskeltä hiekkaista ratsastusareenaa
lyhytvarvaskiurun. Vähän matkan
päässä oli paikallisten oma ulkoi-
lualue,jonne tuotiin itse kaikki pöy-
distä ja tuoleista liihtin, kun haluttiin
lähteä sunnuntaipikrikille. Siellä
vaellessani osui vieiä muutama
samettipääkefitu ja yksi lusko-
kerttukin hollille. Vielä pari mehi-
läissyöjää ja useita paikallisia
keltahemppoja niin olin siltä päi-
vältä kylläinen.



Paluumatkalla minulle selvisi harja- 15. Torremolinos - Malaga - Siniharakka, hanhikorppikotka, kai-
lintujen todellinen biotooppi. Ynnä Paluu Suomeen tanokkakuovi, liitäjät.
sin metsän reunasta jo kolmatta- Mielestäni onni oli matkassa lähes
kymmenrä yksilöä, kunnes totesin Yhr.eenveto joka retkellä, ehtä Gibraltaria
työn toivottomaksi. Niitä oli todella Seuruavat lajit jäivät näkemättä, lukuunottamatta. Mutta eihän aina
paljon. vaikka niitä odotin: Pikkukorp- voi onnistua.

pikotka, pensassirkku, kalliopyy,
12. - 14. Torremolinos 1.6. - purapyy. Kiitokset: Reijo vikman ja Annika

Forsten, joilta molemmilta sain
3.6.1992 Rentoutumista Nämä tulivat vahingossa: tausta-tietoa alueen mahdollsesta

linnustosta.
Havaintoluettelo 1-
Liitäjistä mehiläissyöiään.
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Havaintoluettelo 2-
Kiuruista sirkkuihin.

Hanhikorppikotka (cyps f ulvus). Espan-
ja. Monfraque, 9.5.1994: Tapani Nummi-
nen

Ruostepääsky (Hirundo daurica). lsra-
el, 1980: Henry Lehto

Harmaasirkku {Miliaria calandra). Es-
pania, Guadalquivir, 1 1.5.1994: Tapani
Numminen

1
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1

2 2

2
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RK- ja ARK-havainnot
TLY:n alueella vuonna 1994

.l.vrki Norma ia

Vuosi 199.{ oli harvinai-
suuksien kannalta Varsi-
nais-Suomessa erinomai-
nen. Maakunnalle uusina

lintulajeina havaittiin mus-

tanmerenlokki ja nunna-

tasku. Pikkutrappi, mongo-

liankiwinen ja sinipyrstö
havaittiin toisen kerran.

Erityisen runsaina esiintyi-
vät ruostesorsa, niittysuo-
haukka. sitruunavästärllkki
sekä ARKJajeista muutto-
haukka ja hippiäisuunilintu.

Ilahduttavana piirteenä

ARK totesi vanhojen ha-

vaintojen palauttamisaktii-
visuuden nousseen selvästi.

Niinpä tässäkin katauksessa

on suuri määrä aiemmin
julkaisemattomia havainto-
ja, joista joko löytäjä tai
joku muu on myöhemmin

tehnyt lomakkeen. Onkin
toivottavaa, että mikäli olet

1,1

havainnut .jonkin linnun,

.joka tästä katsauksesta

puuttuu, että täyttäisit siitä
lomakkeen ja toimittaisit
käsittelyyn. Jo työn alla
olevan Varsinais-Suomen
Linnutkirjan takia olisi tär-
keää saada kaikki havainnot
käsitellyiksi; muuten tiet-
tyjen lajien kohdalla esiin-
tymiskuva kirjassa jää vaja-

vaiseksi.

RK-havainnot

A m e r i k a n j ä ä k u i k k a

Gavia immer
3.12. Uus, Hanko 1 tp (Tom

Lindbom, Pekka Alho, Han-

nu Klemola. Jukka Sillan
pää)
10.5.1993 Par. Airisto 1

lähes jp N (Markku Laur6n)

Jalohaikara Egretta alba

17.8. Pai, Paimionlahti 1

klo 11 .32 asti (Ari Kuuse-
la)

Ruostesorsa Tadorna fer-
ruginea
21.-22.5. Mie, Mynälahti 1

k (Timo Elovaara, Rami
Lind-roos, Jyrki Nonnaja)
22.5. Sal. Halikonlahti 1k
(Hannu Kormano, Tom
Lindroos, Jouko Lund6n)
l1 . 28.1 . Kor. Jurmo enim
millään 6 (Juha Sjöholm,
Jarmo Lehtonen)
5.8. Kor, Jurmo -5 (Mikael
Nordström. Hannu Huhti-
nen, Rasmus Mäki)

Amerikanhaapana Anas
americana
25.5.1993 Kor. Wattkast 1

k (Rudin Nordling)

Arosuohaukka Circus
macrourus



28.31.8.1993 Sal. Meri-
niittyl+2kvk(Tapani
Numminen, Risto Hovi-
rinta)

Niittysuohaukka Circus
pygargus
6.5.- 15.6. Pai. Paimionlahti
1 +2kv k (Ville Kirstilä, Ta-
pani Numminen yrn.)
7.5. Hal. Vartsala 1 +2kv k
(Jani Laaksonen)

10.5. Pai, Paimionlahti 3,

+2kv k, +2kv n ja 2kv n
(Tom Lindroos, Jarmo Bo
man. William Velmala
ym.)
1 I .5.-27 .6. Pai, Paimion

Palsasirri (Calid ris melanotos).
8.9.1994. Jurmo: William Velmale

lahtil+2kvn(Tapani
Numminen ym.)
11.-14.5. Mie. Mietois-
tenlahtil3kvk(Hannu
Kormano)
13.5. Mie. Mietoistenlahti I

+2kv n (Tom Lindroos,
Tapio Aalto, Hannu Ket-
tunen)
1,5.5.-29.6. Pai. Paimion-
lahtil+2kvk(Tapani
Numminen ym.)
16.5. 5.7. Pai. Paimionlahti
1 +2kv k (Tapani Nummi-
nen ym..)

18.5.-25.6. Pai. Paimion-
lahti 1 2kv n (Tapani
Numminen ym.)

20.5.-9.1 . Pai. Paimionlahti
1 2kv n (Tapani Numminen
ym.)
2'7 .5. Kaa, Kuusistonlahti I
+2kv k (Hannu Klemola,
Ari Kuusela)
31.5.-21 .6. Pai. Paimion-
lahti I 2kv n (Tapani
Numminen ym.)
10-6.-5.1 . Pai. Paimionlahti
1 2kv k (Tapani Numminen
ym.)
21.5.1992 Suo, Enäjärvi 1

+2kv k (Esa Lehikoinen)

Niittysuohaukat ydttivät
pesiä Paimionlahdella,
mutta vedenpinnan nousu
tuhosi pesät.



Pikkukiljukotka Aquila
pomarina
31.5. Pai, Paimionlahti 1

(Ta-pani Numminen, Anni-
ka Forsten. Hanna Jär.rinen
ym.)

Punajalkahaukka Falco
vespertinus
6.5.1993 Pai. Paimionlahti
I +2kv k (Hannu Ketl-unen,

Tapio Aalto)

Pikkutrappi Tetrax tetrax
24.5. Kor. Jurmo 1 n
(Hannu Eloranta, Ville
Kirstilä, Wil-liam Velmala)

Avosetti Recurvirostra
avosetta
1.5.1993 Mie, Mynälahti 1

(Teuvo Kaasalainen, Henrik
Lindholm" Markku Virkki-
1ä)

Avosetti on vuoden 1994

alusta lZihtien ollut ARK-
laji, vanhemmat havainnot
RK edelleen tarkastaa.

Palsasirri Calidris mela-
notos
14.-1-5.4. Kor, Junrio 1 +1kv
(Sampo Kunttu)
6.-8.9. Kor. Junno 1 lkv
(Williarn Velmala, Juha

Sjöholm)

Jurmo vahvistaa asemaansa

harvinaisten kahlaajien
esrintymiskeskuksena
maassalllme.
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Mustanmerenlokki Larus
melanocephalus
24.1O.-2.11. Pai. Tuuvala
Siililä 1 lkv (Annika

Forsten, Tapani Numminen
ym.)

Suomen ensimmäinen pi-
tempään paikalla pysynyt

lintu sai runsaasti ihailijoita
ympäri maata. Varsinais-
Suomen ensimmäinen ha-

vainto. Havainnosta on jul-
kaistu tiedonanto (Forsten,

Annika 1995: Paimiossa
24.10.-2.1,1.1,991 mustan-
merenlokki. Alr.rla 1: 38-

40).

Mehiläissyöjä Merops
apiaster
5.6. Kus, Vikatmaa 1 (Matti
Lempiäinen)

Lyhytvarvaskiuru Ca-
landrella brachydactyla
16.10. Uus. Hanko 1 (Jukka

Sillanpää, Pekka Alho,

I

Sitruunaväsläräkki (Molacilla citreola).24.5.1994, Salo, Halikonlahti: Henry
Lehlo



Hannu Klenola ym.)
2.-3.11. Uus. Hanko I

(Pekka Alho, Llannu Klc-
mola ym.)

Pukutuntomerkkicn perus-

teella on voitu päätellä ky-
seessii olleen kaksi eri yk-
s i1öä.

Isokirvinen Anthus novae-
seelandiac
31.8. 1993 Sal. Halikonlahti
I (Tapani Numminen)

RK ei tarkasta enää vuoden
1994 alusta isokirv isha
vaintoja. vaan ne kuuluvat
ARK:llc.

Mongoliankirvinen
Anthus godlewskii
2.11. Uus. Hanko 1 lkv
reng. (Pekka AIho, Flannu
Klemola yn'r.)

Useimmat maamme mon-
goliankirvisistä on - kuten
tämäkin lintu - havaittu
myöhään syksyllä.

Nummikirvinen Anthus
campestris
3.5. Kor, Utö I (Kari
Eischer, Markku Rantala)
9.-5. Tur, Ruissalo 1 (Pekka
Alho, Hannu Klemola ym.)

Ajankohta nummikirvisclle
mitä tyypillisin.

Keltavästäräkki
Motacilla flava
26.-21 .5. Kor. Jumo I

lutea/flavissima (Williarn
Vehnala, Hannu Eloranta)

Nunnatasku (Oenanthe pleschanka). 24.10.1 994, Jurmo: Rudin Nordling



Mongoliankirvinen (Anlhus godlewskii). 3. 1 1.1 994, {.Jusikaupunki,Hanko:
MikaelNordstöm.

Mustapäätasku Saxicola
torquata
17.3. Sal, Meriniitty 1n
rubicola,tribemans (Janne

Riihimäki ym.)
1 .9.1991 Kor. Utö 1 n

maura (Rasmus Miiki, Sam-
po Laukkanen, William
Velmala)

Nunnatasku Oenanthe
pleschanka
24.10. Kor, Jurmo I 1kv k
(Rudin Nordling, William
Velmala)

Taigauunilintu Phyllosco-
pus inornatus
21.9.1993 Tur, Ruissalo 1

(Rurik Baarman)

Laji siirtyi ARK:n tarkas-
tettavaksi vuoden 1994
alusta lukien.

Ruskouunilintu Phyl-
loscopus fuscatus
15.-17.10. Kor, Jurmo 1

(William Velmala, Sampo
Kunttu. Emo Kärkkäinen
ym.)

Tiltaltti Phylloscopus
colly-bita
30.10. Uus, Vekara tristis 1

reng. (Tom Lindroos, Jouko
Hakala, Raimo Hyvönen

vm.)

Sepelsieppo Ficedula albi-
collis
15.5.1993 Kor, Jurmo 1 2kv
k (Markku Huhta-Koivisto)

Sitruunavästäräkki Mota-
cilla citreola
21.5. Pai, Puhdistamo 1

+2kv k (Matti Lempiäinen)
21.-31.5. Sal, Halikonlahti
1 k (Timo Koskinen, Jani
Laaksonen. Janne Riihi-
miiki ym.)
9.-10.6. Kor, Utö 1 k (Rami
Lindroos, Petri Parvinen,
William Velmala)

Tavallista runsaampi esiin-
tyminen.
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Valkotäpläsinirinta Lus-
cinia svecica
11.5. Par Petteby 1 k, rotua
cyanecula (Markku Laur6n)

Sinipyrstö Tarsiger cya-
nurus
20.-21.10. Kor, Jurmo 1

(William Velmala, Raimo
Hyvönen, Emo Kärkkäinen)

Vasta toinen havainto Var-
sinais-Suomesta ja myöhäi-
sin Suomessa tehty syys-
havainto.



Punapäålepinkäinen Lani-
us senator
3.-1.1 .1991 Kor.
(Hannu Kettunen,
Kangasniemi)

Punakottarainen
roseus
30.5.I 989 Kor, Jurmo 1

(Pekka Alho, Osmo Kivi-
vuori, Ahti Vapaavuori)

Harmaasirkku
calandra

Miliaria

1 .9.1993 Hal. Halikonlahti I

k Ä (Tapani Numminen,
Anni-ka Forsten. Markku
Laurdn)

ARK-havainnot

pää, William Velmala ym.)

Kattohaikara Ciconia
cico-nia
225.1988 Kem, kirkonkylä
1 (Hannu Klemola, Jarmo

Komi ym.)
21 .6.1993 Mie, Mynäjoen
suisto I (Hannu Klemola,
Jukka Sillanpää ym.)

Lyhytnokkahanhi Anser
brachyrhynchus
29.4.1991 Sau,

Aliristniemi 1 (William
Velmala, Rasmus Mäki,
Mikael Nordström)
1'7 . 22.5.1992 Pai, Paimi-
onlahti 1 (William Vel-
mala ym.)

Harmaasorsa Anas stre-
pera
29.1.1988 Sal. Halikonlahti
2kln (Hannu Klemola)
5.5.1989 Sal. Halikonlahti
lk2n (Hannu Klemola)

Kyhmyhaahka Somateria
spectabilis
30.5.1983 Nau, Apagrundet
1 +2kv k (Kari Karhu)

Kiljukotkalaji Aquila
clanga/pomarina
19.9.1992Dta, Lövö 1 imm
NE (Pekka Toola, Hans

Nurmi, Vesa Virtanen)

Muuttohaukka Falco
peregrinus
4.9. Kor, Jurmo 1 +lkv

(Juha Sjöholm, Jari
Helstola, William Velmala,
Juhani Virtanen)
10.9. Uus, Vekara I lkv
(Raimo Heinonen, Harri
Päiviirinta. Raimo Virla-
nen)
17.9. Kor. Jurmo 1 +lkv
(William Velmala, Esa Lai-
ne, Jukka Salonen, Seppo

Sawanne, Jouni Sihvonen)
17.-19.9. Kor, Jurmo 1 lkv
(William, Velmala, Jukka
Salonen, Seppo Sarvanne)

24.9. Prn, asema 1 I kv S

(Jani Laaksonen, Markus
Aho1a, Mika Korkki)
30.9. Mie. Koeaseman
pellot 1 lkv (Hannu Kle-
mola, Ari Kuusela, Rauli
Lumio)
6.-9. i 0. Kor. Jurmo I lkv
(Simo Veistola, William
Vel mala ym.)
24.4.1993 Uus. Pitkä1uoto I
2kv (Pekka Alho, Hannu
Klemola, Jarmo Komi, Juk-
ka Sillanpää, Juha Varrela)
2.1O.1993 Kor. Jurmo 1

Viiriäinen
cotur-nix

Coturnix

16.7.-6.8. Kaa, Kuusisto I A
(Niko Kurki, Tomi Kai-
janen, Mikko Oivukka,
Paavo Sallinen)
28.5.1988 Mar, Prunkila 1

Ä (Jyrki Normaja ym.)

Keräkurmitsa Charadrius
morinellus
25.-26.5. Kor, Jurmo 1

utö 1

Markku

Sturnus

I

I

Jåäkuikkalaji
adam-sii/immer

Gavia

6.5. Kor. Jurmo Itäsannat I
2kv/tp (Jarmo Komi, Pekka

Alho, Tom Lindbom, Jyrki
Normaja)

Pikku-uikku Tachybaptus
ruficollis
6.1. Sär, Niksaari 1 (Pekka

Loivaranta, Hannu Ekblom,
Jukka K. Nurmi)
9.1.2.1989 Tur, Ruissalo 1 tp
(Willam Velmala)
29.'1.-6.9.1992 Sal.

Halikonlahti 1 vp (Hannu

Kormano, William Velmala,
Rasmus M2iki ym.)
7.1.1.1992-8.1.1993 Pyh,

Rihtniemi 1 (Jukka Sillan-



(Ville Kirstilä, Hannu
Eloranta)

Tunturikihu Stercorarius
longicaudus
29.8. Pai. Paimionlahti 1

lkv S (Tapani Numminen,
Anni-ka Forsten)

Leveäpyrstökihu Sterco-
rarius pomarinus
31.5. Pai. Paimionlahti I
vaalea subad/ad NE (Tapani

Numminen. Annika For-
sten, Matti Lempiäinen)
12.6. Pai, Paimionlahti 1

vaalea subad/ad NE/SW
(Tapani Numminen, Matti
Lempiäinen)
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I .6. 1991 Tur. Ruissalo 1

(Janno Laine)

Riuttatiira Sterna sand-
vicensis
28.6. Kor. Örskär 2 ad
(William Velmala, Jukka
Grönlund, Rami Lindroos,
Rasmus Mäki)
30.6. Kor, Utö 1 jp (Rasmus

Mäki, Rami Lindroos, Wil-
liam Velmala)
6.8. Kor, Jurmo 2 ad vp
(Hannu Huhtinen, Rasmus

Mäki, Mikael Nordström,
William Vehrala)

Pikkutiira Sterna
albifrons
23.5.-'l'! Kor, Jurmo 4 ad I

j:dryeip.,&.*e ,{
Valkotä pläinen sin irinta (Lu scinia svec ica cyanecu la). l 1 .5.1994, Parainen: Henry Lehto

pull 24.5. alkaen 2 ad,28.5.
alkaen 4 ad., toisella parilla
myöhemmin kesällä I poi-
kanen. (Ville Kirstilä, Han-
nu Eloranta. Jari Helstola,
William Velmala)

Etelänkiisla Uria aalge
10.6. Kor. Ulkosaaristo 9
(William Velmala, Rami
Lindroos, Petri Parvjnen)
29.6. Kor, Ulkosaaristo 4
(William Velmala, Jukka
Grönlund, Rami Lindroos,
Rasmus Mäki)
30.6. Kor, Utö i ad
(William Velmala)
2.1 . Kor, Utö 1 jp (Rasmus

Mäki, Rami Lindroos)
6.1 .199\ Kor. Utö 1 ad



(Wi1liam Velmala, Antti
Kause, Sampo Laukkanen)
18.4.1992 Kor, Utö 1

(William Velmala, Rasmus

Mäki. Ville-Veikko Salo-

nen ym.)

Etelänkiislan esiintyminen
on painottunut voimak-
kaasti Korppoon saaristoon;

muual-1a laji on edelleen

erittäin har-vinainen.

Valkoselkätikka Dendro-
copos leucotos
1.2. Pai. Keskuslaitos 1 n
(Petri Laine)

3.-19.2. Kar, Kyrön asema

1n, löytyi kuolleena 19.2

(Hannu Klemola, Ari Kuu-
sela, Pekka Alho)
4.-20.2. Par, Mustfinn 1 2kv
k (Jyrki Normaja, Betil
Blom-qvist, Marcus Dunc-
ker, Markku Laur6n, Jukka
J. Nurmi, Soili Leveelahti)
25.2. Uus, Lokalahti
Ahmasvesi 1n (Pekka A1-

ho, Tom Lindbom)
20.3. Pai, Paimionlahti 1

(Pekka Toola)
20.-21.3.1988 Kem. Ström-
ma I k (Jyrki Normaja ym.)

Sininärhi Coracias garru-
lus
11.6.1985 Lie, Jiirykselä I
(Kari Karhu)

Isokirvinen Anthus novae-
seelandiae
17.9. Sal, Pahkavuori (Jani

Laaksonen)
16.10. Kor, Jurmo I
(William Velmala, Sampo

Kunttu, Pekka Toola)

Sepelrastas
torquatos

Turdus

4.10. Kus, Isokari 1 (Jari

Helstola, Pasi Laaksonen,

Keräku rm itsa (Charadrius morinellus) 1-kv. 13.9.1994, Tu rku,Ävik: Henry Lehlo.
Tästäkään linnusta ei ole lehty AF K-kaavaketta !



Hippiäisuunilinlu (Phylloscopus proregulus).21.10.1994, Jurmo: William Velmala

Tarmo Nurmi, Kari Tuo
minen)
5.10. Kor, Jurmo 1 1kv
(Reijo Vikman)
8.i0.1987 Kor, Jurmo I
(Jari Helstola, Seppo Kal-
lio, Pasi Laaksonen, Tarmo
Nurmi, Ari Rivasto)

Keväthavaintoja ei tarkas-

teta.

Hippiåisuunilintu
Phylloscopus proregulus
21.10. Kor, Jurmo 1 k reng.
(William Velmala)
22.10. Dra, Kuggskär 1

(Janne Riihimäki, Markus
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Ahola, Marko Kaukinen)
29.10. Uus. Vekara I

(Raimo Heinonen, Matti
Lempiäinen, Raimo Virta-
nen )

30.10. Dra, Kuggskär I

(Jani Laaksonen, Mika
Korkki, Janne Riihimäki
ym.)
2.1,1. Kor, Jurmo I
(William Velmala)

Lapintiainen Parus
cinctus
13.11. Pii, Hepojoki 1

(Mikko Ylitalo)

Keltahemppo Serinus
serinus
1.4.4. Kor, Utö 1 k (Wil
liam Velmala, Jouko Hög-
mander, Antti Kause, Will-
strömit)
14.10.1991 Kor. Utö 1 k
(Jukka Hauru, Kari Var-
penius)

Pikkusirkku Emberiza
pusilla
19.10.1994 Uus. Vekara I
(Raimo Heinonen, Raimo
Virtanen)
28.2.-6.3.1988 Rai,
Tammisto 1 (Hannu Kor-
mano ym.)



Pikkutiira {sterna albitrons) Toukokuu 1994, Jurmo: Jyrki Normaia

Sinipyrstö (Tarsiger cyanurus). 20.10.1994' Jurmo: William Velmala



Balladi pinnojen vaiheilta

Avustaja

.Iuhani Toukola

Nyt alkava neliosainen tarina
on kuvaus taistelusta huipulla,
jossa tunnetusti käy kiivas
tuuli. Siellä piirjää vain mies,
joka ei vähästä säikähdä eikä
kaihda keinoja päämäärään

pyrkiessään. Siellä ei tinkijä
menesty, sillä hetkenkin epä-

röinti voi tuhota uran.

Tiedän, että monella on paha

tapa etsiä kuvitelluistakin hen-

kilöistä ja tapahtumista vasti
neita rodel.lisuudelle. Siksi on
paras todeta heti alkuun, että

sellaisja voi löytyiikin ja niitä
voi vapaasti itse keksiä. Ne jot
ka tuntevat selvää anti- tai sym-
patiaa pinnametsästystä koh
taan, lukekoot. tarinan. Todel-
liset tosikot ja ahdasaivot pla
ratkoot äkkiä ohi näiden sivu-
jen ja pancutukoot johonkin
diagrammiin tai muuhun arvok
kaaseen faktaan.

I näytös

Haamuraja, 1000 elämänpin-
naa, alkoi olla vaarassa katketa.
Se, joka ensimmäisenä yltäisi
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tähän lukemaan. saisi kuvansa

bongaajamatrikhelin kanteen
kultaisten tammenlehvien ke-
hystämänä, vaakunoilla, täh-

dillä, miekoilla ja nauhoilla
kodstettuna, pään yllä kruunu,
jossa timantein ja safiirein
kirjottu teksti: His Majesty -

King of Points. Valtakunnassa
oli viisi miestä, jotka pahiten

uhkasivat tonnin mjaa - sattu-
moisin kaikki turkulaisia. Tässä

pieni esittelykierros:

Olof Hunger
sinnikkäästä retkeilystä jat-

kuvaa nälkää näkevä pinna-
mies; ikä jo 66, mutta pinnoissa
pisimmällä: 999.

Inge Koukkuselkä
- nimitys iohtuu kumarasta ole
muksesta, joka hankittu tuijot-
tamalla neljä vuosikymmentä
liian matalalla jalustalla Ko-
waan.52v..998.

Eedk Voittoisa
- nimensä mukaisesti menes-

tynyt,51v.,998.

Maunu Paljasjalka
- saanut nimensä siitä. kun saa-

pui kerran joulukuussa Hanko-
niemelle paljain jaloin katso-
maan lumivarpusta; ei hukan
nut aikaa liikaan pukeutu-
miseen. 49v.. 997 elistä.

Erik Sammalkieli
mies, jonta puhe lukkiutuu

käsittämättöm;iksi sammalluk-
seksi aina kun kova pinna ky
seessä. 48-vuotias, pinnoja 997.

Lisäksi tarinassa esiintyy muita
henkilöitä, joita ei tähän erik
seen ole heidän harrastelijamai-
suutensa ja noviisimaisuutgnsa
vuoksi kirjattu.

Jäittenlähdön aikaan tavattiin
Lohjalla yllättäen kiharapeli-
kaani. Maunu Paljasjalka istui
tapansa mukaan puhelimen
vieressä ja vastasi heti: "Paljas
jalka. Jollei asianne ole pinnaa
koskeva, puhukaa hitto vieköön
lyhyesti!" Kävi siis kuitenkin
ilmi, että pinnasta oli kyse, ja
urkittuaan kaikki talpeelliset
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riedot ja sätittyään tiedonYäli
tyksen hitautta - lintu oli nähty
sentään jo puoli tuntia sitten -
Maunu Paljasjalka katkaisi
puhelun ja alkoi lcvittää sanaa.

Eerik Sammalkielen tehtävänä
oli viilittää tieto mm. Hamld
Siniharnpaallc ja Sven Pörrö-
parralle, mutta Eerik oli jo niin
kiihtynyt, että jutusta ei tullut
mitään. H. Sinihampaalle hän

ölisi:"... ja lomisitsi ja näkyvit-
sijäp sisili kintsikkä kiharak-
keli!" Sinihammas onneksi van-
hastaan ymmärsi heti tilanteen
vakavuuden ja soitti hetikohta
muualle saadakseen selväkieli-
semmä; informaation.
Olof Hunger ravasi kotonaan ja
rcpi hiuksiaan: päivä oli pilalla.
Hän nimittäin oli jo itselleen
kiharapelikaanin aikoinaan
vääntänyt, mutta sen sijaan kai-
kilta pahimmilta kilpailijoilta
se puuttui. Retkivehkeitääo oi-
tis etsi hänkin. sillä ainahan
voisi ydträä edes pitää k riik-
kiä korkealla ja kiinnittää mui-
den huomio muihin asioihin.
Helppoa ei myöskään ollut
Eerik Voittoisalla. Hän oli ni
mittäin lähtenyt pienelle ren-
toutumisretkelle Jurmoon. To-
sin hän oli luonnollisesti
ymmiirtänyt sen riskin, mikä
siihen sisältyi, kun poistui
Turusta ja siksi hän oli ke
hottanut ilmoittamaan pinnois-
ta saarella asuvalle kalastajalle.
Pahaa aavistamaton Eerik käve-

li Länsiriutalla, kun kalastaja

saapui pajkalle hengästyneenä
ja mustalla baskerillaan hikeä
pyyhkien. Mies puhui nopeaa

saaistoruotsia, joka ei otlut
Voittoisan vahvimpia puolia.
- Dom ringde o sa'att dom har

sitt nogo kiharapelikaani i luu-
j uu.
Sana "kiharapelikaani" ditti
Eerikille. Kuin sähköiskun saa-
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neena hän alkoi plarata pientä
punaista sanakirjaansa ja jo
kymmenen minuutin kuumei-
sen työn jälkeen hiin sai

muotoilluksi lauseen:

Var sitter fågeln?
Samalla hän levitti karttansa
kalastajan eteen. Ahavoitunut
sormi pyöriskeli rannikon tun-
tumassa, pysähtyi osoittamaan
Lohjaa ja mies toisti taas:
"luujuu". Eerik löi satasen mie
hen kouraan ja pinkaisi juok
suun kohtj kylää. Tuli siinä
samalla rikotuksi kauan "neljän

suohaukan miehen" hallussa
ollut ennätys matkalla Järvi -
Kylä (2.08). Kylässä Eerik
paineli soittamaan merivar-
tiostoon. Siellä tiedusteltiin,
oliko kyseessä sairastapaus.

Toua, hyvä syy pitää olla jos

mielii saada helikopterin pai-
kalle. Eerik mietti pitkät neljä
sekuntia ja vastasi: "On, paha

käärmeenpurema". Helikopteri
luvattiin ja Ee k ryntäsi kämp
pään pakkaamaan. Aseman
vanhalla hakaneulalla hän

ronkli kaksi tyylikästä reikää
kantapäähän ja hieromalla
ruokakaapista löytyneellä van-
halla sapuskalla sai aikaan
elegantin turvotuksen.
Helikopte p:idsi jo YlainiityUä
ja Eerik klenkkasi ulos ja
laskeutui tuskainen irvistys
paareille. Helikopterissa hän

vaivihkaa puki sukan ja kengän
takaisin jalkaansa. Saaristo
näkyi alapuolella palapelinä ja
Erik loi kaihoisan katseen kohti
koillista. Kyllä on hyvä, että tuli
intti käytyä laskuvarjojäiikä-
reissä, mietti Eerik, kun val-
tatien harmaa. loivasti kaartuva
nauha niikyi alapuolella. Hän

tempaisi laskuv arj opakkauksen
selkäänsä, potkaisi oven auki ja
hyppäsi... Jo saatiin hommaan
vauhtia. Vanha laskuvarjomies

kiskaisi narusta ja leijaili puh
taasti aivan tien vieressä ole-
valle niitylle, jossa sivumennen
sanoen laidunsi paikallinen
intianhanhi. No, nyt ei ollut
aikaa hukattavana liillärilajei-
hin. Eerik juoksi 48 vuotiaan
reippaudella tielle, asettui ma-
kaamaan keskelle ajorataa ja
heti puri lifti!

Reilu vafiti oli kulunut siitä.
kun Paljasjalka ensimmäisenä
turkulaisena oli saanut tiedon
havainnosta. Uudenmaantiellä
ujelsi itåänpäin 56 autokuntaa
vihreät hälytysvalot vilkkuen.
Kuuliaisesti antoivat hälytys-
ajossa olevat poliisiauto ja am-
bulanssi tietä letkalle. sillä
pinnamiehenä tunnettu Maunu
Lainparantaja oli saanut tämän
tarpeellisen muutoksen liiken-
neasetukseen. Autoissa oli tun
nelma korkealla: kutsuttiin ka
vereita ystävällisellä, lähes
lempeältä kuulostavalla nimi-
tyksellä "Vanha Sika", huu
dettiin väIillä muuten vain
suoraa huutoa, toisteltiin sanoja
" kolmen kovimman joukoss"'
ja pantiin pinnakasetti laula-
maan "Se on jossain", johon
kirkasäiininen enkelikuoro ta-
kapenkiltä vastasi säännöl
lisesti "sinne, sinne".
Kun Eerik Voittoisa saapui Jur-
mosta väsyneen näköisenä pai-
kalle, oli järven rannalla rivissä
49 Kowaa ja kiikarit risteilivät
pisin rantoja.
' Onkse? kysyi Voittoisa.
Kieltävä vastaus Kaikli olivat
allapäin paitsi Maunu Paljas-
jalka ja Eerik Sammalkieli,
jotka jostakin syystä riemuit-
sivat ja iloitsivat kuin pikku-
lapset. Voittoisa kysyi Hun-
gerilta syytä, joka osoittautui
iskuksi Voittoisallekin: miehet
olivat iuuri nähneet spontaa-



nisti mustapäälepintäisen ja
korjanneet lukemansa 998:ksi.
Yhtiikkiä kuului huuto, joka
leikkasi ilmaa kuin viidakko
veitsi ja sai kaikki lintumiehet
jähmettymään.

Siäl on. siäl on!
Lintu osoittautui kuitenkin vain
tavalliseksi pelikaaniksi ja
huutajaan kohdistettiin pahek-

suvia katseita. Joku noviisi taisi
siitäkin tosin vuodenpinnan
saada. Olof Hunger huokaisi
helpotuksesta: johtoasema oli
yksin hänen. Hän nadsi jat-
kuvasti, ettei kannattanut enää

odottaa - mennyt mikä mennyt.
Hän uhkaili myös vastustaa ha-

vaintoa myös rariteettikomi
teassa. mutta siihen muut
totesivat tylysti:
- Ei täs pinnat ennenkää ol ollu
komiteast kiinni. Kai sitä itte
sentää päättää mitä niikee ja
mitä ei. Ei semmost pinnamiäst

olekka, jol on vain komitean
hyväksymii lajeij.
Olof tuhahti ja tyytyi vael-
telemaan ja kerjäämään toisten

eväitä. Äkliä kuitenkin kuului
taas tuo verenpainetta kohot-
fåvå huuto.

- Siäl onl
Katseet kääntyivät osoitettuun
suuntaan ja vastamnnalla niikyi
todella kaarteleva, siivet alta ja
päältä näyttävä kiharapelikaa
ni. 49 Kowaa kääntyili tahdissa

linnun mukana kuin lentoko-
netta seuraava it-Patteri. Jou-

kosta alkoi kuulua huutoja.
Kyl on kaunis. Ihan selvästi

näkyy, eiks vaa?

- Nyt on kova. Täst ei parane.

Mitä me nähdään? Kuktaa ei

01 viäl kertonu...
Lyhyen katselun jälkeen alkoi-
vat normaalit rituaalit: kättely
ja selkäänhaktaaminen. "... ja-a
koukkuselkä suortuu. siit on
kaikki iloissaan...". lauloi Sven

Pörhöparta.
Ei suorru, mä katon viäl,

vastasi Inge Koukkuselkä.
Muilla kuin Hungerilla oli ilo
ylimmillään - eikä vähiten

Maunu Paljasjalalla ja Erik
Sammalkielellä, joille se oli
päivän toinen elisl

Nyt tämäjäpälähä nävihylä
kiharikki, sanoi Sammalkieli.
Tunnelma oli jollakin lailla
lauennut. Ilmassa tuntunut
rahisevan räiskyvä ylijännite
oli päässyt purkautumaan ja
porukat alkoivat hajaantua

omille teilleen. Pinnakasetit

soittivat: "Se on jossain", ja
enkelikuorot takapenteiltä vas

tasivat: "Se oli siellä. siellä".

Turussa kärkimiehet kokoon-
tuivat pieneen palaveriin.
Puhena johti hiljalleen
toipumassa ollut Olof Hunger,
jonka kanssa kärkisijan 999
jakoi nyt siis neljä muuta

bongaria. Palaverissa tultiin
siihen tulokseen, että reilun
peliä olisi noudatettava, esim.
kenenkään paitsioon jättäminen

ei tulisi kysymykseen, vaan
tieto kulkisi kuteD ennenkin.
JOS spontaanisti näkee jotain,
niin sillehän ei tietysti VOI
mitään.
Kuukaude kuluivat nuhallises-
ti. Jotain lällärikamaa nähtiin
siellä täällä. mutta ei ainut-
takaan Lajia. Vanhat pjnna-
ketutkin tosi hoitelivat kesym-
pi?ikin pinnoja ikäänkuin
pitääkseen yllään taitojaan.

Vanhoja tekijöitä nauratti muit-
ten hanastelijoiden edesotta-

mukset ja noviisimaisuus. Hil-
peyttä herätti mm.
- kun ns. Idän Pikajunan Miehet
(tuntee myös VR:n porukka)
matkusti vuorokauden vanhas-

sa, mustassa junanvaunussa

käyd:ikseen katsomassa kivi-

taskuja Joensuun lähistöIlä.
kun porukka ajoi Mossella

Kokkolaan ja takaisin, eikä
päivä tarjonnut muuta kuin
laturin hiilien vaihtamista ja
öljyn lisäämistä joka toisella
huoltoasemalla.
- kun tuleva tähtitieteilijä
liikkui liftaten rekka- yms.
autoissa välillä Turku Itä-
Suomi houkutellen retkiseuraa
salaamalla sen tosiseikan, ettei
lintua ollut enää nähty.
- kun ns. skootteriporuka eli
kaksi lääketieteen kandidaattia
ajoitti saapumisensa pikku-
trappipaikalle siihen hetkeen

kun lintu hävisi, juuri ennen

skootterin pysäyttämistä, met
sänreunan taakse.

Monenlaista sai kuulla ja
nähdä, ja pahimmista ei uskalla
puhua edes.

Toukokuun lopulla Inge Kouk-
kuselkä lähti Jurmoon Spon-

taanin toivossa ja väsyneenä

odotteluun muiden jäädessä

puhelimen vierelle pureksi
maan niveliään kynnet käy-
tettynä).
Sinnikkäästi retkeili Inge
Koukluselkä Jurmossa. Rinta-
taskussa hänellä oli etsintälaite.
joka alkaisi piipittää, jos
hänelle tulisi sanoma saarelle.
Kaikenlaista pikkumukavaa
näkyi, mutta se Suuri Rattai-
seva antoi odottaa. Retkeilyä
haittasi lisäksi se. että saarella

ei voinut täysin vapaasti liik
kua, koska oli lintujen pesi-

mäaika menossa. Eräs saare-

lainen oli sanonutkin Inge
Koukkuselälle, että nyt loppui
riutoilla kävely, sillä haahkat

häiriintyvät Koukkuselän jat-
kuvasta ravaamisesta erityi-
sesti eräs vanha haahka, joka on
pesinyt samalla paikalla yli 80
vDottå Koukkuselkä totesi. että
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samapa tuo. Paikla on muu-
tenkin kolmen köyhimmän
joukossa. Saarelainen ei tästä

pitänyt, vaan koki sen louk-
kauksena ja alkoi sättiä Kouk-
kusclkää ja etsiä tästä muita vi
koja kuin haahkojen häiritse-
minen: Koukkusclkä oli tehnyt
tarpccnsa erään omenapuun
juurelle kylässä, josta syystä
puu oli kuollut. Koukkuselkä
oli hajoittanut vanhan kirjoitus-
pöydän laatikot. Koukkuselkä
oli vamstanut Mannerheim
postimerkit. Koukkuselkä o1i...

Inge y|itti lepyttää saarelaista,
sillä hyvät suhteet paikkakun-
talaisiin ovat tietysti tärkeä asia

- pinnamiehellekin.
Seuraavana aamuna Koukku-
selkä kiipesi Harjullc ja niiki
kaukana Järvikankaalla ihmeel-
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lisen linnun, joka toi lähinnä
mieleen kivikkopyyn tai jonkin

muun Alectoris suvun lajin.
Koukkuselkä paransi vauhtia;rn
ja kiivaassa kyyryssä viuhtoen
paineli yli Länsikankaan Jär-

velle ja kohti Länsiriuttaa, jon-
ka kiviharianteen taakse lintu
oli hävinnyt. Sydän tykytti
ylikierroksilla ja mieleen hiipi
vastustamattomasti voitontun
ne Tonni oli vahvasti katkea

massa ja sielunsa silmin I.
Kouktuselkä näki kuvansa
Bongaajamatrikkelin kannessa.

sinne kätkeytyneen Sen. Äkkiä
hänen eteensä kohosi kuitenkin
kcppiä pitelevä käsi. Vihainen
saarelainen siinä oli jälleen. Ja

totesi:
Ejdrarna ska häcka i fred!

lnge sellni, enei hän aikonut

häiritä haahkoja, vaan katsoa
harvinaista lintua, joka olj
kadonnut riutan toiselle puolel-
le. Mies ei kuitenkaan myöntä-
nyi erivapauksia. Hiki virtasi
Koukkuselän kasvoilla. Ompa
tinkimättömän tinkimätiin tin-
kirninen, hän ajattelj. S jvu

silmällä hän tarkkaili ympä
ristöä. Jos selkä olisi suoris
tunut, olisi juuri ja juuri nähnyt
yli harjanteen, mutta 40 vuotta
oli liian matalaa jalustaa olivat
tehneet selän taipumattomaksi.
Tähän ei voinut alistua. Niinpä
Inge ryöstäytyi irti ja konttasi
kuin kärppä riutan ha alle ia
loi janoavan ahneen katsecn
kivikon yli. Ja siellä, noin 15

metrin päässä istui mitä
kaunein...

iatklu ensi numerossq
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Varsinais-Suomen liito-oravista
vuosina 1980-1995; Osa 2.

V€sa Sarola

Perinteisesti otukset pesivät

tikkalintujen tekemissä kolois-
sa. Kun luonnonkolot ovat vä-
hentyneet ja sopivia pönttöjä
on tuotu metsiin. niin liitudt
pesivät mieluust myös niissä.

Joskus pesitään talojen ulla-
koilla, vajoissa, halkopinoissa
yms... Eläimet eivät ole kovin
nirsoja pesäpaikan suhteen. Ne
tarvitsevat useita pesäkoloja.

Varsinainen pesäkolo, jossa

emo hoitaa poikasiaan, on

yleensä pienireikäisin
vihollisten vuoksi. tietenkin.
Uroksella on oma kolonsa ja
varakolojakin taryitaan. Lisäksi
tarvitaan ruokavarastokoloja.
Lukuisissa isompien pöllöjen
pöntöissä olen todennut lepän
ja koivun norkovanstoja, mutta
hyvin hawoin riitä on ollut
pikku pöntöissä. Sopivin pesä-

maasto lienee iäreä vanha seka

metsä, mutta reviirejä olen
todennut lähes kaikenlaisissa
metsissä - en kuitenkaan soilla.
Kalliomänniköissä, rantakuusi-
koissa, puronvarsilehdoissa,
omakotitalojen pihoissa yms...

Sopivat pesäkolot ovat määrää-

viä tekijöitä - muissa suhteissa

liito-oravat osaavat joustaa.

Muutamia reviirejä olen ih-

meekseni todennut myös
peltojen keskellä olevissa pie-
nissä metsä-saarekkeissa, jotka
ovat yli 100 metrin liitomatkan
päässä suudsta metsistä. Toiset
asuinpaikat taas ovat syvällä
korvessa kaukana ihmisasutuk-
sesta.

Pesinnästä yleensä

Lisääntymispuuhat alkavat
kiima-aikana maalis-huhti-
kuussa, jolloin iloluontoisia
"liitolentokamevaaleja" pide-
tään jopa päivän valossa -

vastoin tämän eläinlajin yleisiä
tapoj a.

Emon kantoaika lienee kuu-
kauden paikkeilla. Pesä teh
dään koloon ja uroskin auttelee

tässä työssä. Pesäaines on hy-
vin vaihtclevaa. Olen todennut
ainakin naavaa (sit,ikin vielä
on), katajan ja pajun kuorta,
karvoja, höyheniä, lam
paanvillaa, sammalta, lehtiä,
pieniä oksan pätkiä, heiniä,
j?ikälää yms.., Suunnilleen
vapun jälkeen olen tavannut

emoja poikastensa imetys-
touhuissa. Joskus olen nähnyt
pienien poikasten hoitoa myös
heinä-elokuussa. Vain muuta-

man kenan olen todennut kaksi
peräkkäistä poikuetta samassa

pöntössä, jolloin en tietenkään
ole voinut varmistua siitä. että
emo olisi sama. vaikka toden-
niiköistä se onkin. Poikasmää-
rät pesueissa ovat olleet ha
vaintojeni mukaan yleensä 2,
joskus l tai 3 ja vain yhden

kenan 4. Alan tutkijoiden mu
kaan on viitteitä siitä. että
urospoikasia syntyisi naaraita

enemmän - niin-kuin ihmisillä
ja tavallisilla oravillakin. Naa-

ras imettää poika-siaan ehkä

kuukauden päivät, jolloin ne jo
aloittavat kiipeilyn ja liitolen-
totaidon opettelun ja lehtien
pureskelun. Perhe pyörii poru
kassa pesinnän jälkeen vielä
useita kuukausia.

RaYinnosta

Liiturien voidaal katsoa olevan
kasvissyöjiä. Isoissa pöntöis
säni on ollut vuosien saatossa

lukuisia suuriakin koivun ja
lepän norkovarastoja - joskus

hauskasti kuin halot pinossa.

Haavanlehtivarastojakin on
ollut. Otukset syövät lähes mitä
tahansa kasYien osia. Oike-
astaan ne syövät mitä milloin-
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"Sopu sijaa antaa". Kuva: Vesa Sarola; '13.7.1991, Paimio.

kin on luonnossa tarjolla niiden
reviireillä; kesällä lehtipuiden
Iehtiä, marjoja, kukkia, sieniä
yms. talvella varastoista lepän
ja koivun norkoja, kevääIlä
männyn neulasia, puiden

silmuja, pajunkissoja yms...

Tutkijat ovat todenneet joskus

liiturien berkutelleen myös lin-
tujen munilla ja poikasilla. Var
puspöllöjen myyrävarastoilla
on käyty toisinaan "raatovar-

kaissa", joten ainakin osa

otuksista lipeää kasvinsyöjän
periaatteistaan. Itse olen vienyt
toisinaan joulun alla veiti-
koille ainakin kahdenlaisia
pähkinöitä, jotka myös ovat

kelvanneet.

Liikunnasta

Liito oravat ovat erittäin kette-

riä kiipeilemään tiheäoksaises

sakin puussa sekä ylös että alas

niinkuin nakkelit konsanaan.
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vaikka kyljissä olevien liito
poimujen luulisi haittaavan
menoa. Näin kerran yhden

otukscn liitävän noin 35 m,
jonka tempun jälkeen mittailin
ja laskeskelin hiukan liito-
kulmaa lähdöstä päätepistee

seen kuusen tyvelle. Päädyin
noin 15 asteen teoreettiseen
kulmaan. Käytännössä eläin
heittäytyy aluksi jyrkästi alas-

päin ja vauhtia saatuan liitää
loivasti, kunnes liidon lopussa
koukkaa yläviistoon pehmeästi
jarruttaen. Otus osaa myös

nätisti kaarellen väistää puita.

Häntää ja liitopoimuja kätevästi
käytellen vekl(ulit mennä viis
tävät ilmojen halki säkkipime
ässä puusta toiseen nopeudella,
joka voi olla noin 6 metriä
sekunnissa. Pisimmät mitatus
liidot ovat Suomessa kuulemma
olleet noin 90 metrin luokkaa.
Maassa eläin on melko kömpelö
ja meneekin sinne vain harvoin.

Suuria aukeita otus lähteekin
nlaata pitkin ylittämään vajn
poikkeuksellisesti. Olen mo
nasti pohtinut sitä, ovatko
eläimet liidelleet muutamille
tietämilleni peltojen keskellä
oleville reviireilleen yli 100

metriä, vai onko hypitty pellon
poikki. Niinikään olisi metkaa
tietää, kuinka liito oravat ovat
asuttaneet esim. Kemiön saa

ren.

Keskinäisestä
sosiaalisuudesta

Lukuisia kertoja olen todennut
useita liitureita samassa, joskus
pienessäkin pöntössä. Niitä on
ollut kaksi, kolme, neljä tai
enemmänkin. Usein ei tarkkaa
lukua ole helppoa saadakkaan,
sillä pieni pönttö näyttää ole-
van täynnä otuksia ja joskus

vekkulit vim-maavat vallan
tavattomasti. Olen tavannut



tälläisia "päiväkerhoja" heinä-

kuussa 28 asteen helteellä ja
tamikuussa 22 asteen pakla-
sella. Kerran kiipesin pöllön-
kuuntelureissullani maalis

kuussa pilkkopimeässä pöntöl-
leni kuusen latvaan tutkimaan
tilannetta. Taskulampun tuik
keessa ynnäsin ainakin kolme
killisilmää kotokolossa. Käsi
tykseni mukaan liito-oravat
ovat keskenään hyvinkin seu-

rallista sakkia. Yleensä tammi
helmikuussa olen tavannut eläi-
miä pöntöissä kaksittain pohti-
massa parisuhdettaan.

Suhteista muihin eläimiin .ia
lintuihin

Vaikka liiturien kerrotaan

tuhonneen toisinaan pikku-
tintujen pesintöjä, en ole itse

kuitenkaan tällaista paljoakaan

havainnut, vaikka kesätorp-
pamme pihapiirin pöntöissä on

asunut monina vuosina sekä

liito'oravia että 4-8 eri lajia
olevia pikkulintuja. Lintu
poikueiden lentoor] pääsyä en

todennul liiturien estäneen.

Keran on kuitenkin terva
pääJkyn pesintä omassa eri-
koispöntössään keskeytyDyt
munavaiheessa. kun lintu oD

muninut nlunansa pöntössä

olleen liiturin pesän eteen. Se

lienee ollut liito-oravan vara

pesä. Munia ei kuitenkaan oltu
syötyl Metsäseudulla olen

ken-an todennut talitintin
onnisluneen pesinnän suoraan

liiturin "urospesän" tlli
vampesän päällli naarasliiturin
hoitaessa poikasiaan noin 30

metl iD paassa toisessa

pöntössä. Urosliituri oli asus-

tel1ul piintössä koko kcvään,

kunnes tinfti aloitti siinä
kesäkuussa onnistuneen

pöllön pöntöissä ovat liituit
pesineet onnistunegsti vuoro-
vuosina pöllön kanssa. PölIö
koiras paik-kalintuna seudulla
asuen ei ole näemmä otuksia
kiusannut. En ole tavannut
pikkulintujen pahemmin kärhä

möineen liiturin ollessa puussa.

Esim. varpuspöl1ön ympärillä
tiaiset pitävät kovaa metakkaa.

Otaksu lintujen ja liiturien suh-
teiden olevan aika neutraalin.
Vaikka näätä onkin tuhonnut
muutamien liitäjien pesitöjä

isoissa pöntöissäni, niin onpa

otusten elämä toisaalta jatkunut
näädän pesäpuun lähelläkin -

ainakin niin. ettei se ole kaikkia
liitureita tappanut. Jos lehto-
pöllö asettuu asumaan liitäjien
reviirille. on otuksilla totiset
paikat. Liito oravien ja taval-
listen omvien suhteesta en ole
päässyt selville muuta kuin että
joskus liituri oD asettunut asu

maan oravan talvipesään on-

nistuen pesinnässään. Ketolan
Karin havainnon mukaan oli
varpuspöllö ryhtynyt varas-

toimaan lryyriään asuttuun

liitudn pönttöön, mutta oli
jättänyt homman silleen.

Suhtautumisesta ihmisiin

Jo se seikka. että liitudt ovat
asuneet kymmeniä vuosia
monien kartanoiden piha
piireissä, kcrtoo sen, etteivät
eläimet ihmisiii pelkää. Kiima
aikoina pidetyt "soidinkar-
kelot" päivän valossa ihmisten
töllistcllessä vieressä kertovat
niinikään välittömästi suhteesta

kaksijalkaisiin. ltselläni on
havainto tintinpöntöstii, jossa

otukset pesivät 4 vuolta
peräktäin metrin korkeudella
maasta mitaten valtatien
varressa. Paikta oli niin helppo,

errä siellä kävi yksi ios roi

nenkin tuttava ja tuttavan-
tuttava otuksia ihailemassa -

valokuvia orettiin yms...
Ajattelin aluksi, että eläimet
kyllästyvät katselijoihin, mutta
eivät pahaksi panneet, vaan
pesivät uudelleen ja uudelleen,
kunnes sii yivät 1995

kauemaksi. Useissa varpus
pöllön erikoispöntöissä ovat
liitudt pesineet jo vuosia
tarklailun alaisina. Normaa-
listi ne katsovat kaikessa rau-
hassa silmiini uteliaina tut-
kiessani talon tilannctta.

Luontaisia vihollisia

Liito oravan päävihollinen on
ollut tietysti ihminen, joka on
tuhonnut kolopuita. Luontainen
nisäkäsvihollinen on näätä.
josta on otuksille kuitenkin
aika vähän haittaa, jos pieni-
reikäisiä koloja on tarjolla.
Näädällä ei ole myöskään

mitään mahdollisuuksia ottaa

liitureita kiinni takaa ajossa

näiden liitäessä tiehensä.
Kanahaukka valoisaan aikaan.

huuhkaja, viirupöllö ja
lehtopöl1ö hämärissä ja yöIlä,
ovat liituden luontaisia sii
vekkäirä vihollisia. Lehropöllö
on käsittääkseni selvästi vaa-
rallisin- koska sen aktiviteetti
osuu yksiin liitäiien kanssa ja
lehtorit pystyvät liiktumaan
tiheämmissri metsissä kuin
suuremmat pijllöt. HelmipöI1ön
on todettu tappaneen myös
liitureita. Uskon kuitenkin
tällaisten tapausten olevan aika
harvinaisia. Melko yleistä on,

ettii nuori liito-orava pudota
mätkähtää talon pihanaalle,
jolloin kissa saa helpon saaliin.
Näitä tarinoita olen kuullut
ainakin kuudesta paikasta.

pesintänsä. Muutamissa helmi



Pesinnöistä pöllqien pöntöissä

Vuosina 1980-1995 ovat liiturit
kelpuuttaneet pcsimäkoloik-
secn tekemiäni isoja pöllön
pönttöjä lähes parikymmentä
kertaa sjten painottuen. että

he Imipöllön pöntöissä on ollut
pesintöjli cniten. Kottarais-
pöntöissä on pesitty noin
kymmenkunta kerlaa. Viime
vuosina käyftöön otetujssii
varpuspöllöjcn erikoispönröis
sä liito-oravat naiyttävät pesi

vän mieluusti. Ne en tehty
pyöreästai puusta ja lentoaukko
on noin 45 mm ja tiivis
kaksoiskatto. Elämiini viimei-
nen isompi haaste "saada
varpuspöllö tekemääni pönl
töön pesimään"- totcutui
vuonna 1995. Tämän tois-
taiseksi ainoan pesilnän lisäksi
ovat varyuspöllöt toki kelpuut-

tanoct erikoispönttöjä saalisva-
rastoikseen noir parikymmentä
kertaa. Liiturit ovat asustelleel
yli kymlnene ssri pöntössri viime
vuosina omalla alueellani ja
Ketolan Kadn pöntöissä Liedon
suunnalla on ollut myiis koko
joukko pesintöjä. Suurissir
pöllönpöntöissä on ollut nelko
usein liito-oravien norkovaras-
toja, mutta varpuspöllöjen
erikoispöntöissä en ole havain
nut niitii ollenkaan - niissä
piintöissä todella pesitään.

Levinneisyydestä

Liito-oravia asustclce Eu-
roopassa vain Venäjällä, Balti-
assa ja Suomessa. Euroopan
Unioni sai siis liitrista uudcn
nisäkkäiin Suomcn liittymiscn
myötä. Täällä eläin on

vähentynyt voirnakkaasti vii-

meisinä vuosikymmeninä. jol
loin metsien hoitotekniikka ei
ole suosinut tätä otuslajia.
Liiturit puuttuvat laajoilta
alueilta mm. It;!Suornesta ja
monelta muultakin suunnalta.
missä metsiäon kaadettu
aukeiksi asti. Etelä Suomessa
cliiimiai näyttä,i olevan vielä
aika mukavasti. Otusten liikku-
mistapa rajoittaa huomattavasti
lcviämistai. Puusta puuhun
pitlisi pästä painamaan. Au
keita ei hevin ylitellä. Kemiön
saarelltr niitli - ihme kyllii - on
jhan kunnon kanta. Paraisilta ja
muilta saarilta en ole kuullut
liiturien Iiikkeistli. Tänän
esityksen ohessa olevass;r kar-
tassa on l:ihes kaikki tietänäni
reviirit. Reviiripistciden kes-
kittynlät tiettyihin kuntiin eivät
anna oikeata kuvaa todellisesta
levinneisyydestä Lounais-Suo-

"Kiivetään taas liitoien välillä". Kuva: Tapani Numminen
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messa. Uskoisin. että suun-
nilleen Aiastaron, Mynämäen,
Nousiaisten, Liedon, Paimion ja
Sauvon reviidt kuvaavat joten-

kin otuksen yleisyyttä tää11ä.

Em. kunnissa on petolintu-
harrastajilla ollut aika paljon
aktiviteettjä myös liitureille.
Paimion ja Sauvon revjireistä
on melkoinen osa Severi

Aaltosen retkeilyn tuloksena

löytynyt. Omista pöllönpön
töistäni valtaosa on Mynämäen,

Yläneen, Paimion ja Sauvon
kunnissa. Se, ettei karlassani

näy reviiripistettä jonkun
kunnan kohdalla. tarkoittaa
oikeastaan sitä, cttä niillä
alueilla ei ole ollut liiturien
havainnoitsijoita.

Suoj elusta

Liito-oravien suojelussa ei

väluänättä tarvita milään
suuria toimenpiteitä kutell
esim. kotkien tai vaikkapa
valkoselkätikan ollessa kysees-
sä. Ei huoli lunastaa valtiolle

isoja metsäalueita jos jonkun
pienen puronvarsilepikon jos-
tain suojelee, niin se ei paljon
mitään tahoa hetkauta. mufta
liitureille se voisi olla rat-
kaiseva apu elon ankeuteen. Ei
tarvitse kieltää ihmisiä mene

mästä otusten olinpaikoille,
sillä eläimet eivät kaksijal
kaisia kavahda. Ratkaisevassa
asemassa suojelun suhteen ovat

ne, jotka pääftävät, mitä puita
kaadetaan ja mitä ci. Haapoja ei

saisi hävittää liikaa. sillä tikka-
linnut tekevät juuri niihin
mieluusti kolojaan, joissa

kcran pesittyään hakkaavat

taas uusia koloja, joita mm.
liiturit hyödyntävät monia
vuosia tikkojen jälkeen. Jos

vielä havikoiden tuntumaan
jätettäisiin muutamia kunnon
kuusia suojapuiksi, niin olisipa
se hienoa. Ihanteellinen bio
tooppi liito oravalle - niinkuin
monelle muullekin elävälle - on

monia puulajeja sisältävä seka-

metsä. Jos se on liikaa metsä-
herroille, niin pidettäisiin edes

koivua koristcena ja liitureile
norkopuina. Kamalin vaihto-
ehio aukeaksi hakkaamisen
jälkeen on yhden puulajin
"puupelto". Siellä ei liito-orava
voi elää. Metsien sirpaloi
tuminen pieniksi erillisiksi
saarekkeiksi on hyvin haital-
lista otusten liikkumisen kan-
nalta. Puusta puuhun yhteys eri
metsäalueiden välillä olisi
toivottavaa, jofta eläjmet voivat
liidellä toisiaan tapaamaan ja
geneettjsen sulkeutuneisuuden
negatiivinen vaikutus minimoi-
tuisi. cikä elo menisi suku-
rutsauksen suuntaan. Oikean
mallisia pönttöjä o)isi hyvä
ripustella etenkin alucillc, jos-
sa on niukalti luonnonkoloja.

Tulevaisuuden näkymiä

Liiturien tulevaisuuden suhteen

olen selkeästi optimistinen. Us
kon vakaasti otu$ten liitelevän
tyylikkääs1i tulevaisuuden Suo-
rnessa tai täsmentäen niillä alu
eilla, jossa eläimiä on olemassa.

Liilo-orava on Vesa Sarolan
mukaan yleinen varpuspöllö-
ien pöntlöjen käyttäjä. Tam-
mikuu 1992, Turku, Buissalo.
Kuva: Jyrki Normaja.
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Pieni pähkinä purtavaksi
2/1995 lchdcn ratkaisu: Ä. Mustakurkkukerttu (Sllvia rueppelli) ja B. SiperirnuuniliniLi ParlL., ;',,

pus schwarzi). Kuvat olival J1'r'ki Nornrajan ia Jouko Hakrlan. Tässii n.i I UUrrr.
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