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SyksyUå 1996 todettiin, ettei musfåa såå valkoi-
seksi vaikkå kuinkå yritettäisiin muuttaå maail-
maå. Koko valtakunta tuli tietoiseksi erään lintu-
åseman låhettyvillä sattuneesta onnettomuudes"
tå,jossa mufloneja metsåstänvt mies ampui lintu-
miestä jålkaan. Alkoholillå €i ti€ttävästi ollut
osuuttå asiaån. Asian tekee oudoksi klseisen met-
sästäjän toiminta alueella!jolla on lintumiesten
ja metsästäjien välille tehty yhteiset pelisäånnöt.
LiräLsi mufloninsekoirlaminen linlumiehen \ad.
re€n tullee aiheuttamåan vielä mielipiteid€n vaih-
toa. KJsymys kuuluukin, onko lintumiehill€kin
anneitava hinta-argumentti, jonka lnukåån hen-
kilöä kohtaan tapahtunuthenkeå väarantåva teko
tulisi mifata. Lintumies - uhanalainen luonnon-
Yara?:?
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puhelin: (02) 253 4227

Luvassa kokemuksia, nostalgiaa ja
ennenkaikkea paljon lintuja!
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}nko lämä ollul Vaiken

een harmin ja pilkan aruoifia?n
Kun kuusi vuotta silten aloitinTurun lintutiereellisessäyhdistyksessä, hakeuduin

mukeen vain siksi, ettå olin klinnostunutyhdist.vstoimirnastajo opiskeluaikanani.
Olintoiminutoppilaskunnassa ja ),hdistyksjssäluokkaniroivomukseslajamuutoin-
kin olin sitiimiclrli. etlejonkun on tehtäväjotain. Liittymiscni yhdistykseen lapahtui
marraskuussa Jurmoon menonikautta halusin käydä aluecn var astiparhaim
massa lintulen havainnointipitikassa ia kuulua scn alueen yhdislykseen. Olin jo
halTastal1ul nlilteikaksitoista vuotta.ja toivonut päiisyä toimintaan mukåan.

Kuukausi liittymisenijälkeeD minua ehdotertiin hallilusroiminraanja isruinkin
hallituksenriveisså heti seuraavan vuoden alusta. Alusta pitäcn olihuo loitavaa,
etteisuurin osavhdislvksen.iäsenistös!ä tee.juuri rnuutit kuin lue lehteäja alr/ostclc
toimintaa. Olinrme kuitenkin senyläpuolella painevainkasvaitaajasenpävuoksi
olin jopi,lirir-a"rr lr Ir lr.ti..r I'ita tulr.

Vuosikului ja pian seh'isi. e eivätpuhcc johtilja ia rahastonhoitajaenääjatkaisi
seuraavi a vuonna- Olijällcen valinnan peikkajapelastin osan tilantccsla ottamalla
rahasronhoitajar paikan Katarina Pihan jälkccn. Tilanne oli hallinnassa hänen
hoidctlLraan kaulensa kjjlettävästi. Minulle se olityöl1ja tuskan taivål.ia tunnustan
hetiilse, elt:iluulin osaa!änijotain kirjanpidosla. n1uftakaiklituli kyllä ihan uutena
as iarla k!nlapään kaulta. N{irua eir1ritenkään helpottan ut haliitukscell kuulumat
tomien hcnkilöidelr alituinel1 vinoilu, nutta painosluskasvattaa...

VLloden 1996 alLlsta yhalislyksen toiminDassa tehtlin selvä päåtös parcmpaan. Ei
vähitcn siirä. etlå pääsin irti rahastonhoitajan rijisränija saatoin keskillyä vain
lehlcen. Totuus olikarmaiscva. Sain siiITon muualle töihin, ],lennyksenkin, mutfase
lulisivaatimaen uhmuksia vapaa 4altani. Tyijtunreja kefiyi viikossa ylikuusikym,
mentä .ja lehden lcon puolesla alkoivar homtllar jäädii tekemAftä. LisAksi posti
hukkasil,li kolmeksikuukaudeksi yhden paine avaksilähcreryn Ukulinjanäin oli
soppavaLmis.

En vamrastiole hallitukses sa ol oaikaani I aiskotcllut. Murtanytkunjäänpois kokc)
yhdislyksen toiminnasta,iäärnieleenivain yksi kysymys: Kannattiko tehdä e1ämäs
tiiän hclvcttiä vain siksi, että halusl aLrttaa. Kun uusi hallirus nyr aloiftaaja vanha
lopertaa. toivonkin uudclle porukalle ryör'auhaa ja myönteista ilmapiiriä myös ulkoa
käsin. Itse tiedär. miti on ollahämpaissakoko ajanjå sen vuoksipltäisinjärkevänä
etuna halljluksen.jäsenillejäsenntaksunpoistamista heidän osaltaan toimintakau-
dellaan. Te lukijatelte chkäedes liedii. erleivät toiminnassamukaDaolevathenkilöt
saatyöstään muuta kuinhyviin mielen: senkin vain.jos heitä e i ehtimiseen loukala
töykeälläkritiikillä japaneltelulla.

Sarn itse kritiikkiä eräalå henkilöllii kirjeitse. Voitre itse ar-vella, onko se
kannustavaa. "EdelIisen rapotlin taitto oliperscestä. Ennenkuin tointitanketsäus1a
lnihinkäan, haluan rakect siitä. ettei jarkossa tule samanlaistajiilke.i.'

Kun seuraavan kerran ryhd_vn työhön jonki11 mielesiänl lärkcän Iyön takia,
miniikin haluan takect siitä, ettei silä työrä a osteleJ ok in sellainen laho tahi herkilö,
jokacl ole scnarvoinen. Mainitullc hcnkilölle annan henldlökohtaisen viesri n I:issä
mukana. Hcti, kun hänen raporttinsaalkåvat olla ajanlasallajii lrärl alkaaitse hoitaa
myös yhdisl]-ksenhänelle anlamiatöitd sille kuu]Llvalja pieteetilla,hyväksyn myös
hänen miclipitccnsä. Toki SINA nyt pahastut tästä julkisesta lausunnosta. lnLrlta et
puoliksikaån niin peljonkuin minäoler viimeisen kuuden vuoden aikanakantanul
hamejaja panettelu ja niskassani. Sietäisi Siounlin nlennäirseesijaajarella, olctko
Iodella niin hyväja täydellinen, cttä on varaa moisccn suunpieksentään.

Minun lchtäväni oltaa yhdistyksessä R ami LinLlroos, i ol ie olenjo luvannirl ojentaa
autlavan kätelli.jos här1s]tä tarvitsee. Hän tosin on lehnyt niiitähomntja.'o enncnkin.
jotcn en usko hänen tarvitsevan apua. Haluan kuitenkir1toivoltaa häne1le parhainta
onneajamcncstystä- Hän on )renkilö.joLle eimeillä kcllälin pitäisiolla lliitään pahaa
sanottavaa.

oNNEA JA MENESTYS't Ä JATKOSSA KoKo YHDISTYKSELLE
rA F\\t \ K \lKKt^ \ qH\ AA \t I K 4Ä HALLT'I L KSELLE:i:

Pelri Laine; Päiitoimitta-ja



Aineisto ja menetelmät
Aineiston pääosan muodostaa
vuodeD 1995 loppuun mennessä

TLY:n arkistoon kertyneet ha-

vainnot. Tiihän olerT lisännyt
Rymäitylän Aaslalta vuodesta
1 975 järjestelmiillisesti kerää
mäni pohjantikka aineiston sekä
TLY:n jäsentiedotteen kautta
kerätyn lisäaineiston. Gustafs-
sonin (1994) keräämästä aineis-
tosta ovat mukana vain suora-
naisesti pesintään viittaavat ha

vainnot.
Lintuarkistoihio kertyvii aineisto

on usein alttiina satunnaisille
"häiriölekijö ille" riippuen muun
mrressa siitä. mite n kattavasti
aineistoa kulloinkin on kerätty.
T:istai syystä esitän myös R),

mlittylän Aaslan aincislon. ionka
suhtecn havainnointiteho on
tarkkaan arvioitavissa viirneksi-
kuluneiden 2l vuoden aialta.

Vuosittaisia kannanvaihteluitir
kuvataan hav aintom äär'il1ä:
yleensä salnilssa paikassa yhtenai

päivärrä havaitut yksiliit. Jotkut 
_

pitkäaikaiset oleskelut sanoilla

paikoilla on tulkittu yhdeksi ha'
vainnoksi samoin kuin arkis
tossa. Vuotuisia yksilömääriä
tarkasteltaessa vuosi on jaettu
syyskuun alusta huhtikuun lop-
puun neljään kahden kuukauden
jaksoon ja samassa paikassa ha-

vaitut linnut on oteltll l]ukaan
vain yksi kultakin jaksolta elJei

vät linnut ole selvästi ed yksilöitä
(esimerkiksi eri sukupuolta lai
rengastetlu). Iänä luku on mitä
todennäköisimmin aliarvio. kos-

ka varsinkin rannikon havain-
topaikoilla yksilöiden vaihtu-
vuus Iience suuri.
Aaslan aineistossa yksilömäärät
ovar piiivitiäin havaittujen lin-
tujen yksiliimääriii (yksilttityj:i
havaintoja: rnikäli linnun on
ilmoitettu olleen paikalla pitem
priän on kuitenkin vain tarkat
päivämäiirät huomioitu). Vuo
dcsta 1975 lrihtien havail'll'rointi
on ollut jiirjestelnällistä ja kutil
kuinkin tasaita läpi vuoden, sitä

ennen talvikaudella puutteellis-
ta.

esiint
-Suomessa

Pohjantikka ei ole valtakunnal
lisesti uhanalainen iaji, sensijaan
Rassi yn. (1992) ovat kelpuut-
taneet sen alueellisesti uhanalai

seksi. Varsinais-Suomessa Gus-

tafsson (1990) lukee lajin erittäin
uhanalaiseksi ja hrin arvioi maa

kunnan nykykannaksi 10, kor
keintaan 20 pesivää paria (Gus

tafsson 1994). Koko Euroopan
mittakaavassa laii on luokiteltu
taantuvaksi (Tucker & Heath
1994).
Varsinais-Suornesta on toistai
seksi julkaistu yksi kallava sel

vitys (Karlin 1980). Lisäksi Kar
humäki (1979.) on julkaissut ha-

vaintojaan Salon seudulta. Koska
lajin on katsoitu taan[uneen
maanlme eteläpuoliskolla aihee

seen palaaminen on perustehua.

Toivottavastj tåmä kirjoitus myös

irnostaa havail'rtojaan pantlaa-

viaan kir.joituspöytätöihin, iotta
seuraava katsaus olisi entistä
eh e mpi.

Kuva: Pohiantikkå (Picoides tridåctr--
lus. k. Joulukuu 1993. Salo. rautatie-
åsema. Jlrki Normå.iå



Tulokset:
Pesintä .ia pesimäaikainen
esiintyminen
Varsinais-Suornesta on julkaistu
seuraavat pesä- tai poikuelöydöt
(Karhumäki 1979, Karlin 1980):
Turku (1827), Nousiainen (1947,
197 8 ), Kalantj (1967), Salo
(1968-70), Yläne (1968, 1974),
Laitila ( 1969. 1 977), Muurla
(1970), Koski (1972), Suomus-
jäIVi (1973), Karinainen (1974),
Kisko (1975) ia Halikko (1978).
TLY:n arkistosta liiytyi lisäksi
kaksi tarkemmin yksilöinätöntä
pr;simähavintoa: Askainen 1943
"pesintä" ja Nauvo, Seili 11.5.
I970 naaras ja "pesintä".
Esko Gustafsson sai tietoonsa
pesinnän Yläneen Vaskijärven
luonnonpuiston Isosaaresta
(17.6. 1984 pari ja poikaset, R.
Hyvönen). Laitilan ja Kodisjoen
rajoilta tavattiin ljsäksi vuonna
1990 reviiri, jolta pesä löytyj poi

kasten lähdettyä (S. Nordqvist).
Varmistettuja pesimistapauksia
Varsinai s-S uomesta tunnetaan
siis vain 21. Gustafssonin (1994)
mukaan Vaskijärven luonnon-
puisto licnee ainoa pohjantikan
vakituinen pesimäpaikka maa-
kunnassamme
Sensijaan pesimäaikaisia (touko-
heinäkuun) havaintoja on jon-
kinverran enemmän, joista osa
kuitenkin koskenee myöhäisiä
kevätmuuttajia. Vahvimmin pe-
sintään viittaavat seuraayat kir-
jallisuudessa mainitut tai TLY:n
arkistoon toimitetut havainnot:
Salon seutu i969-75 vuosittain
ainakin yksi pesirniiaikainen ha-
vainto (vuonna l9?4 kaksii Kar
humäki 1979). Muita todenrlä-
köisesti pcsintään viittaavia ha-
vaintoja on Yläneeltä, joista Vas-
kijärven luonnotpuistossa neljä
(1978 pesirtäyritys epäonnistui:
1980, 1985 ja 1990), Huvjtuk-

sesta (pari läpi vuoden 1963),
Laijankorvesta (1967), Elijär
veltä (koiras teki koloa 1973),
Raasinjärveltä ja Lautpaltassa
(vuodelta 1974, jompikumpi tai
kummatkin saattavat liittyä sa-
man vuoden pesintään) ja Kur-
jenrahkalta (1983). Kadnaisista
on kaksi pesintään viittaavaa ha-
vaintoa (Kyrössä 1912 epaon-
nistunut pesintä ja Karvion kul-
malla 1976), samoin Nou
si aisista (Pukkipalossa 1989-
90), Alastarolla (Virttaa 1990 ja
Ilola 1993), Maflrilassa (Vähä-
Ollila 1978 ja Prunkila 1984)
sekä Laitilasta (Pahajoki 1978
ja PaLttilan holma 19Ii2). Kosken
Satopäässä pohjantikka tavattiin
"pesimispuuhissa" huhtikuun
lopussa 1971. Saaristossa pesin-
tään viittaa vahvimmin Kustavin
Kaurissalossa 1,1.7. 1975 tavattu
koiras.

Kuva 1- Syksyllä {syys-loulukuu) havailul pohiantikat Varsinais-Suomessa vuosina 1962-95. pylvään valkea osa
kuvaa syys-lokakuussa tavatlujaen eri yksilöiden vähimmäismääriå (yht.288), tummennetui pylvääl marras-
ioulu kuussa tavatluja yksilöitä (yhr. 174). Samat yksilöt voivat esiiintyä mo temm i a iaksoi a. -

:t5
:o
b- 30
I
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Uhanalaisuuskyselyssä talvella
1990/91 (ks. Gustafsson 1994)

saatiin lisäksi joitakin pesintään

viittaavia havaintoja. Vahvim
min pesintään viittaavat havain-

not koskivat ilmeisesti vaelluk-
sella olevaa nuorta !intua vuonna

1989 Karinaisten .ja Tarvasjoen
rajoilla (hakkasi pesäkoloa, mut-
ta hävisi juhannuksen tienoilla,
P. Lempa) sekä pari Laitilan Pa-

hajoella 1986 (S. Nordqv ist).
Laitilassa pohjantikkoja tavattiin
vuosittain 1-2 yksilöä. Lisäksi
saatiin satunnaisia " pes imis
aikaisia" havaintoja ilman Päi-
vämäärätietoja Cotkut saattavat

olla myös huhtikuulta) Pemiöstä,

Marttilasta ia Loimaan seudulta.

Kustavin havainto 2 yksilöä van-

hassa suonlaitakuusikossa 5.8.
1976 (S. Kaltio) saattaa liittyä
pesintään lähiseudulla.
Gustafssonin (1994) arvio Var
sinais Suomen nykykannasta 10

(-20) paria näyuää näi11ä tie
doilla olevan melko oikeaan osu

nut. Tosin pohjantikan pe simä-

maastot eiväL liene niitä kaikkein
innokkaimmin koluttuja maas-

toja maakulnassamme. Pohjan-
tikka on kuitenkin mieltynyt
kanahaukkakuusikoihin (Linko-
la 1967), joten ainakin haukta-
miehet liikkuvat pesimäaikaan
sopivissa ympäristöissä.
Toukokuussa, poikkeuksellises
ti kesäkuun alussa, tavataan
joukko pohjantikkoja, jotka mitä
ilmeisemmin ovat myöh äi siä
muuttajia. Nämä havaintopaikat
ovat valtaosaksi saaristossa tai
rannikolla. Luettelen havainto-
kunnat aakkosjärjestyksessä:
Askaincn,Lempisaari 1.-
24.5.1945. 11.5.1962, 13.4. -

1 2.5.1965. 1.-t 4.5.1969
Dragsljärd, Högsåra
2',7 .5.1939
Dragsfjärd, Vänö
4.5.19'73, 3. 4.5.1915

6

Kaarina- Kuusistonlahti
2.5.1910
Kemiö. Stenmo
3.5.1983
Korppoo, Jurmo
2.5.1982
Kustavi, Isokad
24.5.1969. 1.6.1915

Mietoinen. Silakkari
12.5.1972
Paimio. Paimionlahti
26.5.1986
Perniö. Latokartano
28.5.1994
Piikkiö- Jauhonsaari

1..5.t992
Pyhärnta, Rihtniemi
15.1987
Rymättylä, Aasla
2.5.1970. 7.5.1983, 3.5.1992
Särkisalo. Kesäniemi
15.5.1982
Turku- Ruissalo
'7 .5.19'7 2, 8. -22.5.1977 (kn),
20.5. 1978

Uusikaupunki, Pyhämaa

26.5.t969
Uusikaupunki, ketunkallio
10.5.t971

Havainnot jakautuvat melko ta-

saiscsti ed vuosille. Vain yhtenä

keväänä myöhästelijöitä on ta-

vattu kolme kertaa (1969), seit-

semänä keväänä kaksi kertaa se-

kä yhdeks:inä kevääni.i vain ker-
ran. Ainoastaan Ruissalossa
vuonna 1977 tavattiin sekä koi-
ras että naaras samassa paikassa,

mutta eri aikaan.

Syysvaellus

Syysvaellus alkaa joinakin vuo-
sina jo elokuussa. Tosin joistakin
havainnoista on vaikea päätellä,

koskevatko ne vaeltavia lintuja
vai lähiseuduilla pesineitä yksi-
löitä (ks. Kustavin havainto yllä).
TLY:n arkistoon tai minulle suo-

raan on ilmoitettu vain 11 elo-

kuista syysmuuttoon viittaavaa
havaintoa. Näistä yksi on vanha,

elokuun lopulla noin 1928 Kotp-
poosta (Palmdnin arkisto). Ha-
vainnot Karinaisten Karv ian-
kulmalta (naaras 19.8.1972) ja
Nousiaisten Pukkipalolta
(20.8.1980) voivat liittyä pesin-

tään lähiseudulla, kuten myös
Kalannin havainnot (Kuuanvuori

nuori naaras 27.8.1970 ja Kol-
jolanjäIvi 18.8.197,1). Sensijaan
Liedon havainnol (Vanhalinna

20.[i.1973 koiras ja Yliskulma
25.8.1917) samoin kuin Turun
havainto (Pansio, elokuun loppu
1989) eivät enää liittyne pesin-

tään. Ku stav in Isokarissa
2'7 .8.L965 ja Korppoon Jurmossa
23.8.1981 havaitut linnut ovat
jo varmuudella muualta. Pohjan-

tikkahavaintojen silmiinpistävä
puute elokuun alussa viitannee
kuitenkin siihen, että kyseessä
ovat vaeltamaan lähteneet linnut.
Syysvaelluksen alku vuosina
1961 94 esitetään taulukossa 1.

Vaellus alkaa keskimäärin 10.9.
(mediaani, keskiarvo on päivää

myöhemmin), vaihteluväli on
18.8.-9.10. (29 vuotta).
Kuvasta I nähdään syysvaelluk
sen voimakkuus eri syksyinä.
Liikehdintä oli selvästi voimak-
kainta vuosina 1968-78. minkä
jälkeen hyviä vuosia on ollut har

voin. Vuosina 1968 78 pohjan
tikat olivat runsaampia joka toi-
nen syksy (vain syksy 1968 sopii
tähän huonosti), myöhemmät
havainnot eivät enää sovi mai-
nittuun rytmiin.

Talvehtiminen

Suuri osa syksyllä liikkuvista
pohjantikoista jää ilmeisesti viet
tämään talveaan Varsinais-Suo-
meen. Maakunnan oma pieni
populaatio ei juurikaan pysty näi-
hin lukuihin vaikuttamaan. Var-
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Kuva 2. Keväällä (tam m i-h u htikuussa) havaitut pohiantikat Varsinais-Suomessa vuosina 1962-95. pylvään valkea
osa kuvaa tammi-helmikuussa (yhl.212), tummennetut pylväät maalis-huhtikuussa lavattujen eri yksilöiden
vähimmäismäärää (yht. 130).

sinais-Suomessa havaittujen
pohjantikkojen rnäärät nähdäiin
kuvista i ja 2. Syvs lokakuussa
liikkuvien pohjantikkojcn osuus
Iienee suurimmillaan, mutta iou
kossa on varmaan niitäkin, jotka
ovat asettuneet aloilleen. Luvul
tosir saattavat aliarvioida poh-
jantikkojen liikehdintiiä, koska
yksiiöiden vaihtuvuutta ei tällä
menetelmä11ä pystytä selvittä-
mään. Maras joulukuussa ha-
Yaittuien lintujen miiärät oval
vähentyneel Iruomattavasli edel-
lisestä jaksosta. Marras joulu-
kuussir iavataan enää 60,4clc
( 17.1/28E) syys lokakuun mää-
ristä.
Tammi-helnikuussa määrät nou
sevat jälleen (212 havaittua),
mikii on 73,6% syys-Jokakuun
nääristä, mutta 121,84/o narras-
joulukuun määristä. Syistä ei ole
varmuutla: linnut saattavåt fullå
paremmin esille, uusia lintuja voi

vaeltaa alueelle tai siften on kv
syrnys niiusanotusta pinnapai
neesta vuoden alussa. MaaLis-
huhtikuussa on jäljellä 61,3olc
alkuvuoden määristä. murrå
45.1'lr syys-lokakuun määristä.
Näillä luvuilla tuskin pystyy
arvioimaan kuolleisuutta. Jotkrrt
linDut ovat ilmeisesti aloittaneet
paluumuuttonsa, joka jatkuu
heikkona vielä toukokuussa (ks.

y11ä).

Pohjantikat Aaslalla
Kuvasta 3 nähdään talvikuu-
kausittain havaitut pohjantikat
Aaslalla vuosina 1968169 19951

96. Aineisto on vertailukclpoista
talvesta 1975/76 lähtien, ja ylei-
nen suuntaus on ollut laskeva.
Suuret vuosittaiset Ireilahtelur
ovat tyypillisiä, sijaitseehan
Aasla verraten kaukana lqin
pesimäseuduilta, ejvätkä pie-
nemmät vacllukset edes sinne
asti ulottune. Hyvät yaellusvuo-

det toki näkyvät aineistossa sel
västi. Suuret vaellukset i960 ja
-7o-lukujen vaihteessa eivät ai-
neistossa näy hyvin, johtuen vä-
häisestä retkimäärästii.
Merkittävänlpi tarkastclukulma
on havaintojen kuukausittaincn
jakauma (v ertail ukelpoi sil ta
vuosilta I975 95; kuva,l). Loka-
kuussa Iintuja on tavattu 31
(21,11t) ja maraskuussa vain 9
(13.07o); eli saman vcran kuin
syyskuussa. Marraskuun havain
tojen vähyyttä ei voi selittää vä
häise11ä retkeilyllä, sillä havain
nointi on ollft jatkulasti kuta
kuil.lkin tasai sta läpi vuoden.
Joulu helnrikuussa havaittujen
pohjantikkojen määrät ovat mar
raskuisia korkeammat ja käy-
tännössä muultumattomat ja
v asta maaliskuussa havainnot
vähenevät selvästi ja toukokuus-
sa löytyy vain satunnaisia viivyt-
relijöirä.



Mitään pesintään viittaavaakaan
ei Aaslalla ole todettu. Joulu-
helmikuun suuret pohjantikka-
määrät selittynevät joko uusilla
vaeltelijoilla tai sillä eträ linrut
tulevat herkemmin näkyviin ja
ovat paikalla pitempään. Poh-
jantikka tuntuu talvellakin kier-
televän paljon. Sen voi tosin näh-

dä talven aikana useampaan
otteeseen samassa paikassa tai
jopa samassa puussa, mutta väli-
aikoina lajia ei paikalta löydy
etsinnästai huolimatta.
Pohjantikkakannan kehitys
Varsinais-Suomessa Yuosina
1962-95
Kuvasta 5 nähdään vuosittain
tehtyjen pohjantikkahavaintojen
määrät Varsinais-S uome s sa.

Pohjantikkakannat olivat erityi-
sen runsaat vuosina 1968-78.
minkä jälkeen kanta ei ole saa-

vuttanut entisiä asemiaan. Ai
noastaan syksyllä 1993 paikalle

osunut vaellus oli 1960- ja '70-

luvun parhaimpien vaellusten
luokkaa. Ennen vuotta 1968 ha-

vaitut pohjanlikkamäärät olivat
myös vähäiset. Pohj antikka-
kantojen yht'äkkinen runsas-
tuminen vuosiksi 1968-77 ja
tämän jälkeen tapahtunut pysy-
vältä näyttävä romahdus mie
tityträä. Onko kysymykses sä
pelkkä havaintotekninen juttu?
Havainnot romahtavat Karlinin
(1980 julkaisun iälkeen. Voidaan
siis kysyä onnistuiko Karlin
keräämään havaintoja paljon
tehokkaammin kuin niitä
arkistoon enemmän tai vähem-
män spontaanisti ilmoitetaan?
Heikko kanta ennen vuotta 1968
johtuisi silloisen harrastelija-
polven puutteellisista havain-
noista reilu vuosikymmen aiem
min.
Vaikka tämä selitys kävi mie-
lessäni aineistoa tarkkaillessani
olen joutunut sen hylkäämään.
Kaikki 1970 luvun maastojyrät

joilta olen asian tiedustellut ovat
sitä mielrä ertä pohjantikkoj a

todella on nykyään paljon vä-
hemmän kuin 1970-luvul1a.
Tähän viittaa myös Aaslan ai-
neisto. Jotkut Karlinin tiedus-
teluun vastanneista liikkuvat
edelleen paljon maastossa, joten
pohjantikan väheneminen
heidän retkeilyalueillaan ei joh-
du ratkaisevasti vähentyneestä
havainnoinnista tai muuttuneista
retkeilylottumuksista. Myös en-
nen vuotta 1968 on Varsinais-
Suomessa retkeilty niin paljon
ettei pohjantikan yht'äkkistä
ilmestymistä voi retkeilyn tehos-
tumisella selittää. Pelkkä ha'
vaintoienkeruuseen liittyvä te-
kijä ei siis selitä havaittuja muu-
toksia. Selityksen täytyy siis Iöy-
tyä muualta.
Pohjantikasta on kuitenkin jul-
kaistu varsin vähän aineistoa.
Pitkäaikaisin fietooni tullut ha-
vaintosarja on Ruotsista Ham

KuVa 3. Bymättylän Aaslalla talvikausina 1968/69 - l995/96 tavatut pohjantikat (päivittäin tavattuien yksilöiden
summat;n=123).
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marön lintuascmalta (Ehrenroth
1994), joka kattaa vuodet 1962-
93 eli lähes saman jakson kuin
tämä selvitys. Aineisto on käsi-
telty toisella tavalla kuin tässä
tutkimuksessa ("pohjantikka-
päivien" luku prosentteina ha-
vainnointipäivistä syyskaudel-
la), mutta tulokset vastaavat
pääpiirteittäin tässä julkaisussa
esitettyjä. Pohjantikka oli
suhteellisesti runsaampi 1960-
luvun alussa. Hamnarössä kuin
Varsinais Suomessa. mutta tä
män voinee pistää järjestel-
mällisemmän havainnoinnin ti
liin. Syksyllä 1968 havainto-
määrät olivat huipussaan ja
romahdus tapahtui syksyllä
1979. tåsmäLlee! kuren Var-
sinais-Suomcssa. vaikkakin
kaikkina yksittäisinä vuosina
heilahtelut eivät olleet samassa
tahdissa. Myöhemminkin sarna

tahti jatkui: ainoat nollasyksyt
sekä Hammarössä että Varsi
nais-Suomessa olivat 1983 ja
1989 (ks. kuva 1., joista

puuttuvat elokuun havainnot),
huippuvuodet 1979 jälkeen
olivat Hammarössä 1981- 1987
ja 1993: Varsinais-Suomessa
1980, 1987 ja 1993. Hämmästyt-
tävän yhdenmukaista siis, vaik-
ka Hammarö sijaitsee Ruotsin
sisämaassa. Joku yhteinen teki
jä siis säätelee kantoja laajoilla
alueilla. Kun vielä Gjershaug
ym. (1994) mainitsevat eträ
pohjantikka oli runsas Norjassa
vuosina 1969 72 nousee kiin-
nostus yhteiseen selittävään
tekijään. Sekä Ehrenroth että
Grjershaug ym. pitävär kaama-
kuoriaisia selityksenä. Kaaman
kuoriaiset olivat runsaat Skan-
dinaviassa'1960-luvun lopulla,
mikä Gjershaug ym. mukaan
johtui EteläSkandinaviassa
syksyllii 1969 raivonneista
myrskyistä, jotka myös tuho
sivat kuusimetsiä. Kovakuo-
riaiset viihtyivät näissä metsissä
ja niiden leviämisen estämiseksi
korjattiin Norjan metsistä kuol-
leet ja heikkokuntoiset kuuser

laajoilta aluoilta 1970 luvun
alussa. On tosin huomioitava
että sekä Suomessa että Ruot-
sissa huippukausi alkoi jo vuon
na 1968, ioten siihen ei ainakaan
seuraavan syksyn myrsky
tuhoilla voi olla vaikutusta!
Suomessa pohjantikan kanta on
pariin otteeseen ollut runsas
joko myrskytuhon tai kulon
seurauksena (Vilkkala ym.
1991, Sorvari 1994). Kannan
runsauden kaksivuotisjaksolli-
suus vuosina 1969-78 (kuva 1.:

parittomina vuosina kanta 2,3-
kertainen parillisiin verattui-
na) voi johtua jostain ravitsc-
muksellisesta tekijästä.
Mistä sitten vuodesta 1979 al-
kaen sattunut lajin pysyvä1tä
näyttävä kannanlasku voi joh-
tua? Etelä-Suomen vanhojen
kuusikoiden hakkuut voivat olla
eräs selittävä tekiiä. v. vänskan
(suull. ilm.) mukaan tehometsä-
talous iski Varsin ai s-Suomen
metsiin 1970-luvulla ja metsiä
hakattiin heti alkuun parhaim-



masta päästä. Tämä lienee ainakin
vaikuttanut paikallisiin kantoi
hin, mutta suuntaus lienee ollut
sama laajalti Etelä-Suomessa,
jossa kanta on käynyt uhan-
alaiseksi (ks. Rassi ym. 1992).

Koko Suomessa kannan katso-

taan taaotuneen vuosina 1978

87 (Koskin.ries 1993). Sensijaan

Itä-Lapissa kanta on kaikesta
päätellen pysynyt vakaana vuo-
sina 1968-95 (Pulliainen & Saari

1988 ja julkaisematon).

Viimeisin mittava vaellus tåmän

aineiston puitteissa sattui syk
sylle 1993. Se oli ilmeisesti läh
töisin itärajamme takaa, samoin

kuin saman syksyn valkoselkä-
tikkavaelluskin. Syksyn 1993

vacllus ei kuitenkaan näytä vai
kuttaneen Varsinais-Suomen tik-
kakantoihin, seuraavat syks),t
olivat taas hyvin heikkoja.
Gjershaug ym mukaan pohjan

tikka useimtniten puolustaa talvi-
reviiriä, joko yksin tai puolisonsa

kanssa. Aaslan aineistossa täl

laista ei ole havaittu. sen verran
harvoin linnul samassa paikassa

näkee. Lintu voi tosin saapua sa-

malle paikalle pitkän ajan ku-
luttua, mutta käynti samalla
paikalla esimerkiksi kuukauden
välein ei vaikuta kovin hanak-

kaalta reyiirin puolustamiselta.
Koska lintuja ei ole rengastettu
ei myöskään ole varmuutta siitä
että seuraava havainto koskee
samaa lintua. Aaslan havainnot
viittaavat vahvasti talviseen
kiertelyyn.
Kirjallisuus:
Ehrenroth. B. 1994: Hammarö
fågelstation 1993. Fågelåret
I993. Vår 1ågelvärld, Suppl. 21:

132-133.
Gjershaug, J. O., Thingstad, P.

G., Eldöy, S. & Byrkjeland, S.

(toim.) 1994: Norsk fugleatlas. -

Norsk Ornitologisk Forening,
Klaebu.552s.
custafsson- E. 1990: Varsinais-
Suomen uhanalaiset lintulajit.
Ukuli 2l(2): 4 7.

Gustafsson. E. 1994: Uhan
alaisten [intujen esiintyminen
Varsinais-Suomessa 1980-90
lukujen taitteessa. - Ukuli 25(2):
31 34.
Karhumäki. J. 197 9: Vähä
lukuisten tikkojen esiintymisestä
pesimäaikana Salon seudulla
196'7-77. - Ukuli 10(l): 32-37.
Karlin, A. 1980: Pohjantikan
esiintymisestä Varsinais-Suo
messa. - Ukuli ll(.4'l 25-29.
Koskimies. P. 1993: Suomessa
pesii 50 miljoonaa lintuparia. -

Linnut 28(2): 6-15.
Linkola, P. 1967: Pohjantikan
pesimisestä kanahaukan naapu

ruudessa. Ornis Fennica 44; 21-

24.
Pulliainen, E. & Saari, L. 1988:

Tikkojen esiintymisestä ja pesin-

nästä Itäkairassa. - Kokko l1:
t4-t1 .

Rassi, P., Kaipainen, H., Manner-
koski. J. & sråhls, G. 1992:
Uhanalaisten eläinten ja kasvien
suojelutoimikunnan mietintö. -

Komiteanmietintö 1991: 30.
Helsinki.382s.
S orv ari- V.-M. 1994: Kitsin
paloalue - pohjantikkojen para-

tiisi. - Linnut 29(.4)t 28-32.
Tucker. G.M. & Heath, M.F.
(toim.) 1994: Birds in Europe:
their conservation status. - Bird
life R.. Heinonen, M. & Routasuo.
P. 1991: The response of
northern taiga birds to storm
disturbance in the Koilliskaira
National Park, Finnish Lapland.
- Ornis Fennica 68: 123-126.

Kuvå 4. Pohjantikkahåvåintoien kuu-
kausittainen jåkauma Rymättylän Aas-
lalla v€rtåilukelpoisilta vuosilta 1975-
95 (n=112 yksilitä).
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1961

1962

t963

1964

1965

1.966

1967

1968

1969

29.9.

16.9.

27.8.

10.9.

13.9.

6.9.

r970

197t

1972

r973

r974

1975

r976

1977

1978

8.9.

19.n.

22.8.

18.8.

6.9.

I U.9.

2s.8.

30.9_

1.W9

1980

1981

r982

1983

1984

1985

1986

r98l

25.9.

20.8.

23.8.

18.9.

28.9.

23.9.

5.9.

1988 3.9.

1989 31.8.

1990 16.9.

1991 8.r0.

1992 6.10.

t993 12.9.

1991 9.r0.

1995

Taulukko 1. Pohiantikan syysvaelluksen alku Varsinais-Suomessa vuosina 1961-95. Mukaan ei ole
kelpuutettu marraskuun "ensihavaintoja". Vuoden 1989 havainto on "elokuun lopulta',. Ensihavaintojen
mediaanion 10.9. (keskiarvo 11.9.; n=29)
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Saaristomeren k.,,..ll tsputston

yLt"trto l'.int.-.l rr""l I "
Mikael Nordström

Yleistä

Maamme selkälokkikannan on

todettu vähcntyneen rajusti
viimeisten vuosikymmenten
aikana ja etenkin lajin poikas
tuotto on osoittautunut hei
koksi (Hild6n ja Hario 1993).
Selkälokki on myöhään pesi-
vänä lajina ia pitkänmatkan
muuttajana sekä harmaa- ja
merilokkia pienempänä alt-
tiimpi erilaisille uhille kuten
häirinnäIle, lajien väliselle kil-
pailulle, muuttomatkojen ai-
heuttamalle rasitukselle ym.
Voimakkaasti yleistynyttä
harmaalokkia pidetään pää-

syyllisenä selkälokin ala-
mäkeen; harmaalokit vievät
parhaat pesäpaikat ja eräät
"häirikköyksilöt" ovat edkois-
tuneet selkälokkipoikasten
tappajiksi (Hilddn ja Hario
1993. Hario 1986). Seuraa-

vassa tutkaillaan selkälokki-
kannan kehitystä Saaristome-
ren kansallispuiston yhteis-
toiminta-aluee11a 1940-luvulla
aina näihin päiviin asti.

Historiikki

Selkälokki oli vuosisadan
alussa vähälukuinen ja yksit-

12

täisparein pesinyt laji. Yh-
dyskuntia syntyi kalastaia
kylien liepeille ja kanta alkoi
kasvaa. Erityisen nopea kan-
nannousu oli 1935 60 (Hild6n
ja Hario 1993). Bergman
(19,18) kertoo selkälokin ol
leen yleinen Saaristomerellä,
varsinkin Gullkronan selän
itäisessä osassa (missä kanta
tänäänkin on vahvin). Drags-
fjärdin Höglandetin ympäris
tössä esiintyi useita yli 20
parin yhdyskuntia, kun laji oli
huomattavasti harvalukuisem-
pi esim. Houtskärissä ja Kö-
karin itäosissa (von Haartman
1948). Karkean arvion mukaan
koko Saafistomeren kanta oli
1940-luvulla 700 parin
luokkaa. Vertailun vuoksi
mainittakoon että harmaa- ia
merilokkikantojen suuruudek-
si arvioitiin tuolloin noin 100
paria (Bergman 19411). Kannat
koko Saaristomerellä ovat
nykyään: selkälokki 1000,
harmaalokki 7000 ja merilokki
1500 paria (Hild€n ja Hario
1993).

Selkälokkikanta kasvoi Gull-
kronan selällä, Dragsfjärdin ja

Nauvon kunnissa ja ilmeisesti
koko Saaristomerellä 1960-
luvun loppupuoliskolle asti,
jonka jälkeen se alkoi hitaasti
taantua. Vuosina 19'73- 14, elr
juuri taantumisen alettua,
Saaristomeren kansallispuis-
ton nykyisen yhteistoiminta-
alueen selkälokkikannaksi
arvioitiin 1000 paria, kahden
kolmanneksen aryioitiin pesi
vän Gullkronan selällä. Kaksi
vuosikymmentä myöhemmin
selkälokki pesi 60 luodolla
250 parin voimin. (Miettinen
ym. 1996).

Nykytilanne

Selkälokin ydinaluetta kansal-
lispuistoalueella edustaa edel-
leen cullkronan selän koillis-
kulma, myös Korppoon Jur-
mon ympäristössä ja Drags-
fjärdin Hiittisten eteläpuolei-
silla medalu€illa esiintyy
selkälokkikeskittymiä. Ke-
väällä ja kesällä 1996 kirjoit-
taja laski parimäärät ja lento-
poikaset ydinalueiden suu-
rimmilta yhdyskunnilta. Pari-
määrät perustuvat suurim-
maksi osaksi aikuisten lintujen



maiiirään. Ernot on laskcttu
saaren tai luoclon korkeimnal
ta kohdalta jtr pariarvio on saa-

tu kertomalLa yksilömäärä lu
vulia 0.7 Koskiniehen ja Väi
siisen (1988) mukaan. Luo-
doilla. missä se lk iiiok kik anta

oli vahva, p),rittiin rnlijs laske
maan ntunapesät toukokuun
lopussa. Sclkiilokit keskiityvät
usein tiettyyrr. onlaan osaansa
lokkiyhdyskunnassa ja pesiert

laskcntr on tuolloin me lko
helppoa. l-aii siioittaa uscin
pesänsä suojaisiirt paikkoih in.
csinr. heinikkoon. harnaalo
kin taas pesiessä avoincrr
massa ja kallioisessa naastos-
sa. Toisaalta suurissa harmaa
lokkiyhclyskunnissa, rnissä
selkälokkeja on niukasti. pe-

sain varma croltamincn saattaa
0lla miltei mahdotontil.
etenkin jos kyseessä on myij
hään pe sivii hlrnaalokk iparis
kunta. Munien mittaaminen-

Selkåk'kkejå (Larus fuscus) k€våt 1996.

kaan ci aina olc varma rnäiiri-
tysperuste. sillä mltat saattavat
mennä risfiin (Hi1d6n ja Halio
1993, Hario 19116). Taulukko I

ilmoittla kanuankehityksen
15 luoclol1a vuosina 199,1-96.

Dragstlärciin Långharun-Hög
harunia taas vaivaa jokin nuu:
15 paria ei tuottanut yhtädn
lentopoikasta I liseita tuhou-
tuncita niunapesiä lii)'tyi
toukokesäkrLun vaihteessa.

Selkälokin väherlen'rinen näyt
lää ainakjn parimäärien valos
sa p)'slihtyneen viimc vuosina.
vaikkakin laji on katoamassa
nluutamalta perinteiseltä pesi-
miiluoclolta. esim. l)ragsfjär
din Västra Di jmmiiskiiriltä ja
L.jusskliriltä. Toisaalta kanta
on .joillakin luodoilla ilahdut
tavasti noussut hivcncn. Pilkä
ikäisene lajina muutokset saal-
liivat ku itcnkir'r näkyä vasta
vLiosien piiiistä.

Luc lisäå

Kiinnostaako selkälokki ia
muut sarristolinnut ja haluaisit
lukea lisää ? Vuonna 1996

Lcn t,)p0 ikJs.t invcntoiliin
),5.1 28.1 välisenä aikana.
Luodon korkeimmalta kohtlal-
ta laskettiin veteen laskcutu
ncel lcntopoikaset. Myöhäisen
keviiiin ja kesrin takia monilla
vesi ja lokkilinnuilla oli pc-
sintä pahasti mvöhrissii. nriin
nyös selkälokilLa. Myös poik
keukselliscn kllmri. salcincn
ja tuulinen kesri-heinäkuu oli
monelle saaristolinnulle ka
tlrs trol aalirlen. Niinpä poikas
tuotto (0..1E pojkasta/paril
saattaa olla normaalivuolta al
haisernpi. Ainakin l hdellii luo
dolla oli peto riehunut, sillä
k) seiseltä luodolta ei lö,vt1'nyt

), htä:in nuortii lokkia I
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Kaljasieppo
on muuttolintu

1. luku Thula Kallioniemen erinomaisesta nuortenkirjasta
"Bongaa tilhi, Tossavainen!". Lintuharrastusta voi tar-
kastella fästäkin näkökulmasta?

Lempiharrastukseni
Lempiharrastukseni on bon-
gaus. Aion aloittaa sen 1ähi

aikoina.

Aion voittaa meidän luokan
bongauskilpailun, ioka hui-
pentuu leirikoulussa keväällä.
Bongaus on terveellinen har-
rastus. Pysyy reippaana ja vir-
keänä, kun herää tihkusateisina
aamuina ennen auringonnousua
rämpimään soille ja rämeille
kurpitsat mielessä. Bongaus on

myös ilmainen harrastus, ellei
oteta lukuun kiikareiden hin-
taa, jonka isä varmasti antaa,

koska bongauksesta on myös
isälle iloa. sillä kiikareilla voi
bongailla alastomia naisuima-
reita varsinkin kesä11ä.

Lintuhafiastajasta voi hyvässä
lykyssä kehitt),ä arvostettu
asiantuntija, jos hän erikoistuu
johonkin harvinaiseen laj iin.
Minii aioin erikoistua oman
pihapiirin lintuihin, sillä en to
siaankaan jaksa herätä tihku-
sateisina aamuina ennen autin
gonnousua rämpimään soille ja
l6

rämeille kurpitsat mielessäni.

Meidän pihapiirissä on jo pit-
kään pesinyt kaljasieppoparis-
k unta.

Kaljasieppo on muuttolintu. Se

kuuluu lajeihin, joiden kehi-
tysrä on pideträvä silmällä. sil
mälläpidettäviä lajeja on kahta
laatua: taantuneet ja harvinai-
set. Kaljasieppo kuuluu näistä
taantuneisiin.

Yksi varmimpia kevään merk
kejä on, kun tuttu kaljasieppo
pariskunta ilme s ty y lumien
sulettua gri I I ikatokseen.

Tuntomerkit: Kal.iasiepponaa-
raan tunnistaa tupsuttomista
Pirkko-aamutossuista, j oi sta
pilkistää isovarvas sekä pu-
naisesta froteekylpytakista ja
hennanvärisistä hiuksista, jois-
sa on harmaita raitoja. Koiraan
tunnistaa teräsmiesalusasusta
ja isosta nenästä sekä pu1la-
sudin muotoisista viiksistä,
jotka ovat tuuheammat kuin
naaraall a.

Äänet: Naaraalla loppua kohti
läpitunkevaksi voimistuva kot-
kottava nauru, johon I i ittyy
korviavihlovia kimeitä huu-
dahduksia. Ko iraalla vähän
vaimeampi maiskuttava ääni,
johon liittyy röyhtäystä muis
tuttavia örps-äännähdyksiä.

Elinympäristö: Kalj asieppoj a

on sekä kaupungissa että maa-
seudulla.

Pesiminen: Useimmiten koi-
raan rakentamassa tiilitalossa.
jonka koiras rakentamisen jä1

keen jättää oman onnensa no
j aan.

Naaras synnyttää eläviä poi-
kasia, jotka se jo kymmen-
vuotiaana jättää kuorimaan itse
perunansa ja voitelemaan lei-
piinsä sekä pakottaa tnaa
laamaan grillikatosta ja pese-

mään vessanpöntön joka toinen
viikko kesäloman aikana.

Muutto: Talvcn kalj asieppo
viettää horroksessa.
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Mikael Nordström & William Velmala

Kuten kaikki Junnon lintuase-
malla 1ähivuosina vierailleet
lintumiehet tietävät, lämä reilu
20-vuotias rakennus alkaa olla
jo melko huonossa kunnossa.
Asema kestäisi käytössä kyllä
vielä muutaman vuoden, mutta
ei luultavasti olisi jalkeilla enää

uudelle vuosituhannelle tulta
essa. Uutta lintuasemaa onkin
kaavailtu yhdistyksen puolelta
jo 1980-luvulta liihtien. Osmo
Kivivuori kävi tuolloin neuvot
teluja ja kirjeenvaihtoa saare

laisten kanssa uuden asenan
saamiseksi kylän lähistöön ja
tarkoituksena oli ioko vuokra
ta tai rakentaa oma rakennus
kylåläisten s uo s tum uks e11a.

Sen jälkeen on Jurmossa kui-
tenkin tapahtunut paljonr maa

on jaettu, valtiolle jaetut pals-

tat sijaitsevat kaukana kylästä,

.joten ainoa keino tässä tilan-
teessa on rakentaminen jonkun

kyläläisen maalle. Raha kujten
kjn ratkaisee, näin myös Jur-
mos s a. Vaikka TLY saisikin
luvan uuden aseman rakenla-
miseen kylään, ei niin suurta
rahasummaa kuitenkaan lijy -

tyisi; ulkosaaristossa rakenta-
minen on lisäksi huomattavasti
kalliimpaa kuin mantereella.
Vuokraaminenkin olisi liian
kova pala yhdistyksemme kuk-
karolle. T:imän kaiken lisäksi
rakennusluvan saaminen Jur-
mossa on ainakin tähän asti ol-
lut lähes mahdotor]ta.

1990-luvun alkuvuosina met
sähallituksen alaisuudessa toi-
miva Saaristomeren kansallis-
puisto otti yh di s tyks eem me
yhteyttä ja kysyi haluammeko
tulla mukaan suunnitteilla ole-
van kansallispuiston opastus
keskuksen tilohin satamassa. Jo

vuoden 19 94 hallitus päätti

Ku!å: William Velmala

alustavasti 1ähieä mu kaan
hankkeeseen. Tänään ollaan jo
niin pitkä11ä että uusi asema lie-
nee pystyssä viimeistäiin syk-
syllä 1997. Tottakai TLY jou-
tuu naksamaan vuokraa met-
sähall ituksenkin tiloissa. mak
suna tosin olisi lintulaskentoja
eri puolella maakuntaamme
mm. saaristossa ja lintulahdil
la. Tätä varten tarvitaankin tu
levaisuudessa runsaasti haluk-
kaita yhdistyksemme j äsenjä
laskentoja suorittamaan. Uu-
teen rakennuksgen tulee lisäk-
si såhkö kaikkine mukavuuk-
sineen. nukaanlukien sauna,
mika houkuttelee varmasti pit
käaikaismiehittäjiäkin. Sähkön
joutuisimme kuitenkin maksa
maan ihan oikealla rahalla, ja
sähkölaskusta voikin tu11a mel
ko suuri vuodessa. Ensisijai -

sesti pitäisi ryhtyä etsimään
sponsoroinnin mahdollisuutta,
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ioten j:isenislijitä pyydetiiän aao palataar tarkemnilla tie- Uusi rsemaräkennus måhdollisrää hå-

rnyös nahdollisti.t apua tai eh doilla hcti kun niin pitkiillc ol lainnoinnin.iatkumisen lurmon saa-

dotuksia. muurer pirää pohlia laan p.irisry. Mielesrämme "l fl'"1;l;il,:;i*qT:,iff1'::J":Xtilll:
pitiiäkij asemanlaksua nostail noa realistinen mahdollisuus rmpäristössä,in. Kura: $illiant Vel

trns. Neuvottclut ovat viclä kcs- saada uLlsi lsema saarelle on, mala

ken ja mitiiän lopullisla ei olc kin juuri rämä )llä kuvailtu,
vielä lyöty lukkoon. hallituk- Inuita todellisia !aihloehtoja kevaa asiaa \'()it otlaa yhteytti
sen ja llsemanhoita-jicn tulee- kLrn ei ole olenlassa. Jos sinul joko asemanhoitajiin tai 1,hdis
kin neuvotclla mahLlollisimmrn la on .lurnron linlur\crnää ko\ t\k\cr I I a I I I I u I' s e e I 

' 
. r

hyvä vuokrasopiorus uudelle J
Jrrrnron lintuasemalle. 

*:lli'l1,Tllill;J,,1,:e 
mu uttu maan n ! krisestå peltonliiisemastir mer(lliscLsi satä-

N egatiiv ista keiril)s1ii. ei pcl-
kaistaiiin clnotionaalisclla tasol-
la legencllariscn "holken'-ase-
man haivitessä. tulcc olcmaan
vars inkil rengastuksen suh-
tecn. Vaikka pyörä11ä ei keslä
polkca miinnikköain irurikailrl
kaucmmin kuin n)'kl iseltä pai

ki.ilta klivelenri el]. lulee ren
gastaj i11e ainakin alussa ole
rnaan vaikeanlpaar Luirt nrkl
äarn. Tosiu kuntokin silattaisi
Jurrllon hiekkateitii polkie s sa

kohcntuilI Suunnitlelu on ku
ten lodettLr vielä kesken ja irsi
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III näytös

Eerik Voittoisan autokuntaa ei
missään tapauksessa sovi moit-
tia turhasta vitkastelusta mat-
kalla Keuruulle, mutta syystä tai
toisesLa oli paikalle ehtinyt ker'-
tyä ennen heitä väkeä jo koko
joukko. Oikean paikan löytämi
sessä ei ollut vaikeutta hitus
takaan, si11ä sinne johti päätie1tä
noin 30 cm syväksi kulunut pin-
napolku, so. ura, jota myöten
parhaiten pääsee pinnan luo ja
.joka nopeasti syvenee yhä uu-
sien pinnamiesten tallatessa
paikalJe. Pinnapolkua ponnisteli
parhaillaan Sven Piirhiiparta ja
totisesti tuntui siltä kuin hän
olisi edennyt polvillaan kävel
1en. Kalliokiipijäjyrkänteen alle
oli kerääntynyt paljon väkeä:
turkulaisista saattoi nähdä mm.
Olof Hu ngerin penkomas s a

Maunu Paljasjalan eväitä, Ha-
rald Sinihampaan hymyilemässä
lumoavaa hymyään, alati hen
gästyneen Sigurd Jerusalemin
kävi.jän, Harald Kaunotukan vii
meistel emäs s ä kamp au s taan,
ystävällisyyttä uhkuvan Haakon
Hyvän, Maunu Lainparantajan
arvonsa mukaisessa puvussa -

.Tuhani Toukola

olipa joukossa joku noviisikin
jo. Eerik Verikirveen laita oli
hcikosti: Hän oli saariston
bongausretkellään sairastunut
K u ml i ng e n ta u ti i n ja makasi
nyt kevyellä kenttävuoteella
tuijottamassa apaattisesti jyr-
kännettä lasinen kiilto silmis
sään. Pääkaupungista olivat
edustajina ainakin Korna Elis
ja Jirky Vuodari, jotka kiven-
kovaan inttivät jotain vesilin-
tua risteytymäksi. Kaukana
horisontissa surisi pieni piste
ja jonkin lovin päästä se osoit
tautui lähestyväksi skootteri
porukaksi. Keuruun asemalta
kuului etäinen junan vihellys,
joten ilmeisesti Idän Pikajunan
Miehet saapuisivat tuota pikaa.
Hämmästyttävin havainto oli
kuitenkin etäänmällä seisos-
keleva Maunu Sokea. joka oli
tunnettu vihamielisyydestäån
bongausta kohtaan. Mitä ih-
mettä teki paikalla mies, joka
kärkkäimmin morkkasi muita
pinnanmetsästykscstä, mies,
joka oli kiukkuinen kuin terri-
eri kuullessaan toiscn nautti
van uuden lajin havaitsemi-

sesta? Oliko "läpiruntattu pin-
naideologia" (yksi Sokean mie
litermejä) saanut jalansijan hii-
nenkin sielussaan? No ei, eipä
tieteDkään. Luonnolliseksi sel-
vitykseksi ilmeni, että kallio
kiipijäjyrkänne sijaitsi hänen
setänsä, Eevert Sokean mailla
ja Maunu oli viettämässä kesä-
lomaansa sie11ä v oidaks e en
nauttia luonnonrauhasta ja sii -
nä siv u ssa tehdä Tieteellistä
Tutkimustyötä (aiheena "popu
laatio d ynamiikas ta erään 1ok-
kipopulaation ydinpopulaation
osalta verrattuna kyseiscn
ydinpopulaation populaatio-
dynamiikkaa populaation 1ai-
taosicn popul aati odyn amiik-
kaan ja toisaalta koko popu
laation populaatiodynamiik-
kaan ").

Lintua ei ollut vielä nähty.
Porukka kyhjötti jyrkänteen
alla odotellen. Maunu Sokea
oli linnun nähnyt edellisenä
päivänä ja todennut sen yöpy
vän jyrkänteen puolivälissä si-
jaitsevassa luolassa. Mutta ku
ka kelvoton oli ilmoittanut ha-
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vainnosta pinnapiireille, sitä
Maunu Sokea ei voinut käsittää.
sillä hän oli visusti salannut
tiedon - lukuunottamatta ny
tietenkään omaa i säntäväke -

ään. Eikö sukulaisiinkaan enää
voi luottaa? Onko pinnamies
ten lahjontaverkosto levinnyt
jo koko maaseutuväestön pii
riin?
- Lintua ei tääl1ä enää ole. Voitte
lähteä takaisin Turkuun rau-
hallisin mielin, yritti Sokea.
Vaikutus oli sama kuin olisi
yrittänyt saada koko kall io-
jyrkänteen puhumalla mat
koihinsa. Joku taisi jo pysty-
tellä telttaansakin. Osa poru-
kasta oli painunut metsään ja
repi siellä havuja leiriin, tervas
kantoja nuotiopuiksi ja oksia
staijikepeiksi. Onneksi Sokea
ei huomannut Olof Hungerin
johtaman Nälkäisten Osaston
hakevan välipalaä Eevert So-
kean kellarista. Mukana oli
myös Kristolfer Baijeriiainen.
Häntä ei oikeastaan tarinan
juonen kannalta tarvitsisi edes

mainita, mutta koska hän oli
paikalla, olisi totuuden vääris-
telyä vaieta hänestä. Kdstoffer
piti omaa lakkaamatonta meno-
aan päällä voimakkaan juopu-
mukse n antamalla innolla.
- Ilma on niin täynnä pinnoja,
ettei nyrkkiin puristettu käsi-
kään mahdu sekaan. hän huusi
tyytyväisenä. - Kun olen vihel-
tänyt, nostavat ne käden ylös,
joilla on m unkkikorppikotka
pinnana. Pitkän, monivaiheisen
vihellyssarj an jälkeen mies
kuitenkin väsyi siinä määrin,
että hoippui voimattomana ran
nalle ja jäi sinne makaamaan
hoilaten laulua "Vanha musta
Joe".

Leppoisa tunnelma katkesi, kun
kalliolle sinnikkäästi staijaava

20

Haakon Hyvä pelkkää hyvää
hyvyyttään ilmoitti flamingon
olevan näköpiirissä. Vanhat
pinnaketut eivät moiseen lä11ä-

rihavikseen reagoineet, mutta
Haakon Sverrenpoika, jolla ei
ollut flamingoa eliksenä, ravasi
kipukynnyksen ylirtävällä
vauhdilla ylös kalliolle ja tui-
jotti osoitettuun suuntaan. Tai-
vaanrannassa hän näki juuri ja
juuri erottuvan mustan pisteen
ja huokasi helpottuneena hikeä
otsaltaan pyyhkien:
- Onneks sain varmaks!
Maunu Sokean raivo alkoi ko
hota sukunirnen kaltaiseksi.

Antaa heittää täälrä, idioorit,
tämä on yksityisaluetta!
- Meil on jokarniehenoikeus. Et
sä meit määrää.
- Jos maanomistaja saooo, että
lähdette, niin te myös lähdefte.

Makuas ia meijän miälest.
Kysytäänk Maunu Lainparan-
taj alta ?

- Ja oksien katkominen on ri-
kos, jatkoi Sokea. - Parasta läh-
teä ennen kuin viedään...
Osa porukasta oli pelästynyt
suuttunutta Maunu Sokeaa. Vä-
hin äänin he siirtyivät loitom
malle ja Yetosivat siihen, ettei
lintua enää näkyisi ja häipyivät
pois. Vain kantajengi jäi istu-
maan paikoilleen. Kenelläkään
heistä ei o1lut varaa irrottaa kat
settaan jyrkänteen seinämi stä.

Olof Hunger alkoi kuitenkin
porukan vanhimpana neuvoa
mu ita:

Lähdetään nyt vähäks aikaa
kauemmaks ja tullaa sit takas
ku toi on lähteny. Jos lintu nuk
kuu luolas ni siält me se kyl
viäl hoidetaa.
Miehet tekivät Hungerin oh-
jeiden mukaan. Maunu So
kealle ilmoitettiin, että 1ähdet-

täisiin takaisin Turkuun. Mau
nu Paljasjalka jopa pyysi an-

teeksi aiheutettua häiriötä -

Eerik Voittoisan mielestä se oli
liian pitkälle mentyä kun ky-
seessä oli Maunu Sokea.
Piileskeltyään illan tunnit kuu-
sikossa, hiippailivat miehet hä-
märän turvin takaisin jyrkän-
teelle. Ensimmäisenä näkyi i1-
mestyvän kuusikosta tunnustc-
lija Inge Koukkuselän käper-
tynyt olcmus ja kun tie oli selvä,
seurasivat iäkkäältä näyttäv ä

Olof Hunger, reippaantuntui-
nen Eerik Voittoisa. sitten Mau-
nu Paljasjalka ja viimeisenä Ee-
rik Sammalkieli itsekseen sol-
katen. Ilta oli hiljainen. Ei cdes
yksikään ympärillä puikkeleh
tivi sra pikkulinnuista pääs -
tänyt äännähdystäkään. lnge
Koukkuselkä muisteli. että
Maunu Sokea oli joskus jul-
kais sut Tieteellisen Tutki-
nuksen nimeltä "Lintujen
(Aves) vaistonainen vihamie-
lisyys pinnamiehiä kohtaan"
(Mit deutscher Zusammen-
fassung), jossa oli empiiris-
etologisin tutkimusmenetelmin
todisteltu asiaa. Olikohan tämä
ääncttömyys jälleen yksi todis-
te siitä?
- Jos se nukkuu luolas ni kyl me
nähdään ku se menee sinne.
- Ellei se o1 menny jo. Nyt on jo
aika pimee.
Miehet odottelivat vielä tunnin.
Lintua ei kuulunut.
- Nyt rehdään niin, err yks kiipee
luolaan taskulampun kans .fa
ottaa sen verkol kiinni, päätti
pinnaoltermanniHunger. Mut
pinna tulee kaikil yhtä aikaa
eikä sil ens joka ylös kiipee.
- Käytetääks rakettiverkkoo,
kysyi Voittoisa.
- Ei tiätenkää tyhmä sika! Eihän
sil saa ku merisirrei ja pamaus
herättäis Sokean.
Eerik Voittoisa ei voinut olla
pääs tämättä hermo s tu nu tta,
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pärskähtelevää naurua muis-
tellessaan, miten merisirrejä oli
yritetty pyydystää Jurmossa.
Verkot olivat jääneet ruutisa-
vusta nokisten ampujan ja sivu
korjauksen asettajan jalkoihin
ja telineet yrns. rekvisiitta oli
Ientänyt riutalta kauas Heinä-
saareen.

Kiipeämistehtävä annetriin
Maunu Paljasjalalle. Hän las-
keutui köydellä jyrkänteen
päältä luolan suulle taskulamp
pu hampaissa ja heilautti itsen-
sä siististi sisään. Hän piti verk-
koa luolan suun edessä ja va-
laisi sisään. Luola oli melko iso.
Niihdäkseen perälLe oli oteltava
muutama askel, joten Maunu
sitoi verkon niin, että se pcitti
kokonaan luolan suuaukon ja
meni sitten peremmälle. Vettä
tippui katosta niskaan, tasku-
lamppu ei tuntunut valaisevarl
riittäviisti, lepakot ryntäsivät
päin naamaa, henki ol ennot
kuiskivat peitekielisiä sano-
miaan- aavettarien hameenhel-
mat pyyhkivät korvia - olo oli
kolkko ja epätodellinen. Valo-
kiila etsi pitkin seinämiä, kun-
nes pysähtyi lattianrajaan
osoittamaan lintua, .jolla oli pit-
kähkö nokka, joka oli käyrä.
Siivillä oli punaista väriä, mutta
muuten puku oli harmaa. Pal-
jasjalka ei voinut olla huuta
matta:
- Tää1 ei tingi! Ja kyl on nätti!
Hän låhestyi lintua ja yritti kier
tää sen taaksc saadakseen sen

ajetuksi verkkoon. Kaiku ker-
taili vielä luolassa:
- yl on nätti - - on nätti - ätti
tti i...

Ihmeen kesy lintu olikin. Mau-
nu Paljasjalka oli enää metrin
päässä. Ei vieläkään mitään pa-

22

kenemista. Hän ojensi kätensä
kohti lintua ja mieleen kohosi
ainoa seikka, joka saattaisi pe-
rua pinnan. Tuntui kuin kylmä
käsi olisi tarannut sydämeen
ja rutistanut niin että aortta
ratisi. Miehessä nousi kauhu.
kauhu ja epätoivo, masennus ja
pohjaton apatia; jiirkytys ja
synkkyys sousivat sisässä vuo
rotahtia tau stamu s iikkinaan
pinnattomuuden alakuloinen
sävel. Paljasjalka kosketti lin
tua ja varmistui asiasta: se oLi
kuollut. Mies taisteli itsensä
y lös surkeasta toimettomuu-
desta ja ryhdistäytyneenä alkoi
antaa kalliokiipijälle sydänhie-
rontaa ja suusta-nokkaan -elvy-
tystä, mutta kaikki osoittautui
turhaksi. Olipahan jällcen ker-
ran alistumisen aika, aika tajuta
kaikkeuden kyynisyys, petty-
mysten väistämättömyys..

Koto-Turussa oli mukaudutta-
va jälleen odotteluun. Oli kesä.
Maa kiersi rataansa ja sivu
toinenaan pyörähteli akselinsa
ympäri. Suomenmaan yläpuo-
lella syntyi vitjvalkoisia kum-
pupilviä ja lehmustojen jen-
rnassa halkesivat punavarpus-
ten siniset munat silkkaa kyp
syyttään ja ernot rupesivat ruo-
kintaprojektien vetäjiksi. Maa-
pallolla vaikutti runsaat neljä
miljardia (,+.000.000.000)
ihmistä - kuka enemmän. kuka
vähemmän. Kaikki ( ai naki n
n.relkein) he odottivat elämiiltä
jotakin kuka enemmän, kuka
vähemmän. Joka tapauksessa
Bongarien s isärengas odotti
uutta Elämänpinnaa. Ja tämän
muka suurelta tuntuvan nikro-
tason ulkopuolella maailman-
kaikkeus leijui tyynesti rannat-
tomassa tyhjyydessä.

Aika ahnehti eteenpäin ja enti
nen syksyinen tulevaisuus
vaihtui nykyhetkiksi mcnettä
en sen salatun hohdon. mikä
tuntemattomaan sisältyy. Alkoi
o11a kuitenkin ratkaisujen aika.
Pinnamiehet tunsivat. että Koh
talo viimeinkin sysäisi ratkai-
sevan tapahtumasarjan 1i ik-
keelle. Ja ellei niin olisi käynyt,
ei täs sä koko kertomuksessa
olisi ollut mitään mielrä.

Syyskuun m i tään s an omatto
mana tiistaiaamuna Inge Kouk-
kuselän puhelin soi. Kuukau
sien odottelu oli niin vienyt val-
miuden Koukkuselä1tä. että
vaikka hän istui puhelimen vie
ressä, se ehti soida lähes 1op-
puun ensimmäisen pirahd uk
sen s a.

- Koukkuselkä- mikä missä -
milloin viimeksi miten pääsee

nopeimmin.
Kävi ihri, että lappalainen lin-
tumies Oula Tsäksisjourtsu oli
nähnyt Jurmossa siperianras-
taan. Lintu oli edelleen paikal-
la. Inge käynnisti hälytysj är-
jestelmän ja miehet olivat
nopeasti valmiit lähtöön. Hie-
man heitä ihmetytti, että Oula
Tsäksisjourtsu oli havainnosta
ilmoittanut. sillä hän o1i aina
kuulunut pinnarniesten vihol
lisleiriin. No. ihminen ei ole
pohjimmiltaan paha, uskoivat
bongarit.
Syksyinen Jurmonprojekti al
k oi. Kuulakkaassa ilmassa
saattoi selvästi aistia Ratkaisun
vienon tuoksahduksen. Mutta
koska kaikki tämä liittyy tule-
vaisuuteen. ci kukaan viclä t:is-
sä vaiheessa tiedä, kuinka tässä
tulee käymään. Siksi on odo-

lettava seuraavaan nLlmeroon...
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Turun Itäharjun
talvilinnuista

1969-71 ia 1996-97

.luttu ia ku!at: Matti Vålla

Nuorena lintuh arras taj ana oli
tapanani vaeltaa vuoden ensim-
mäi senä päivänä talv ilintu ien
laskentareitti. Kotinurkilta tuli
samalla napatuksi vuoden en
simmäiset pinnat. Reitti oli aina
sama. Nyt 27 vuotta myöhem
min päätin toistaa talvilintu
laskennat Itäharjulla. Tein
muutaman laskennan satunnai
sesti myös 1970-luvun lopulla
ja 1980-luvun alussa, mutta
muutok set käyvät ilmi sel -
vimmin äärivuosien tuloksista.

Puutarhojen lomitse

Reitti kiertää Itäharjuo oma
kotialuetta seuraavasti: Mäki
katu- Vanha Littoistentie- Kar-
jakatu- Viinamäenkatu- Ruu-
kinkatu- Mäkikatu. Ympäristö
on yhtenäistä vanhaa omakoti-
aluetta. Alue on pysynyt varsin
muuttu mattom an a - muuta-
malle tyhjälle tontille on raken-
nettu uusi omakotitalo. Tontit
ovat puutarhaa, joissa iäkkäät
hedelmäpuut, koristepensaat ja
kukkaistutukset vuorottelevat.
Ru okintapaikkoj en merkitys

on tietys ti me lko i nen; nii
denkin määrä on pysynyt melko
vakaana, 7-10 välillä. Tarjottu
ruoka liene monipuoli stunu t.
Eihän esim. auringonkuk an -
siemeniä ollut tarjolla 60 luvul-
la. Pullaa ja maapähkinöitä tar-
joillaan entistä enemmän. Jon-
kinmoinen tyhjillään retkot-
tava lintulauta kuuluu lähes
jokaisen pihan vakiokalustoon.
Joulunpyhiksi sen viereen ly-
kätään kauralyhde.
Noin 1,4 km pitkän reitin olen
kiertänyt keskipäivällä. S ilti
valoa on toisinaan niukalti.
Rauhallisella kävelyvauhdilla
tehty havainnointi vie aikaa lin-
tujen määrästä riippuen tun-
nista puoleentoista tuntiin. Las-
kentakertoja oli yhteensä kuu-
si.

Viherpeippo ykköseksi

Tulokset käyyät ilmi oheisesta
taulukosta. Yhteerllasketut
lintumäärät ovat laatikossa tau:
lukon keskellä. ltäharjun tal-
vilinnustoon kuuluvat lisäksi
enemmän tai vähemmän vaki-

tuisesti joukko la.jeja, joita ei
kuitenkaan reiteille ole osunut.
Näitä erikoisuuksia ovat kana
haukka, tuulihaukka (60Juku),
järripeippo, p ikkuv arpunen
(90luku), punakylkirastas, pu-
narinta, mustapääkerttu, nok-
kavarpunen(80-luku), turkin-
kyyhky, vihervarpunen ja tund
raurpiainen.
Vaikka aineisto on pienenlai-
nen, käy yhteenlasketuista lin-
tumääristä ilmi joitakin selviä
muutoksia, yllättäviäkin.
Varpunen on niukentunut sel-
västi ja viherpeippo on runsas-
tunut reitin yleisimmäksi talvi-
linnuksi. Syyt oYat varmasti
moninaiset. Talojen tiilikatto-
jen modernisointi on våhen-
tänyt varpuselle sopivia pesi-
mäpaikkoja. Kesäiset rikkaruo-
hostot ovat vähentyneet nurmi-
kointivillityksen, pihojen laa-
toituksen ja asvaltoinnin sekå
kaikenlaisen rakentamisen val-
latessa alaa.
Viherpeipon talviruokailumah-
dollisuudet ovat radikaalisti
parantuneet auringonkukansie
menruokinnan tultua muotiin.
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Kottarainen on .jååntt pois talvilinnustosta Itähårjun laskenta-alueellå. Stitå \ oi \'åin aryailla.

Ruokintapaikkojen merkitys on alueellå melkoincn, råikkei niid€n määrå ole päljonkaån yåihdellur.
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Laii lq6e, 1970, la7 l," l.l. 24.12. I.t.
lq6a-7 I . lqg6-97. lqq6, tq97, lq97

l)Varpunen 145 80 120

1.1. 1.1. 5.1.
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Keltasirkku 26

Talitiåinen ll
Viherpeippo 2

20 25

t4 22

3

t5

5)Naakka 23 4 4

Kesylgyhklz 12 4 |
Varis 6 2 1

Kottarainen l0 2

Punarulkku 6 1

10)Harakka 2 4 2

Räkäuirastas 4
Sainitiainen .1 I

38 15

5 l0 1

205
112 15

13 3 6

6129
35

11 5

15 1-5

Urpiainen

Fasaani

15) Peippo

Varpushaukka -Tilhi
Harmaalokki
Tikli
20) Mustarastas-
Ampuhaukka -

2

l-
1

l0
26 23

3-

1'70

19 4

1,
-)

l-

Sinitiaisen esiinmarssi

Sinitiaisen runsastuminen on
silmiinpistävää. Se on ponnah-
tanut jaetuita yhdenneltätoista
sijalta kahdeksanneksi. Urpi-
ainen ja tiklikin ovat siifiyneet
lintulaudoille monipuolistaen
talvilinnustoa. Harakan ja va-
riksen lievä runsastuminen on
ylLättävää, silla avokompostit
ovat kadonneet. Ruokintapai-

kat tarjoavat v ari s linn uillekin
kuvun täytettä komposteia vai-
vattomammin.
Keltasirkku on niukentunut sel-
västi. Kottarainen ei enää edes
yritä talvehtimista kuten 70-lu-
vrlla
Vuosi 1996 oli laskentojen ai-
noa hyvä pih lajanmarjavuosi.
Se näkyy tietysti tilhen, räkätti-

rasiaan ja punatulkun runsau-
tena. Marjalinnut houkuttelivat
reitil le ampuhaukan. N iukka-
marjaisena vuonna tilhi ja mus
tarastas turvautuvat omenapui
hin jääneiden hedelmien ja ora
pihlajan marjojen nokkiniseen.
Jotain pysyvääkin on tässä ai
lahtelevassa maailmassa; tali
tiaisen runsaus Itäharjulla.
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Turkinkyyhkv kuuluu ålueen linnnast{)on talvisinkin. r'rikkei sitä Iaskentå-ålueellå tåvatakaan

Niukkamår.iaisina talvinå tilhet pystyvåt hlodyntåmåån mJiis puihin jääneitä omenoita.
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