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"..hyvä että sitäkin joku viittii tehdä..."

Ukuli on saanut uuden loirniluksen. Lehden toimenkuva ei
kuitenkaan tule juur-ikaan mlrulrunaan. eli Ukuli pysyy
edelleen täysivedsen.i paikallislehtenä. Se raas tarkoittaa si-
tä. eträ påilnDmäisinä aiheina tulee olenaan yhdistyksen
ornan loiminnan julkiiuonlinen jr jäsenter her)genluotteel.
Muun muassa vuodenaikaiskatsauksel. jäsenten relk!
kerlomuksct ja haastattelut. linlurclkikohcle esitlelyl ja Jur
mon reportit muoclostaval sen perustan. jonka päälle muita
artikkeleita kchitcllään.

Perinteistå paikalljslchtit)'yppisiii julkaisua on kritisoitu
kaavamaiseksi ja yksitoikkoiscksi. Lchtccn pitäisi saada

vaihtelevåmpia jrttu.ja i a alan viimcislä tictoutla. Ajatuksel
juoksevat helposti pois paikallislchden todellisesta funk
tiosta. kun saatavilla on myös rahalla tehtyiä, jopa yk
sityisten toiniftamia laadultaan hyvin korkeatasoisia lin
tulehtiä. Kaikella on paikkansa. joten Ukuli pysyy Ukulina.

'Iämänhetkisen Turun ljntutieteellisen yhdistykscn toi
menkuvaan tictcclljsyydcn naikökulmastl kuu]Lru Jurnlon
lintuaseman lis:iksi l:ihinn:i vain vnodcnaikaiskatsausten ju1

kuisu. Katseuksilla on itse asiassa tiirkcä tehtävii. Niidcn
aLvo nouscc vuosikertaviinin tevoin. On päiviinsclviiä, cttä

kun kootmn koko VzLrsinais Suomen lintuhalrastajien ha

vainnot, ja tchdäiin niistä katsaus. niin tuloksena on tarkka
kuvaus alueemme scnhctkiscstä linnustosta. Pikkuhil.jaa
karsauksista kertyy koko Varsinais-Suomen linnuston his

toria.
Se, että tämä hairastajavoinin tehtävä työ on jossakin

vaiheessa jäänyt retuperälle, on mielestäni hyvin valitctta-
vaa. Syitä tihän en nyt ala pohtimaan. Osittain tilannc kor

.jautuu. kun Varsiuais Suomen Linnut-kirjan t)'öryhmä sair
rähitc11cn urlkkansa !alrniiksi. Hanke on suuri, ja itl-
lekirjoillanut anteekin sille täyden kunnioituksensa. Hiipeil
len minun on vain todellava oman osuuteni jääneen sat

tuneislä syistä varsin vaatimatt(nnaksi.
Ninlestiiiin huolima!!a Turun linnrrieteellisellä yhdisti'k

scllii on nlyös, omåsta mielestäni. tehtiivi:i lintuharrrstuksen
alaLta. Yleiskokouksissa on kuvaesityksiä, retkiä jär

.jestctä:in ja niin cdelleen. Tiillaisella yhdistyksellä olisi pal

ru,, pi,Jerr nr.rll n pui r((l m\i1. li,nl:inr))pi.<r lnitntnlrn
haloittamisellc. lhmettelenkin syvåsti, niksi rinnallc on

noussut kuiler*in ionkinlaisia'h)'våvelj' -sålaseuroie. Sääli.
ella yhdistvksestä. joka on olhrt eiintärkeä ponnistuslauta
it.c lrrrkrn hdn:.rLk,en rlkulripaleellc. on \rcrr.rllnLrllu
täysin.

Yhtiikaikki. TLY:tä tarvitaan. Olenkin kuullut otsikon
kelteisia kommenttejå usealta taholta. Kysynpä vain. eftä
niksi sittcn on hyvä, ettii ioku sitäkin tekee? Senkij takia.
cttä sinunkin oli tlinään kiva laas saada.iotain luetlavaa .ia
niihdä nimcsi muiden.joukossa'l Vaikka vä1illä siltä tuntuu
kin. cmmc me tee tätä pakosla, vaan helusta. Tåmähän on

osa hrnastustatnme.
TLY ci olc välttärnättömyys tai itsestaiänselvyys. Jon

kinlaiste larvctta kuitenkin kuvaa se. eltä yhdistys on kai
kista vaikeuksista huolimatta pysynyt pystyssä. Pysähdy
pä siniikin, joka tätä luet. hetkeksi miettimään mitä sinä yh
distykseltämme haluat. ja tuo sejulki.

Etäköön TLYI
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Havaintokatsausten lyhenteet:
Käytetyt lyhenteet: kuntico lyhenteet on muodostettu kolmesta alkukidaimesta, poikleuksina Pemiö (PRN) ja Perttelr

(PRT); p=paikallinen. m=muuttava, N, S, SW... jre.=mLluttosuunta (pohjoiseen. etelään, lounaaseen... jne.), kiet.=
kiertelevä, reng.=lintu rcngastcttiin. k=koiras- n=naiuas, kn=pari (3kln=kolme koirasta.yksi naaras; 3kl]=kolne paria
jne.), ad=aikuinen, subad=csiaikuincn, juv=nuori, pull=poikanen, I kv=ensimmäi sellä kalente vuodellaan oleva. 2kv

=ioisella kalenteivuodellaan oleva jne., jp=juhlapukuinen. pp=peruspukujnen, tp=talvipukuinen, vp=vaihtopukuinen.
Ä=soidinääni, ä=ääni, a=parvi (5a=viisi p:rrvea, a5=viiden linnun parvi).

Käytetyt nimilyhenteet: Severi Aaltonen (SA), Markus Ahola (MA), Pekka Alho (PA), Asko Aurelå (AA). Beltil
Bldnqvist (BB), Marcus Duncker'(MD), Antero Elomnta (AE), Hannu Elomnta (HE), Lassi Eloranta (I-E). Timo
Elovaara (TE), Jyrki Brikäiien (JE), Petri Erikäjnen (PE), Annika Forstdn (AF), Esko Gustalsson (EG), Birger Grön

holm (BG), Rainer crönholm (RG). Matti Halttuncn (MHa), Jouko Hakala (JH). Heikli Heikkilä (HH). Raimo Heinonen
(RH), Marlin Helin (MHe), Jorma Hellsten (JoH), Jari Helstola (JHe), Mika Hernmilä (MH), Hannu Huhtinen (HHu),

Hanna Järvinen (HJ), Tomi Kaijanen (TK), Antti Kausc (AKa). Kari Ketola (KKe), Jukla Kivelä (JKi), Hannu Klemola
(HKl), Matti Koivula (MKo). Hannu Kolmano (HKo). Mika L Koskinen (MIK), Jyrki Kujanpää (JKu). Panu Kunttu
(PKu), Sampo Kunttu (SKu), Niko Kurki (NK), Ari Kuusela (AK), Kinmo Kuusisto (KK), Juha Kylänpää (JKy), Eno
Kärkkiiincn (EK), Jani Laaksonen (JL), Janno Lainc (JLa), Petri Laine (PL), Kalle Larsson (KL), Sampo Laukkanen
(SLa), Marklu Laur6n (ML), Jouko L. Lehlonen (JLL), Ari Lehtinen (AL), Matti Lempiäinen (MLe). Soili Leveelahti
(SL), Tom Lindbon (ToL), Henrik Lindholm (HLi). Rami Lindroos (RLi), Tom Lindroos (TL), Pekka l-oivaranta
(PLo), Rauli Lunio (RLu). Jouko l,und6n (JLu), Tapani Missonen (TM), Vesa Multala (VM), Rasmus Mäki (RM), Sven

Nordqvist (SN), Mikael NordstKjm (MN). Jyrki Nomaia (JNo). Tapani Numminen (TN), Jukka J. Nurmi (JJN), Jukka

K. Nurmi (JKN), Jussi Nurmi (JsN), Petri Parvincn (PP), Seppo Peklala (SP), Kaj Ovc Pcttcrsson (KOP), Malti
Piiroinen (MP). Harri Päi\'årinta (HP), Raino Pöoni (RP). Kallc Rainio (KR), Mauri Rautkari (MR), Janne Riihimäki
(JR), Janno Saarnio (JSa), Paavo Sallinen (PS), Pekka Salni (PeS). Kari Salonen (KS), Ville-Veikko Salonen (WS).
Paul SegeNväd (PSe). Jukka Sillanpää (JSi), Mikko Suhonen (MSu). Raino Suni (RS), Asko Suoranta (AS), Jukka

Tammi (JTa), Mikko Tammjnen (MT), Jouni Tittonen (JT), Elsa Tuppurainen (ET), Jari Valkama (Jva). Matti Valta
(MV), Rauno Va{onen (RVa), Tapani Veistola (TV), William Vclmala (WV), Rcto Vikman (RV), Kim Vinari (KV).
Hannu Viftanen (HV), Raimo Vi allen (RVi). Vesa Vifianen (Wi). Juha Vuorinen (JV), Jaakko Wessman (JW).

Mikko Ylitalo (MY).

Ajankohtaisia katsauksia
Ilkulissa!

Vuoden 1998 Ukulin ensimmäsesså numerossa julkais-
taan kevätkatsaus ja kesåkåtsaus l'l.lodelta 199?. Jotta
mielenkiintoiset havaintosi ehtisivät naiihin katsauk-
sijn, palauta ne Sampo KuntuUe mahdollisimman pian,
viimeistiiän joulukuun loppuun mennessä.

Jatkossa kannattaa noudattaa havaintojen palautus-
ohjeissa mainittuja pävämååriä, sillä UkuLin aikataulu
on kiinteä, ja jos havaintosi eivät ehdi mukaan, on se
käikin puolin ikävää. A]ä myöskäiin enää lykkää aikai-
sempien \,'uosien havaintojen palauttamista, viiLliin jää-
neet katsaukset tehdään a-lta pois ennenpitkää.

Myös ARK kaipaa havaintoilmoituksia. Ensisijaisesti
plTdetä,in pa-lauttamaan I'uoden 1996 havåi 1ot I'uo-
den loppuun mennessä ARK:n sihterile Jyrki Normajal-
le. Myös vanhemmat havainnot olisi sy)'tä pa-lauttaa
mahdollisimman nopeasti. ARK:n lajilista on tässä Uku-
lissa. RK-lomake kannatta täyttää aina heti havainnon
jailkeen kaikkien yksityiskohtien ollessa vielå muistissa.

Tffiiffi p6nfie, merffirrqä-:ä
mielenrauhaa...

Lintuharrastaje,
Jurmon lintuasemalla on tilaa sinulleja
retkikavereillesi läpi talven. Asema lie-
nee Suorren vamin paikka nähdä

uhanalainen tunturipöllö vaelluksella.
Myös medsjrri on jokatalvinen sään-

nölliocn vicras Jurmossa. Talviha-
vainnoista voit ]ukea nxn. katsauk-

sesta, joka on tässä Ukulissa.
Rengastaja,

rdltäköhän tuntuisj pidellä käsissään

rotevaa tunturipöllöä? Asenalla on
uusi pyydys - 'Oksa",.joka soveltun
vallan nainiosti mm. tunturipöllöjen
pyytämiseen. Myös merisirri on hy-
vin mielenkiintoincn. joskin vamasti
haastava rcngastuskohde. Jos haluat
hieman vaihtelua talviseen rengas-

teluun, ja tiaisten nokkimisccn, har
kitse lurmor !

T: asemanhoita.ja Mikael Nordström
(02) 253 4221 .

t IKI II,T 2/] 997



Sltiiolosuhlcilt.r.rn Lnvi oli llrJDnrir ja !irhri
lunin.n nmutånr.rn cdelLiser t4raån Joulu
kuuss.r ei kunnon Fkkalir lullut. Vasrl
lonmilutllr loppLrpuoleLlå s:r:rdnr kylm.r
p*kil\jakso. IlchikrrLrn pLrolessarälissii

seLn't'va pikkasja-k$ toi |atkia io lur m r

ks!lll \a.rpunxseen.

,\lus-nnnc cnliDriiDcn rd!iha\ai L)

iehtiln sepelhanhcstr N{c illiltii oli rnLl'r

lxnixr lokrldvisen Dr]ijhaistel!än puu(u-
min.r kokurun. niiitii olivat nrm hlirkii
lintu. \alloposkjh.u11i. r.rvi. \':istairkti jtr

r.rutiåinen. Solrrlinnul Deltnitut. \nhal
jne. oliul todella hcikoni *iusteftuinå.
|nnut hiilpti\'it p:iaosin jo \\klyn rikura.
PcldintLrj.r h!!äirtiin tois.ullr il.r}dutl.r

van piljur Sarnoln peLppolintui.r fnngrl
loia jr ctudueliksia n:ihtiin h\\irr Ju\ rNri

lumeL(omin,r p)sr-neillii dkkapclloilh.
ll!\airto!r,\ko$u olilat klir"tossa Påi

n onlalrden. H,rlikonlahdcn j! Rihtnienrn
litu1 TåFrni Ntllrnnitl€lr i Pekka
lirå rclivil loo\le!n Ptul on s.udrrn
lintuhilrasiajicn lrå\,årnnoistr il hovLrni

fat sen TI-Y:r lii\1tixrn. Kalle llåapala
lek yhtc.n\cdof Pl'H liihxricrnen ha-
\rirn0ish Kiirokscl.

l)iiirj. io: WV ja lt\{ mrLokl,rri\at tels
lrn )hdessa ja \V\r li\:isi lekniu jon.rlln lisi
hr\ri oJr\ rnnr. kaikki Jxlmoo lmruasc

mm hrviinnol. SK svoiti o\!n hrvain oi\

Krtsaukseen sa.rdin nukrvasti hx\anrto
jÄ kiios htrlontoiaan p.rhLrlt reille.

IkdKKtIrI a;dr ir rl.tl,/, V.r kr*si
knnl,{uir haviritiin. PYII Ilihtnie cssii
ll.ll. kyl;l lrd 1p pja 16.1. I (JSr).

KUIKIiÄ (narr airtia KOR Junnoss.r lo
ko urlvenr !air l.+.ll ltjlr 15.12. lp (SLa.

L-ehes\itu T. Lrhtonen J Im.). F:i muiLt
brvaintoja.

KlJIKK.{l-,\ll Cirtd V7 L.lillccn n irire
qt mukaaf la\krei kuikkr jntuja hn\irtdxr
r uce nrne rhtrlrr\i 16 KOIi .hrnno:

1.1 1l lp rs]-jr. irhc\lr1r T. L€hioncn J

tm.) tr 23 ll. lw/Nw (MY). KOR Uto:
512. 1i,, lwV). 26.12. I Ja 21.1 1 (KR).
\{uut halainnor: 17.11. P\lJ Itihrnicmi
I+2 (PA. ToL. JSi). i0.ll LrL-S Vek:na lN
(Rll. N,lLe. RV v .). 9l NAU Kitais
BoNto I IRII. N{Le) ir I6.t. PYII Rih[rie-
mi lS (,{{N).

SILKKIIiII(KU Pol.qx .rii/r//r\ KaiHii
aan \ii\j lmtua: -1 11. SAU Osln:rhlir ltp
(Pl).5.11. KtlS PohjolaNlcni I (AS.
MH).9.12. P.lI{ Al11r Boda I iKOP).
27 11. \ALi Norslrnunen ltp (lUN.
Rl\{) ja 16. 17.1. DIir\ Ölnros,/Ek]l.urlrl lp
(JNo. HKo. PA tm.)

Isoimnltlt kerunlvnlir: 21 12. 1.2 KOIi
GylLö cnir nilliiär 2.1p (KR) 5.11.25.1.
KOII Utai eninnnilläitr l5p (KR. RM. N{N

)m.). 9.1 NÄU Krrjds-BoÄtö Kifais tll
! ilintulaskcntå .10p (Ntre. RH). l-1.2. xlAu
Kruv\kliFBorro :.1p INIY. Bihnkd I)).
N.1xl€n lis:rksi 69 ]hsilöi muur ra. eli )h

Katsaus lintutalveen 19921L993 Varsinais-
Suomessa

Tunnusomaista tälle talvelle oli mm. eräiden sorsalintuien, kuten tukkasolkan, vähäinen esiintyminen. Tom Lindroos.
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teensä 192 KOR JLurnon ulkopuolelle. SLruri nrat nr:itat KOR

Jrmrossa ennen vuodcn!,tihdeftr: 21.22.12. l50p (RLi. Ri!{ ym.)
jå 26.12. 105p 25m GK. M!. Miilirat \,:rhenivit t nllmrkuun åil(å

na, ja helnik-u n nrkiirni oli 25.2. 4lp (SKu. RLi).

IIAR A{I{AIKARA Aftlat .nrreu S.!ft la paikdlla loiscna

vuotena pr:rlrkiiin. RYM A,rsla Hallx xönsalmi låmnihrun alussa

vieLä 5p. 5.2. trti '1p. 26.2. asti lp jr 15 L rsti 2p. Jolen ahakin l
sclviy,vi t ven ]h (l,S. HKo. HKI ym).

KYHNIYJOUTSEN C\qrrr o/rr Yhleys.iukrla Ja lautoiLla tehd!'l

'l.ijr-l\i (rno':rL etu llnur" L]l\(hu .tu1li.r". å rrirl .:,.i'
Hel.nihun lopu a jo muuftoliikehdintaii. Kaiklii il,noitellrr lh 8[)

yksilön keliiiinlylnät: 12.12. KUS Rrhi 95p (JSi). 15.11. KUS Iso

k.fi Vuosnanrer 105 (JHe). 15.12. NAU Piim:js Nötö 8.1p (KR)

3.1. KOR ASpGNAU P:un:* 105 lIIe).9.1. NAU Kiinis-BoNtö
Kirjais nerilåskeonassa 343 (Rtl. MIr). 11.2. NAtr Kni.Lrs Bor\ld

131 (N{n. 212. KOR juflnr>NAu Pä is l,t1 (JIIC). 28.2. KOR

Jurmo-NAU Pturås l00p (PL). 1.1. KOR Sv:nholm-Gyltö 288p

(KR). KOR junnon maksiml hclrnikuun loFssa: 20. piiivä 6lp
(Kuusikko [, Laiho I, SäLl]]. S ym.) ja 2:1. piiivi 62p (SKu. RLi).

PYH Rihtniemclsi jouh .:uussa l0 yks.. rnxnikuusla 159 l''ks.. hel-

mikuussa 2,1 yks. (/RN).

pIKKflJOr-nSEN C"","a! cahlnbiatu: Anror hxvxint(r: 5.11.

DRA ÖL'nos lp (AX. KK).

LAIJLUJOIIISI]N- ö9l11r O.9,&r &lehstalven Iailla mukava

esiinlynrinen, yhieisnii;trä nousee puolcentoistasata.m. Kaillii ]Li
kolmen linnun havairxrot 1.21.12. PAI Påimionl.Lh[ 5ed ljuv p

(MLq TN, I'D. 2.11. 14.2. DRA Bjarkhrdr Ylterölnos \':ihln

riin l9p (AK. MKo. llli ym.). 21.11. PRN StlL'enj;jn'i 26p (HLi.

Sundströlll R).30.12. ULIS Vekur 10SW (RH. Ml€. I{Viym.). ar.l

NAU Mathä\ 5 (JNo. PA, SL ym.).9.1. NAU Borstö 6 GH. ML€).

16.1. KEM Toh,snla 27 (JNo. SL. P^ ym).2.1.1. UUS L-icsluoto a4

S (tLM, Wv). 18.2. KUS Viiskeri 5ad GIP, RH). KOR Junnossa

24.12. auåen l:rks pdvitåin nr utåmiå. n*sini 20.1. 9p (Koske

]a T. Talja K)

NETSÄHANII A'ser Jubah SeiBem:irr hawdntoa, ioisla kdbdcs

sn kaksi lintra, on ojkcin nrukavasti. 20.12. SAI' HdLkonldhti ]p
(JR). 21.12. PRN Ii]rkka lp (HHu). 9.1. RUS peltoåukca ]p
(HHu).26.1. PAR l:hell:i Nauvon lossia lp (PL).,1.1. alkaen t.r]\'en

vl DRA BiörkMä 2p elo. tlKo. HKI ym.). KOR Junnosså 21 12.

2p (RLi. RNI. Snpiö S ynr.) ja 28.12. lp (Nienn V. VVS. \\ V).

llmIIl\NHl Arer atv Vain kåksi harairxoa il'norteltiin.

11.12. ll.l. DRA Björklxrda 3p (RM. \\V, MKo )rr.).20.11. KUS

Ralx I (JSil.

IIdRNTAAII!\HI An:tr sp 1.2. DRA Ölmos'1 (JNo. PA. SL)

KAN,{D,\NHÄNHI Btd kt uttuLlqn.tis Ruissttlon seutu on ainoa

\akituincn l:lvehtinspåikka alueel.ulxre. 1] l:. DRA Biijldbl a

3p (MKo).5.12.1.1. ILR Srlarna Vene\€islirnö enxunill:iiin 9p

(JSi. JH. RLi ym.) jr 30 11. fLrT{ Ruissalo Kanlm]ruisto I I {RLi).
3.1. PAR Artu Visreniken lp O,lD. KOP).

SEPELHANHI Bnnta knula Alueemne ensinnninen tnl\'ihr-

vturro lajista. '1.6.12. KOR Jut.lno lad p (WV. JJfllnen K. AL
y'n. ).

IIAAPANA ,q.irar pearloTr' Ii.ksi havarntoa on nornaditrsoa: 1.

ja 611. KOR Jurmo lk p (Pdlnrgcn.l jå it. r\L )lr1.) i.r 13. l0.ll.

6

PAI P.uDrbnl.Lhti kn (MIi. rNl

SINISORSA Ana.\ da^thrtithos SLruria keiirinrymja ei ilmoitcflr
'Iuntn Jr Lrlkosaaiston lis:iLsi. 16.12. TIJR l\'lard)silta-Venereisla-
mö talvilintulaskenta 8.12p (JSi). KOR Ulit 16.12. :5p. määät
kå-rvoiva! laLvcn loppua kohden. kunnes 11.2. io 2l0p (JHe. KR).
KOR Jmnossa 100 linnun molcnmin puolin läfi tah€ . k.ikki yli
2Cr0 yksiliin lniiiirät: .1.11. l00p (WV) ja 9.1. 120 lBelow A. Kahj.r
M. Komi P ).

JOIIHLV)R\{ Åxr z{rl? A1nokainen havainto. 5.11. PAI
PuhdisrunoL lN (Nrl€).

PINASOTKd Attltru lenw KoLne havaintoa on keskivenl,a
p.rempi tLnos. 26.11. öti SAL Halikonlalti lk GM. JT. wV ylr].l.

16.12. TUR Maninsilu Vcncvcistiimö 1 (JSr). 21.12. ILIR Ruissa

10 hniseLrra lk (RLi. IvlS).

'IUKKASOTKÄ A\tha lilis la Tärä trlvenn hyvin vibilukui
nen. våin pikl-upania. Suurinlpiå ilmoitcftuja pänie: 6.1. NALI
Kiildinge 12 (INo, HLi. JIN ym.). 11.1. IiYM Arsla t5 (LS). 7.2.

NAU Proslvik 18p (HKo. JLU). Anroa pani KOR.hnnossa 12.-

25.2 ,lp (kcvimruurajia?) (NK. PP, PS).

L{PA,SOTI{,{ A\th'"d tnxrih Vxin koLme havaintoa kuudcsti lin
nusL! liime ah,ena yh!. yli 30 )-k\rlöii 5.12. KOR Junno na ns

{Jiirlinen K. Keiolesi A. AI. }nr.).8.1. PYH Rihtniemi lk2n S (/
RN). 17 I UUS LieslLloto lk (JH. L-åhtonen l.'Irullminrn T).

Merikotka on nykyään yleisin petolintu talvella Varsinais-
Suomessa. Jouko Lunddn.
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tl,{ÄHKÅ s;,dorn ,ztlnrrD.r }k\iftriisiii lintuia j.i pikkupLrm

koita illnorleltiill !un\xAti kolnlc isonlh iljrojtcftLr.r kcn,rrili:
5.11. KOR Lltit l-5p (WV) i.l. TLrR Ruissalo Stu{onienn l(lf
(llKo. .lt-u. RLU) il I Ka)lt tlti' Asprj ll LJHeI KOR .lurftr\\l
Lipi ldlen ta\ai\c\i 1010 :iksiloai. prillrs noreenns kurtcnkir)
l.1.ll. 15 linrua lSLa. L.hcs!ina T. l-€hroncn J./rn.). Pylt ltiln
nic rclsi trnnrikuLrsr,l l,l. helJniku\sir 9 lintrll l/R-\t.

,\LLIIL{HKA i\l$tit1 \tr|I?ti L.rji c\itrrir-- i R,nn atisti trJra
Iå1v..!. !hiL'cnsi ll Ii ua. Virrnc Lrlrcnu nLihtiin li res \!tt )lsrlijii.
tl. ll.ll. P;\R \{ustti r N1alnNtran.ls\rker i jp k p llfD. KOP
uB) Kolt tto 18 ll 5kln pLrk p in 19 ll lk]lr puk w rRM. \l\.
SLi). j0 l: L]LIS \/cktn.t ln lRH. Mt-e. RVi vn! l-1 I PYH
Rihtnemi -ln puk S 1/R\. H pål,r K. S1urtrn.L N1). 19 I l8l
TL-R Rulssrdo Koikla I +2k\ n iKR. INo. RLi \'ln.r. il.l RYI\'1 I

' L r 'll|'.' <r)a J.flr.. ., . it. .. p:''.r,:'
15.ll ln p (1.K. lvlYr. lli.Ll. ln p i\ieni V \'VS \\'Vl. -l I in p

lJHe. HHu. RNle tm ). 5.1. ln I lColl.LD. l€ino }\nrsnlaa )mr scki
-r0.1 lk iAll)niiki K. Leh()nen J. \i\kxnc. iU lrnl

\IU,/' ,1.r.,, ,/. llr:rll. . \..r,,nr. r r.,

!rilnc irllccn rcnilttuDa vartinaton rslintvnrinen SLru.i'nrnar il
nroirerur maiarit: l5.ll. KUS Isok ri 6pt5m (JItc). t9.lt. KOR
Uld loplln IRNI.I4\. Sl-l) 30.11. LIUS Vekffa il llill. a l e. RVj
\rn). lll tiLrS Plh:nmr Ledo n. i0 (1lP. RFl. NlLe). PYH
Rihtnienen kuuk.usisun)mt: toulukuussr l.l. tannniluu*.r ll ia
hclDikuussa ll 1/R\). KOR Jumo\\iL licli toulukuun alus .r. 9.ll
nntsinirra llt LWV, Jär'inen K. Kelovesi Ä !nr.i. nnrtu inniiir
tiiikcen idlc kynmenen \ksilöä lipi l.rhcn.

lltUSTÄLINTtl iv(ku1ifta igt,tt Vri| \eil\cnih )'k\itiiislijr Vck.r
rasla 15 linnun pnlrr. cii yhr. :l -rk\ilöä. KOR Junnossu h.rlaitriin
l.l. 15.ll kaksi 1Slå Ic|e\vitu'L ]lhronen.J )1r.)trl0 I lksi
lintu (Arnn.ki K. L-ehtonen J. Nisk ren NI )nr L Nluur il oilctul:
.1ll IIIJS PilkiLudo Kirlrlsatll,na I (MIr, Rtl). 5 ll. l,AR Leml
tsuskudd I (RLi. SK. MS !rn.). l9.l:. PYH ltihnricr)ri I LJSi).

--10.11. Lrtrs !'ck.!.r 15 (RH. MLc. RVi r-m.). il. PAII Bola I

IKOP)

PILKI(dSllPl ,t|(ldrillu lit.rLl Yk..ilö iiiril i7 ei paiaili huilra{
\uosr sittL'f nriiir1r oti viisinkedrinen Ainoal rllnoiletur: l.ll. PYll
Rihtlierni i (ItN) -r0.12. UUS Vektua .1 (RFI. N4lx RVi \Dr.).
..,.- l.j. LrR\ nf .. t...R. \1\ P\1 rn r,\ Rr,R rr, l

(JH.). 15.1. KOR Snokobben I (KIt). KalR Junnossa vain 5.lt. lp,
l.l :p i.r i.l. lp i.lilr\mcn K. Kelovesi ,\. 

^L 
rm.).

'lfl,KKÅ, t &lltla r'larsrla Suurirrl]Lt prnet: l0 ll. IIYM
Aaqla ll (l-S) ll l2 UUS Pi&iiL oto ll {HLi. Sl-..].JN tln ). l3.i:
N,\tl Berghamn Pänriis l0 (RLi. RN1. Snpio S ym.t. l.l PAR Auu
Alnrffsund l{}r (KOP) 9l NAU KLliars tsoNrö Knrais 16 (Mt.e.
ItH). lll NAU anlllkrona l-l lNIYr. lll NAU l,rnar KOII
Jurmo 60 (RLi. SKLI). KOII JrL[mxsa -1 1] l0 iwv) j.r 15.1. 1.1

lr u| (SKLr. RI-i) Nliiden lLiliss:l nmLrbJniå iintujr l.l1es paiivifiiin

t[!U-O Mdriqir .r/?ftr Yhrccnså l]'nnnenen tksilöii .l.ll.
PAR Al1u Almaaund lp (KOP)..1.12. rAl Ranlalånlahti i. KLIS
l-ellaisteolabti i ja KUS Rhlavakännaukko I (AS, N.{H).5.11. PAR
lfnn BuskL d I (RLi. SKu. lVS ynr.). j2.ll. KUS Rfii I n'puk

{JSi). I2. TtiR Ruissalo Kolk},a I n-pul (RM. MN). KOR JunnNn
12.:. tulLrt niirås li.nc. jo kevätmuLrftalr (NK. PP. PS)

TUI{<ÄKOSKEI-O Ltursus:.mrlor Yhtcensii 95 lintLra ia -r9 en

h.rvruntoA Rihtnienen la .lurnon ulkopLrolelt.r mikå on varsin vaa
riDrarur \ummr Suudn sumnir: l0 ll UUS Vekdm 16 (ltH, N{Le,
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ItVi \lrl r. PYH Rihhlenr\s;i jolrlukuu\sa I lksiloj. lannnikuussa
10 ir hclm,kuussa l{) (/RNr KOR Junnoss.r hiernrJr l0 lnotennnin
pLroliD. m.ll\ini 9.1. I7 lniLLur rBelon r\. Klr.ria NI. Koml P \,]lr )

LSaIKOSKIILO lto': .t ,t!t\tn\! Suudnrpi.r nrlinä: ,) L NAtj
Kirlais-BoAli) JlO il{H. l\1le). !| SAR NiksrLui 600 (pIol. ll.l.
KEM Surmdhorl t000p i.lK. \\V) llt. KOR tirii NAL' panrais

1fr3 ijHcr. il KOR Glltii-ilro ti)5 IKR). KOtt .Jm|orsi keskl-
Diudn l(l-l(l lmtu.l huitpuinl 19 11. jr I I 1\r iNiemi V. \'VS
n\ )nr.). PYH Rihhicnie\\r rrnrnxkrussr ll0 ia hL't )ikuu\ra tl9
lintua /llN)

\ILRIKO] K\ Hxl|kx^ nlbkilh Kåiravan hhrn()kinrff tlllsios-
ta inenkorkr,rn kohulaisen \lrirrn rlhilintu Vu\i'rnis Suorncssl.
rrenkir .iaarsll)kuDnlsi.L Tiinli rrh.t.r ihx,itclliil ll. 1.1E Llnlux.

i(nka onttur ,^ar srn.'jx \isilöilti. l\easri hrvainno uitLl ptri

koiltä \unnnrnn olr laskettu suunrln| priliisrnnru! 16.1:,:0.-2.
i)RA Olmos vrilintilxr 6 IRN{. MN. HKo jlrr.). l0.l:. l-1.1 NliL
\{ictoi\lenldti enirnnrllhrn 5 (VVS. RH tm.). l0 l2-ll.l. PAI
PI1 SAtl Prunionld j/Pciflui ain,rki lrd lju\ rAlr. HJ. TN )1n.1.
ll ll. lr-.1. SÄR Ni{or lf rPLo. SK . pp wr ). t71 t0.t. KOR
Utii ennnnrillil.an lp lJHc vm). krikki r ur lli kolnen hrnLrn
krriiinnvmiit: Ll. KOR G)hö rp (HLi. Dio. JjN vm.) j0.1. KUS
Plcikili Pohjoltumienri I iAS. KK). 18.1. KUS Vllllsrla I (Hp. RH)
KOR Julnossa lurlukuussa i. kurlnihrln\! I ja hcluikuLrss t tintua.
ptu1N nraili[ ]l I :p ll1r lPl_). PYH Rihrriemes\ii rnnrnkuus\a 12

lx helmikuu\it -s Iksrliiii t/RNl

SINISIIOH^LTKKA Cinus tntu,ur Viisi sini,iuora on ormrulitl-
ioa. l0.l:. KOR lnmro I lHrmph.ii \,1. Soilevarm K). ll.t2. DRA
Yneiilnos l. NNW rRNl. \\\). li).12. SAt.r Arkoinen ik S\\
(I{1r. 17.1..1-11. PAI Frinrnntdni lk rHHu, HKo. KS r-m.).6.j.
IllR Rui\\,rlo Ip. \rnnrl,nrkin ral!.htiDut lintu !PA. RLi, HHu).

KANAII TTKKA Åd et Sr hlis Yhreensii 5l )ksiMrsli turt a

ilnorli.ftiin Jumon lisiksi. KOR Jun os\a tr vehti åinakn )ksi
iintu koko I.Lhrn. l'1.ll. la ll ll. hurenkin lp l (SLa. Leheslif
rr T. llhtonen i !nr.)

V,\RPUSIIAIjKKÄ .1(r4)r.r ,rina K.tnll}uukrD t.parn v.!n !k
lrlljjisi;i ljntujx.,,-hteetrsx l.l KOR JurDos\a hji ha!.Illin !fuI l.l.l.
I I lmtutl lRLi. SKJ

IIIIRIII,\[JKK{ lJtuer) hnro Hy\in pcolinlulailen sunmiin
rn.rltuu kLrusl hiihaukkirkin. 13.Ll.7.1. NAL: Knlok 1n rKKe)
'l'\iR\'.1 R\l U\ Rt ., n (l\l \r-rnJFr tt

lHKo. IL). l-1.1. UUS ryhin.r KrJrnncla lW (RM. WY) n).-
ll I j! 17.18.2. PAI Paimionlåiri ilnelsesti vxna liotu (AIr. HJ.
I\ )1lrr l0l. KOR Jumlo INE {Kuusikko T. Laibo I. S,ilylå S)

PIIII(NA Eareo Liq.,lna {rnrkrr lt ei ]Lsilö:i. tårsi ollå h}!ä
rn)vriLil,rnnel 17.l: KOR Uro I (RM \1N-. Wv rm.). t2.1.'fUR
Itaulolx I rAK). 17 1. DRA OlJros I (R\{. , N. NV). ll L. |1hen
i'AI Pniniurldrl, ] lk\' rcng. 128.1. lN) (HHu. KS tn.) l t PAI
P n(Dhhdeua I li ua (NILe. IiM, \{N ym). l.l. 13.2. llm
MieroislenlJrli lp lRH. IN!r. PA )m.r lll. iAI KolknaLrkko l
(JNo. JSi. PA -\Jll ) KOI{ .hnnossa jouhkuussa neljir,rä påi\ånii:
i-l ll. ll. in ll.ll jr 16.ll. ltlåltia V. Rmtdr J. Seppälä P r-nr.).

I{trRIII{IJKKT!?IEK{N'A 8ar&, !2 L.llillccn mijirl iteqr |ru-
k&urlukien l)tlaoitr ha\ainiin \,hreensli 21. nrikai o l.xielh bla
luku. viine tal\,en.r vastaalr \!rnnn! oli 3. ll il. KOtt junno I
(RL-i. RM.:jwiö S !m ) 17.ll. \,lER I\kola lp lPSe). l0.l:. tjt.js
Veku1t I (l{H. MLe. itvi }-n.).6.1 KOR Norrshat.L I {JHe). t:1.2.



TAI Kolkaruukko I eA, JNo, JSi). 18.2. KUS Vdtsala I (TIP, RI0.

NIAÄKOIKA Attuila chtysaetos Yhernsä 16 kotkåå ilnoitettiin.
Kaikki havalnnot: ,1.12. KUS l-e aistedahti lN (AS, MI{). 16.12.

28.1. SAU Paddåinen I +5k'v (AF. TN). 18.12. TAt I (ad l) (JHc).

22.12.-9.1. SÄR Nixor v;ihinti.in 2juv (PLo, SKu, PP yn.). 26.12.

PAR Vånö ljuv NW (KOP). 27.12. KOR Bålrkil\q:irden I 1kv m
(WV. WS, MN ]m.). 30.12. L]t]S Vckara I subad (RH. RVi. MI€
ym.). 2.1. KOR Cyltö 1 (TILj. JNo, IN ym.). 25.12.-31.1. DR{
Ölrnos viihint?iiin 2 (JNo, IN, SL )m.). 17.1. M1'l'l Pukkip.tlo I
(KR).23.1. HOU N;isby 1 (JHe). 29.1. DRA Skinnarvik lW (Prr).
30.1. KUS Inupunen lp (AS. KK). 11.2. Ptr \altöinen 1 2kv W
(PT). 2.3. PAI Paimioniahti I her1. (RS).

TIJIJLIIIAUKI(A Falca nnrunculu Viine ja edelistalven lavoin

ykli linlu. 30.12. UUS Vek Ia I (RH. Mlr, RVI )'rn.).

AMPUIIAUKKA Fabn cotunbqn$ Seitsemlin dlpuhaukkaa jiia

kolrnella linnulla viime talvesta. 27.11. AUR Keshrsta lp G{Ke).
19.12. LIE Asema lm (KKe). 15.1. ALA M:innistö ln (I+I). 17.1.

KEM Strömrna ]n p 0jndbom K, Nummelin J, Seimola T). 31.1.

NOU Kaanikk?ilä lp (PSe). 6.2.'13.3. PAI Paimionlåhti-Pl Täm-

mjsilta ln p (IlK, Pl-o, RM ym.). 11.2. SOM Viihä-Hl.,'elä lk
GlLi). 28.2. SAL Somerontie lp (JR).

RIU(KO Z"s.],e' risoj'ru Kaikki afi.uuroden havainnot kes:ikar

IFERI Tetna klilr Suurinxmt ilmoitetut panet, SaLrvossa ihan

mukava kcrrymä nykyisessä mitbkdavassa. 7.2. SAU 23 (PA. JNo,

SL). 7.2. KEM Vilskh 9k (AS, KK). 21.2. KOS Eksyssuo 9k (KKc).

27.2. l-OI Mets:ikulma 8k5n (KKe).

MEIS) ?etio zrrå'ar,r AlL:u\{oden havaiflDt kesäkatsaukscs

sai ialvihavainnot 5.12. VÅS Bredvik lk (AK). 24.-26.12. DRA
Ölmos 2n (RM, MN). 30.12. NAU Piimäs ln 0ÄrV. \'VS). 171.
NAU Drucks lk (KKe).

PU-TOP\ry Percl p?dlt Kaikki Ldviset par.r'el yhteensä 9 pJI'
veå ja 109 yksilöä. 26.12. 5.3. SAI- Meriniitty a9 p (JR. KV, l-åunes

P W.).26.1.-2.2. LIE Loukinainen a10 p (RM, TE, JNo ym.).

28.1.-14.3. PAI Hcvonpä al4 p (TN. WV. MY )m.). 29.1. NOLI
Turun tie a17 p o-aine Ti). 30.1. M\N l-empiskalio å14 p (AS.

KK). 30.1. NOU Aliskulnla a2l p GIKo). 20.2. PAI h$disrarno 5

(MLe). 6.3. MIE Koca-scmå å8 p o/VS). 7.3. NOU Nunnri 8p (HLi.
SL, JNo ym.).

NOKILANA Furica ara K,jkki yli l0 Unnun parvet, joista Hours-

karin pä",,i or vertaarsa vailla. 2.12. KEM Vesdax 1,1 (AK, KK).
26.12. -26.1. NAA Luonnonmaa Tela-Utä 27p (ttr(o. TE, RM
ym.). 4.12. 15.1. TLIR Ruissalo Puhdiståmo maks. 30p (RM, KR.

AS ym.). HOU Mossdla 23.1. 350p (JHe) ja 30.1. lolp (AKa, KR,

MY). 25.1.21.2. NAU Prostvik 49p (BB. KR, AKa ym.). 31.1.

NAU l,ång:is 45p (JNo, n$. 18.2. KUS Vinsala 16 (HP, ltH).
Lis:iki hyvä ulkosaaristohavainlo: 10.1. 11.2. KOR Utö lp (KR).

TOYI ÖHt'tTPÄ va etius t. E ts tnjiste ci ole montahaaD

hhihavaintoa Vaninais-Suomesa. 24.1. KOR Utö lp (KR).

MF,RJSIRRI Cal ti: nmitinn Havåintoja vain kahdcltå tutr ta

paikaltä. KOR Utö 24.1. 2 (KR) ja 21.2. 7p (JHe. KR). KOR Jur-

mossa joulukuussa viitenä p:iiv:inår 1.12. 10p ("alngrcn J ja R), 5.

6.12. 83p. såmiilå tälven suurin summa (Jiiryinen K. Kclovcsi A.

Ar- ym.). 14. ja 15.12. lm ja 38p (SL4 L€hesvirta T, I-ehronen J

8

ym.). Tanmikuussa sliännöUisernrnini lintuja havaittiin I I piiiviinä
(20 miehi6,spinvi'stii). parhaat: 16.-17.1. .10 (Fågel P, PI, Varhimo
lO, 2l.1. 55 (I årnmi J. RerD K) iä 31.1. 32 (Arom:iki K. l-ehtonen
J, Niskdren M )m.).

JjilV<IiLaJRIPA L)truux:rypte: min tu' Neljä havatuoa.
28.12.-16.1. KOR Utij 1p (RM. MN. SI-a ).m.). 21.2. TUR I (PA).

KOR Jurmossa yksiltiiiset limut 5.12. (Jiilvioen K, Kelovesi A. AL
yn.) ja 4.1. (Coilan, Leino, Pun]snaa yn).

TAMAN\,'UOHI Gilinago galitulgo 2E.12.-30.12. KOR Utö
I GM. MN, Sk). Lisiiksi yksi lintu tilvehti NAU Pipaöyss:! se

havaiftiin vielä heimikuun puoliv:ilin j:ilkccn. muttei en?ti maalis-

l(llun alussa (JNo )m). 6.1. TL[r Åvikista lö]tyi lisiiksi jonkin
kurpan paskaä GM, WV).

LEIITOKLIRPPA Scalopat rusticok 1.1. DR{ Taalintchdås lp
Grl SKU).

NAIJRIJInKKI Inru\ rinihuhn$ Taisi oila vähissii ainoåt isom

mat dtirät: 26.12. TUR Mdrtinsilla VeneveisUinö talvilintulas-

kenta 20 (JSi) ja 21.2. NAU NötGI-ohm 10 (JHe). KOR Jurmossa

kohri aisen nmsas läpi tälven, joulul$m maksimit 1.12. 60 (PaLn-
gren J ja R) ja 29.12. 60 (Niemi V. \ryS, WD. Tannikuussa 30.1.

40 (Am'niiki K. bhtonen J. Niskanen M ],tn.), hclniLuussa sclv;isli
v:ihiilukuisenpi.

KAI-ALOKKI lrn.! .ra'rrr Suuria mli:iriå. 9.1. NAU Kirjais Bors
löKiiais 169 (MLe. RIT). 16.1. KOR Utö 300 (JHe). KOR Jur-

mossa joulukuussa kolne 100 linnun paiviiå: 1.12.22.12. ja 24.12.

oÅrv, RLi, RM ym.). Tanmikuussa nx1l 2.1.2[x] (JHc, HHu. RMc
ym.) ja 17.1. 150 (Fågel P. PI. Valoimo M). T:imiin j:nkeen enä
hielln 20 linnun molemmin puolin. PYH Rihtiemessä tn
hussa 1005 yksilöå maknni 31.1. 800 ja helnikuussa 955. måksi

mi 13.2.5005 (,RN, RLi, TE. RM). Sisempiinä nxn.5.l2. TUR
Salama n. 50 (AS. MH yn.) ja 7.1. Tl-rR Topinoia n. lmp (?L).

IIARMdAI-OKXI InlL' ose tat$ 19.12. LIUS 350 (JHe).

26.12. TLJR M,rdnsilta-Veneveistimö blvilintulalkenla 1582
(JSi).29.12. TUR Toplnoja 1000p (RLi. SKu, MS).4.1. RYM Aasla

930 (I-S). 9.1. NAU Kirjais Bon!ö 420 (RH. Mt,e). 10.1. TUR
Jadninpuislo-Kolnno yht. 578 ylilentivää (AS). PYH Rihbriemessii

ldinikuun sunma ,107 jå helmil-uun 594 (/Rll). KOR Jumossa
murtadå kynnHiä låsaisesli Lipi urlven, suurin sunma 4.1. 70
(Condr, I-eino, Pu-dsnuå ym.). helmil-ur$så hieman viiheni.

MERII-OKKI In1r, ntannus 27.12. MER Iskoia 2Tp "va"nimassa

verkoila (PSe). 6.1. NAA-R\M Airisto 25 (JHe). 8.1. SAU Pad-

daincn 9L\p (TN). 9.1. NAU Ki4ais-Borstö 49 O4Ir. RH). 7.2.

DRA Ölmos n. 35 (AS. KK). 21.2. NAU Lolnn P:imäs 20 (JHe).

KOR Jurmossa lasaisesti hiemån 20 yksilön molenuin puolin,

nålsimi 27.1. 26 (PL). PYH Rihhiemen tanxnikuun summa ll4
ja helmikuun 101 (/Rl\l).

LOKKILdII leru\ \p 6.1. RYI,I 330 (JHe). 16.1. KOR Uö 200
(JHe). KOR Jumossa joulukuun alussa vielä muullca: tixn' 5.i2. 250

sekä 6. 1 2. 550 isoa I-arusta ja 1 00 t-anls sp:t i (Jin /nlen K Kelovesi

A. AL yn1.).9.1. tåås a400 seruåsivåt troolivenett?i (Below A. Kata
ja M, Koni P ym.).

RUOKKI 4l d nald T1\all 'rr (hk.r hiemcn nrr.."mpi e.ijllD'"1i-
nen. 13.12. PYH Rihhierri lp GIHU). 30.12. UUS Vekdra 4 (RH,
MLe, RVi ym.). 11.12. PYH Rihtriemi 1, l:ihri N (JHc). 2.1. PYH
Rihtiemi 15 (,RN). l?.1. KOR Junno Asld lsw (JHe). 25.2. KOR
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Utij Vidskiir l:. oså io kevlnniLrun.rial (KRr. KOR lunnos\l tal

vcn .nnor 10.1. I (lSelos Ä. Kauia lvl. Komi I't.In.i

RIJOKKVKILSI"ALd Ä/..,4,'rz,
I i. PYH Rih0ielni lS (ILV. MNJ. li).l KOR Urii i aKR).

RLSKII.Ä ait,lta! ,q/irr Yhteens:i muka\al 6l .\'ksiloai ilJnoiler

Lirn. suLllirnnraL su! nal -r l:. KOli l\(j 5p i\\'\'1. ]t).ll l]\"]i
Rihlnjellll .lln (.lHct. 18 ll KOR lrrö -ltln (RI\'l. l\'IN. Sl-.r).

-l{l l: LrL:S Yerai.r l(l (lili. NlLe Iivir ir l7.l KOlt Liro 6 (.lliel
KOI: .lun {)s\.r kohtal.riscJ, särinniillisesd nruutmia vksiliiitii liipj

ril!c.. nr ,\iJnrll! 1.1.1: ilt {SL\ Lebeslu1u l. Lchtoner I yll].]

IIU'i-IUKYYHKI ('t)h llt oorr.\ Auukrr ]l lintux clrner l.l]
miluun loppri! rolloir rnuul[riir jr, Luli 30.ii R/\l KLftolrtra ]f,
(RH; 5ll. PYH liihhrie|u R hJ lf itlKll 5. 16.ll Ti--R ToDirl

ojr lD {HRri. TL. lIHu \'ln r. l{l.l: 6.1 SAi l\'icirnin\ c|irnJfil
iil lD (\'lL!. JR iT, I I S.\l- l\'{un[unu lr {NlNl ] i TUf(
iolrrrorr tt r\\r\,'r i j L-l-lNl Lennm tlr lp ltrllKl 10.1. f'AR \lLu
I (MD; Kevalnuutriitt s lpur to h\\Lr kli\if 11l ha\rnnoir
(J kofirelu tarlalh MAR l(jrLr \asl lll). l+il i.lsi). \OLl
Nunnni 1r (.iSir i.r N(X ?\lrskrlmr lt) (HKor

SFIIEI-KIYHKI Qhtt lrr !) ltnht\ \hrccn.ii Lohrc hr\.rilrlor
viid.\n tal\ehtira\tL. lLlli Ruissalon kål.urolh IrLh ehL onlxslu

rcc\ti kul,sl Ii ur l.n{ 1.1 1l l:: RAI Kukon|ii.r \.\rc 2f
rHKo. K-R.,\Ka !nr.) 5.ll lJl. KORUra' I(\\1\ KR. It\'I !nr.l

Turkinkyyhkyä tavataan tielyillä vakituisilla paikoilla
yleisesti, mutta muualta havainnot ovat harvinaisia.
Rasmus Mäki. Turku, Piispankatu.

TT]RKINKYYHK\ .lttqkryln d{oo(to Turussa krvainloja ncl

.iallii paikåh.r 4.11.6.1. Kupitam pursi(J ednmilaah >lq) (SKr.

RI-i. MS tm.r.30.11,62. U$eilupLri$ \'iih..lp (RLi, AS yln.) 11.

Köyde|punojarkxru lp (MLt. RH. HP). 1.1. Piisp${iaflr 3p
(NflK). Turxn li9lksi h vaurbja seitsen llr pajkdk: 512. Ml!
Ki.konkylii 4p (lvlN ). 24.12 6.1. SA1 Meriniiry 2 (ML€. JR)

26.12. HAt, Tnlvilintulaskennassx I IMI-e). PAI Vista.1.l. asti.lp
(SA. AF. TN yrn.) ja l.:. lp rPI). 6 l3.l SAL Keskusta lp (JR)

10.1. I-ol Heinol.nkrtu I (t[.i). 7.3. SAL Sal,nenranh lp (.IIt).

HUITHKÅIA a/d l),|x, KrLrpunkihLruhkajl :3 I TUR ft Ranrå

k.rtu. Föir liihelli lf. niihnin kcrosLJ(nr 8 kenoksesla klo 03.15.

(M^- RN{) 25 l0 l.l. Kolt Juflnossx lf iSLa. Lehesvxlrt T. l-eh

TUNTUruPÖLI,Ö N\pu \trxtitkti Juino. lisaksi hlvaittin net-

jii lintua. mikli.,n h}\a vuvurus 7.12 KLjS Rouskeri lp ril Blekurge
lp (JHe). lE.ll..l1.-1. KOR Urii lt (RM. MN. KR ym.r l7.l UUS

Liesluoro lp (JH. Lahlnreo 1- I nmnren Tt. KOR Julllossll krksi

uKrJr-t2/1997

lintua Loko jouhkuun l.ihe\ pairrrliitrr lPingtr J ta lt. WV. .lln\i
nen K rtn.). ttunmikuu\su ei i.rinkåan hå!åintojr. Sitten &as 2l.l
dkaei lp (11.1 Ntir iSKu. NK. RLr lrr.).

HffR[tl.lö .i 
'rd i/rl!' Liklrlu uloin hrusi ]klilda hrrai(iir

lvuosi sitter varn !k\i) l0l l. l0.ll. SAU lrpila ip iAI- Ii']. M\
lnr ). l:l.ll 18.1. HAI- I ticn Ncs(e lp {HLi. MLr ]m ) 5.1 KOli
Jumr(r lf (Qtiår. I|ro. l1!tNlnd.r \nr.) 5 71. I,Al Ke\kuslarr.,:
I lI\ rens rAI. Hj. TN I'n.i Tannnr-nhaLiskuu q3 RUS Sturtalx

if rRltr. 10. l.1l IJLIS Plrrinnrur t|. lp lAKl

\'^Rl'tls[{i,Iil L}ktrrdnm pusrtum \ai'r lhdcks.n ha

\airtor 5.1:. l(r.i PYtl Kko lp 1l'A. HKl..lSi).5 tl. 11.1. J'\'H
RihrnicDri lf (HKl RMr 2i ll TLrR Ruis\alo Kru"r, lt lHKol
l(l ll PAR Flroln lJr r\\'\.. \'\St li) ! Pr\R Lapplrl\ lf llvfDr.
li.l. MYii I\rklipalo I tKR) l.:. l'LlR Slttl\n I (]lllui. l;.1
RYN{ Arlir i (LSr. Pii jv*rnr! Lrl\rvlrlsxrill txi iissri rl/1 .

WRt['()LLi) stn\ wlc]t\t:. Jonfur usterncrr \rc]lu\ha\ainL,,
I L iIUS Pullonk.ui ll) {ltN4 \,1-\.-foli

SAR\ll1)LIii ,1r, orrr Hrvaintqr kolmeh.r päik. (, ll ll-
6.l I tJR ltuissåh Kt\dntuNro lp iJL.L KR. PA \m.) i6.1. KOII
Utd I lJHe, KOR J'rnnr)$r hir hrliuttun torlukuus\a ncljtt piiivi
nli: ;.11. I5 ll.. l.lll 13 ll.ll 1\\\. SL-it. I-ehes\1r1å'l',vf1.l
Lisiiksi Ll Aso sp lp {C(rllan. Letrr.i. l)ura\nr \ll1.)

SliOIaLfi, t\.rk' flo Et.\ Ainori krLksi hduin(l:l: l.l NÄLi
KoAnasin fi I LJNI'. Ht.i. SL \m r -jr :i i lt'lt Kxkskertt lltlkil:lr
ri lp(tr 'i

K[IN1NGASKAj'1.STj1.I Ä Alerlo althi\ KohN lintun nruka\'tur,
ylliiqksen?i ki rden t.rlycn kunkkutyhiiön tii teen.8.1. NAA Ultk(l
Pekkr lp (HHu,. 16 l7.l PAR Vimij lossi\Lrlrri lf (MI). KOPI
lE.l. asli TUR Prusio Satunra ]t) lnnu hn\aittiin dueella jo stksyl-
la lJNo. IlK(l. llltri

HÄRlÄLIN1'tl Llltrt,a tpops llunstusti bong tu lint! ULIS H:-ka

mel\a If. lintu lö),tvi l'1.11 (PA. iu-i. HKI) ta olr trdknla ainaknr

2:1.1. asri (tsC. ltc. RM tm.).

H.{RNIAAPÄÄflKK4 P(r\ (r,x^ T, ! iarser soidinhuutavar
lnrl)rl on la\keftu kesi 'q3 'k sauk$cn. Ei hnuralla ilnorrettiin
yhLeensä 21. kaikki yt\ifiiisili.

PIKKLIIIKLA, Dodrotoro,nio Kaikki 16 i]moitenua piklu-
fi$r,u: l2.l:. TllR ltau\ola i {AK). 17.12. PRN Låtokdnirno ir
(Hi-i. S ndstiim R). LL TLTR Rui\salo I (Mk. RH. HPl. l.l. l.l
'lUI{ Ruissirlo Kas\iter. puurruha lk (HKo. RLi. RLLr },In.).21.
LIIS P)hlinua Kirkonkylä 1n rlfio, TL, RLU ym.). 51. PAi
Mlikilä ie 1 {HJ. RV) 7 27.1. TIJR Virulnäcnlie 59 I ruokinnållå

{RG) E.l. PAR P!$b} 1r (Bts).211. LAI lsojiini Pdro.joki ln
(MH) 27.1. PAR MiclisholN lW (KOP). 3i.1. TUR Topinoja I

(HHu). l.l. PI Ylrijinen I (tT. loli).82 TUI? Ruissalo I (RP).

15.1. R[-JS SånLiä lD (RH) 13.1. PAI Oinila I (SA. AF. TN).28.2.
RAI Kukonpäii lk (wV. Säik\jiin'i Il

I'OHJANTIKKA Pitoil?.\ ttilud\lus Kohne havaintoa. yksi pesi

nriialueilrr. r7.r. Nou Pukkipalo lk (KR. i{Y). 2:1.1. PAR sroF
relao ]k (KOP) 21.1. RYM A.Nla 1 (LS)

KILRU ,l/drrtu .nr"M Kaikki halaiixro!. ll.l2.ll. TUR
Vuoksenniska lp (llKo JNo. RLU )/lrr.) l7.ll.-ll.l. KOR Utö l
(RN'I. Ir4l\-. KR ynl.i. I5.12. KOR Junno 2p (\lY. Jä.r,i]ren K.
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Kelovesi A ym.). Tiimän lis:iki KOR Jurnossa ),ksiftiinen lintu
kahEnr päiv:inå Jouh -uussa ja viitcnä piiiviinä r.ulxnikuussa (Haltia

V. Rartä]a J, Seppiilä P t'ln.).

TUNTURIKIURII Eretnaphila ab(stns Yl:ittäer )kii havainto
Jumon ulkopuoleltrlrin. 4.1. KOR Jurmo lp (Collan. Lrino. Purds

nla.tl )m.). 28.2. SAL Meiniilly 3p GT).

NTTTYKIRVIN'EN Antlus prute i\ Joulukuun alussa vieli myö
h:isleliiöiu vain Junnossa )ritli Lnvehti.L. 6.-20.12. PAI Paitrion-
ldhti eninxniliirin 5 (MLc). 28.12. KOR Utö I (RM, N,O{. SI-a).

KOR Jumrossa jouluk-uussr s?Unnöllisesli. Erhaimmila.u jopa 3p

15. ja 21.12. (SLr. khesvirta T. Lehtoncn J ym.). TarnmiLuussa
enä viitenä priiv:inä ja hellnil:uussa ei oileokaan.

LUOTOKIRVIMIN Atdw.\ petro\us 5.11. KOR Ju,'mo lp (Jä1i

nen K Kelovesj A, AL ym.). Viimc \,!onnå myös våin I'ksi lint ,

silloir KOR Utiissi.

TIJllI Bamb;"t:illa Å,ariller Kohtllaisen h).vä rihitalvi, muutaman
lrynnlenen I'ksilön p lia Läpi t ven yleisesti. Yli sad.J) llnnuo
pania kuusi: 29.1. RAI 150p (HKo). 29.1. TUR 160p (KR). 30.1.

TUR 200p (HKo). 30.1. TUR Yo kylä n. StXl (JN-o). 31.1. TLIR
MuhL-uri å180 p OrI4) 8.1. TLIR Viraslotålo n. 250NE. 2a (AS).

I'1TI Rihrriemi: 8.1.13.2. ]'hacnsä 118 ylsilöä. (,RN). KOR Jur

n)ossa ensinmäset vasta tan nÄ:rrussai neljänä pei!:inå muul-anla

lintu ia 27.1. .r30p (PL). Helnnkuussa laji bavaittin Jumossa kol
ncna päiv2]nä.

K(I6KIKARÄ CilLl s (ntLLt-\ Yhleens. mLLkavai l4 yksilo.i.

N,{A Uklo-Pekka ]äpj lnlven. ennmil:iiin 10. 1 . ,tp (SKu, HKl.
RLi). 7.12. R\}I KiNeemumdn s,rllni I (LS). 19.12 DRA Kas is-

lardet 1p (MKo. Itrrhtoncn J). 27.12 PRN' Labkir,lano lp (HLi.
Su slröm R). 5.11.27.2. LAI Pehijin'i 

'naks. 
lp (AS. MH. PA

l,ln.).8.1. KEM Sftn bL{ 2 (HKo, TL).9.1. NAU Itostvik I (RH.

ML€). t0. i7I PAR Stornzilö \'encsftånra lp (BB. JNo. SI- ym).
15.1. PAR Lillm:ilö Byholn lp (I\4D). 17.1. DRA Rövrk It (RLi.

RM, NOi ym.). 2,1.1. PAR Altu ParaisteD [K)llli 1p (MD).29.1.
Nd{ S;irkiinsrlmi I (PA). 30.1 VEFI Korvcnsuu Voimalan kanava

lp (AS. KK). 31.1. NAU Sexl ppa lp (JNo. JJN). Tammjl<uussa

R\an Runftuönsal'ni 1 0-S). 6.2. LOI Vesikoski I (PA). 7.1. DRA
Bodbacken lp (AS. KK). 7.2. PAI Vanionoja 1 (PcS). 11.2. DRA
Skim.$ik L€mnästr:isk Bnksviken 6p. såmallå tåhen suuii kc

rziålq'n (PLd. 20.1. NAA Kupdivuon lp (SKu). 23.2. NAU
Iåätien oj$sa lp (SKu). 26.2. PAR Madrolm lp licn olalsn {SKu).
26.2. VEH thnilå lp (RVa).

PELIa{IOINEN Tt glodttes rogLod\tes \'}teensä kahde},srD ]in

tuiL. krltena edellisenä l. lena neljä lilrtLxr. KOR U!ö Lepi ulven lp
(KR. RM, \vv !n.). 9.12 ja 17.1. RYNI Ai$la I (t-S) 17.1.71.
TLIR Topinota Lp (HHu. JNo. AS ym.). 31.1. HOLI Hönsniis 1 (KR.

MY. Al<a). 11.2. DRA Kk I (KKl.5.1. KOR K.Ltopailla I (JHe).

KOR iurnossa 9.-10.12. Lp tHdäDpäi M. Soile\'lt.1la K). 15.12 lp
(Sl-å. l-ehesrnu T. L€hlonen J ym.) ja ylliitr:ien yhä 27.1. lp (PL).

PUNARINTA Entlncts n.bnl( PeuLu rroin ylciscmti kuin

pffina linne uhena. yhteensai ll PYH Rihmiemen vijmeiset kak'
si )ksilöä 28.11. (/iir*). '1.12. TLIR Ruiss$ Veneleisliimii I (HK).
5.12 'ltm Raisiorjoki I (JNo. JJN. TK ym.). ll.l2. ll.l. KOR

Lrtö I lKR. RM. N{N yn.). 10.12. UUS Vekl"a I (RH. NlLe. t{Vi
)m.) l.l. VEH l.rhlLr I (PA, ToL, JSi). 8.1. TLrR Sruädiki I (PA).

9..1. SAL Paukk a lp (JR). KOR Junnossa jouhrkuun allssx vicli
useiu: lnm. 6.12. .lp (Jain inen K. Kelovcsi A. ÄL ym.) jå l5.ll. ]p
(SL.å- I€hesvirtä T. Lehlonen J )m.). nuln kuussa vielä havainto

l0

nclj:inä p:iiv.inä )ksittiiisestil lirnusta, \iimeinen 28.1. lp (Pl.).

MUSIAR{STAS ndtLt tnetuld Jon\in verm haNinaisempi
kunl vinne Ld\€na. Suuril1xnar keraiiiniymät: 5.12 PYH Kko 8

(PA. HKl. JSi). 29.12. IUR Tavan-asema 8p (HKo). Muuten ei
kolinea lintua isompia kedynriä ilmoilel',u. KOR Jumossa äinakin
kolnre lintua läpi tahen (Ha.npää M. Soilcv rä K. tsK yn.).

RÄI{,/iTTm-A.STAS TunLt'J fuLrns Yi , d,m h1uun pdaer,kerijä1
tyrnät, join yhteensli 15: 25 12. PER Sau,.u 150 (RM, WV). 26.12
HAL TalviLrnlulr-ske l.tssa 510 (MLe). 3l SAL Sokentehdas 400

O{Le). I Ja 10.1. SAL Alastu\,. seutu 800p lJR). TLrR Hau-
ausmaa 3.1.250 (ltl-i, SKu, MS )m.) ja 8.1.500 (Rl\'{).4l Ptl
tlcpojoki 150 (MLe). 9.1. NAU Knjais-Bo$tö 4116 (MLe, R}I).
12.1. l'tjR Pcltola 160 (KI{e). I2.1. TUR Piispånristi 100 (lLi)
15.1. TUR Juhamuskukkula 300p (JLa). I7.1. RYM Aasla 202
(LS). l7.l DRA Eknamn l20p (HKo. RLu.lI.0). 17.1. KOR V;isby
200 (JNo, JJl\-, SL ym.). 17.1. DRA 150 (RLi, RM, MN yn.). KOR
Aspd 3.1. 1s0 ja 11.1. 400 (JHe). KoR Jumossa ioulukuun alussa

vicli vaatimatlomasti. muttå mm. Ll. l00p (JHe. LlHu. RMc )m.).
Siten 9.1. l50p (Bclow A, Katåja M. Konri P yrn.) ja 19.1. ll3p
rKo l,el. T. Ti i., K, lnri'lr alke.n \r Im. r.,nin rnin. m

helnikuun huippu 23.1. 23p (SKu. NK, RLi ym.).

LALTLLTRdSTA-S ntrdus phihnd\ KOR Junnossa kahtccn ol
teeseen: 16.1. lp (Fågel P. FI. Vruhnno l\,1) ja 19.1. lp (Koskela T.
'råljå K)

PUNAT(YLKIRA'STdS Ti dtls il i,.tc/i! Kaikki havålmot: 5. 6.12.

KOR Jurmo lp (Je.-inen K. Kelovesi A, AL ym.).26.12. HCL
Talvihrtuh\kenna.,sr i O,ll-e). l.l. SAL Sokcitchdäs I (MI!)
17.2. nlR RL Ssålo Karluo I (PA. JNo).

PIENI RÄSTAS T phiLr ebnili.tas 16.1. KOR Utö I (.lHc).

KULORASI^S Tuftlus i'ciwrus KulomstN ei ole linleskiär.io
katalvinen vierailla alue€ll:nnme. 28. 10.12. KOR tjlo I (Rl\'{.

l![\l. SLa).

N{USTAPÄÄKuRTTII S\.birr ublupiLla }talainroja vain kahdclra
tåholta. 1l.l2. 1LrR Rurssalo I (KR). KOR Junnossa 6.12. jr L4.ll.
lin (Jiininen K. Kelo\'€si A, AL ym.). Yksiftaisiå linnla loL rkuussa
kdlnena pinväni.ia trm ikuussa 7 p:iiv;ini vinnenen 13.1. fl-ehti
nen M. ltrntalå .1. Sanlrn.u.ju J vm.).

Vm{Sn l]l{Al,l Pan"n.6 bnnnidts TunnetLrilta påikoilla vailr \!rr
inmar nttrLt: ll.l. PAR Petreby l0 (PA. TK. JNol. 26.1. P^t
Painionlalti .rl5 p (tu\,I). 8.12 RAI Kukonpä:i 7p (RH). 7. ia l-1.2.

lvllE lralocn luislo n. l0 lPA. JNo. JSi )nr) Mtltu haviinnot:
I 12. 15.1. PIl Yhdinen v;ih 10. joista 6r {AF. joH. TN !tll.). 10.1.

TLIR K.&sketa Vihemienrj .lp lN r. Roltio I). 13.2 TAI Kolkm-
auliko D. l0 (JSi..t\o. PA I .l. 1.1.2. RAI Raisio ähll1lHP).21.1.
KAA tuu!(n.r -l (JNo. PA). 18.2. LE[] \{o noinen 3 (HKo).

PYRSTÖTIAINIIN Atgithalr ttattans Mukavanä )ll.iqksenC
oikein nmsås esiintlrnmen h!\'iur laelhss,vks) n jlilkeen. Suuimpi.r
pru-!i.r: 3.11. li,AR Jemu ll (11+91 (KOP). 5.11. PAR Len rr'
Buskudd a20 {RLi. SKu. Nikkmcn T). 11.1. KllN,l Ehndal l0 {JK.
WV). TUR Ruissalo: lim!.r ilmorteftur havaifin l;l päivind s u n

srnDom Ll. ll0 (lrl (Nry). R) nl.iqli\ä l0 fi^,llri hivaidoJa.
pdhrrLt A.Nlaltl: 9.12. vtih. il (S.lrlri L) .r 6.1. 50 (RLi. MS).
PaNikoko oli pieni .ia nlven loppua kohd p ret pieneriliiL ed€l

leen. Lintuja nakr-i klutenlh viclä nå.1lishun puolclla rll\aiscsli.
KOR Jumoss*in 15.12. lp lSLa. l-eheslirh T. Lehtonen.l !nr.).
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TALIIAA.INm'{ Pails tn(tor Tilislstl ei juurikl.nl ilnoit€uu h.r

våintoja. Suunn il'norteru kerdinlymä: 5.12. KOR Lhö 100 (wV).

PÄHKIN'Ä",IAI{G Siull rwo&tu Tätikin Lintua kä]'tjnr bor
gailenä\sa pdlion. 21.10. l.l. TLR RuNsdlo Tiu r menn. kasvi

ti€telL]ilcn puutårhm tal(:na lp ruokinnalla (Jl"r )m.).

I-{PINII4.RAKLA. Iaius \lubibt I-atia ilrnoiaunn aika katu
vasri. yhtcenrii 1.1 lintuå 27 kunnårta: DRA l, HOLI I, KllA I,
KEM.]. KOIi 1. KUS 5. KUTT I. LEM I. N,IER 1. MIE ]. NAA 2.

NATJ 6. NOU I. PAI 5. PAR 8, PRN 1. RAI ]. RYM ]. S,AL 2. SAU
t \\P t.lq-l i r{RlnR Il\-\Ä\.\l\

PÄHX|N;{HAKKI NtLcif.zllz ct1t,^otdtaces Reippa.n vae usstk
stn j:iLkecn myös itusia lintuja Jd dlueellemnr tnlvchlim.rdn. TUR
Tå!fiå åsemallå liipi rLlven. mälsnlxss,llrn 1.1. 6p (llKo, RLu.

JI-u) PAR LenJax l:ipi rrlvcn. maksimissåär 5.11. 7 lRLi. SKu.

MS). N:ndcn lisiik\i 26 lintua. l'2 limun ha!ainLoja lunnr[ain:
HOli 1. KAA l, LAI 1. lvLA.S 1. MItr l. NAU .1. P^l l. PAR (el

knna\).1. PRN 1. PYH 2, SAl.2, TtiR (ei Iav a-tlsema) 6.

I{{ÄKI(A a-r,'ylr tmnednd A]J,,J,\ ilmoicuu: 26.ll. TUIi Må].

linsilta-Venevei,itänt Lrl!ilintulaskcnnasså 4gl (JSi)

l\IUStAVARf,S bNus lltgibqui Nomairln nrukka eliintyni
nen. kolnc lintua: 'l.l2. lUR Rau|ola I (JNo). 30.12. TLrR Vinrs-

lolllo lad E (AS).4.1. Kd{ 1ti€ I (}tr r).

\ U.lls ' 1,.1. \;in )k.i iln,'irirfi .uun rniJ;:
26.12. TUIi Mafiins ta Veneveist?ino l viltulul.r\krnn.h\, 210

(JS'),

KORPPI CoDas arrru Suurimpia illnoiGnuja, koskevat ha.rskolen

llrhe[yvilä pane evia lintujå. ]5 12 DRA Ölnios J0 (RI.i. JNo.
Iol-). 27.2. SÄR Nik\ rui 60 (t'Lo).

KOTTAR|INEN S on^ vtlgdtis K.ikki h vaillnot, yhle€nsä 29

linrua. 1.12. PAI Keshrstå lp (PL) 512 31 MAS RAI hosuon
kratopdkka 5 (RlJ. MN, HKo !m.).5.11. tlLS T.undtie.lp
(UKo. TL. il-u ym.). 5.12. DRA ÖLnos 1 (AK).5.12. UUS Kaate
påikka 5 jå tllis PybiDaa Kko 2 eA. llKl. JS1). 5.12 8.2. KOR
Utö malisimi\sad'lp (KR. RM. $ry yln.). 6.11. PAI Puhdrst nrcr
1 (Mi-€). ll.ll TtJIt Vc{tcnpuhdistnnDt 1p (PL). 26.12. SAt-
llålikonlrlrti Ip (JT). ll.l2. LruS Pyhiiinaå I (JHe). 17.1. DR-{
Taalitehdas I (RM. MN' W!) KOR Jrunossa 11.12. lp (Hdltla V,
RdrL a J. Sepplilä P) jå 10. l . lp {Bclo$. Ä. KåL!å N{, Komi P ym.).

PIKKW-{RPLrI\EN Patser Dt!)nt{u1us TLY:n aluccn talvilintulas

kennoissa (vusJenvaihteessa) lhr. 1:l lintuå. Lis:iksi: 4.1. PAI Kes'
kusra 7 (PL)..1.1. sAl- KiLr*rtu I (RM, MN). l:r.-:10.1. HotJ
Hyppeiner 8 (JHe, KRl. ll.L. i.3. NOU Aliskuhna 8 (HP, HKo,
HLi ynl.). :S.2. TLIR Pitkåm.iki lsoLdontie I (JV).

IF]IIlf ti 6'rla .r,r/.år lsiinrtmisesslilin j:u jiinin jalkoihin.

mutlä silti oikein nrukåva\li. liis!;i suninmn keft,vmät. joiden

lisiiksi 1l ljrnun pofteja v:daa kaksikynmenti. 5.12.7.3. TLIT{

Topinoja rråks l4p (KR. Hl{o. AS ym.). 20.12.7.2. PAI M:ikilin
tre mals. 3 (HJ. RV). 2.1. PAI Posrikuja 5 (HJ. RV).23. 10.1. HOtl
Mo\salå maks. 30 dHe, KIt. MY ym.). 28.2. NAA Låppalaismåti 4
OVV). Koko lahen PAI ALa-Visra mats. 5 (SA. PT).

JÄRRIPI.IIPR) lttitlgiltu twnnlnnsilta Todellå na-ssilvnren esiio,
tlnrincn. Yhtcismii;irä nousee hicman yli 11m yksrlcön, suurim-

Leutolen talvien ansiosta talvehtimista iää yrittämään lukuisa loukko pikkulintuia, kut€n mustaraslaita. Tom Lindroos.
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mål pafr'cl viclipå lrisn vuc{eDvaihteen jalke€n. Kaikki v:ih. 15

yksilön keraiåntynät: 5. l.l 11. KAA Kuusisto l5 (KR. MY).
21.12.-l.l. \EH Tuonomen 25 (RVa). 1.1. ASK l0 (JNo. JJN. SL).
1.1. UUS llakamc!\ä 24p (KV. Launes P. t-rusivu(Yi P). 91 PAI
KruLrvainen 100 ON). l4.l KAA Sorro !Op, koko lalven (RMl.
17.1. DRA Kasnäs 50p jr DRA Taaiinlchda! 30p rRI,I. MN. WV).
20.1. l-OI Sillrnkunanlaru 19 (HLi). ll.l. PAI keldl;i . 30 p
(Pl-). 23.1. HOU Mossala l0 (+10 Fringill| sp) ja Hyppeinen 7

(JHe) 25.-30.1 RAI Liersaln Lritatic 20 (HHu. HKo). 27.1. TUR
Åvll( a63N (RM). 31.1. MER tutonp;iä a70p 0r'M). 1-LJIt V,råmie

lni mokinndla läpi lålvcn, nuksi ssaan 29.1. lsp (AK). Tmmi
kuun lopulla PAI Vista 85 (MIr) 7.2. R1A4 T.lnila lp20m (\rM).
l'1.2. DIiA Sailerb] n. 70p (KV, Låunes P. Uusivuori P ym.).21.2
RAi Sininpeito n. 25 (HP). Koko nlven PAI Ala Vistå lnäLs. 35

mokimaXa ($ r'). PYH Rihtrienessä 1.1.-7.2. yhteensä 5l yksilö11

(/RN). IlAl- Talvilintula-skeDnas!å 26.12. 102 .ia 28.2. 77 (MLe).

RYM Aasiålla 1.12 l5 Ja l7 I l:17 (l.S).

VlHllRPltPru C.Dtueli\ thtoi\ Iniskr$i iirnoitettujä. 2'1.1.

KOR Utö 100 (KR). 2,1.1. NOU Aliskulna 1tl0 (HP). KOR Ju on
maksimir .1. 6.12. a150 p (r'\Y, Jännrer K. Kelovesi A y r.) jå 21.

22.12. 
^120 

p (RLi. RM. Sr4iö S ym).

'IfEII CxnlueLis cdlz/lirk I(1ikkj vijhindiin 20 linnun kei;i;hry
mil. 5.12. l4lE Koeasema n. 30 (AS. MH). 12.12. TLrR Åvik 40
(RH).24.12. TLIR Katarinunlaäkso 50 (RP).26.12. SAL Sokeri
tehdas 20 (JR). 3.1. TUR Topnoia :11 (JNo, SL. JJN). 6.1. Pl
Itaadelnn 23 (I,,t! 12.1. TLllt Rruvola 45p (AK). 23.1 PAR
Sysil.Di 25 (KOP). 2'1.1. PAi N,leitda 32 (HJ. RV). 28.1 PAI He
vonpliä 20 (Ml-e. TN). 6.2. PAI Spuila 25 (HJ. RV). 22.2. RAI
Nuodkkala n. 20 (He). 13 TUR Anukaircn 20 (JHe).

VIIIER!-ARPLINEN Cat lwLis stlitulr Suudmlat ilmoitetul: 6.12.

PAI Kesl-usla n. 20p eL). 24.12 TtrR Vifissuo 16 (AS. MH). 
'1.

5.1. PAI Visu n. 15 (SA, TN. PL). 27.2. PAI ndvilintulaskennssa
l,l GeS). KOR Jurmosså kolme hå\'alnloå joulukuu\sa ja yk.\i tnn,
mikuussa. PYH Rihtniemessä koko ttJvelta havaintoja yhteensä 4.1

tksitösä (/RN)

H tPP() CaduLlis ftNnl,nd Yli l0 hnur pania oli !,hdcksiin.
pari jättiparr'ca: 4.12 PAI Spurila n. 100 O,[-e). 5.12. DRA Björk
bqla n. 300p (AK, KK). 13.12.7.2. TLIT( Topinoia. Ill.k\ininä
ll0 (AS). 20.12. TLIR Ruissalo Kårrano 30 (MY).31 L PAI Spurila
4i (HJ. TN, WV yn1.). 7.2. raA,A Voivala 43 (JNo. SL). TUII
Råuvola läpi Ldver, parh. 19.2. 29p (AK). 26.2. PAI Kaleva 39

(I\r). 13.3. PAI Puhdist{no l2p (HLi. SI-. JNo).

WORIHFI{PFO Caftlu?lis l^'rosttis Seitsenin haväintoa, 13

lintua yhtitin yli l0 linnun parve3 ci råvalliscstå poikcten ihty.

Kaiklii havainnotr 6.12. PAI Puhdistamor 1 (MIr). 1:1.12.31.1.

PAI Munkkila m.rls.4 MIr).3.1.'6.2. Tlllt Toplnoja I (RM. iV,
Piha I).4.1. PAI Keskustå 3p {"L).26.-30.1. R-AI Nuodkkala I

(RH. HP). 30.1. NOU AliskuLna lp GIKo).8.2. Ptr Tuorla 2
(MLc).

URPLAINEN CttLtueLi.\ |let" ul Mdhuvat 24 yli sad.nl lirmun
panea havniltiin. Sadan hrnun par.,'irlin oistalrymmenti. 5.12.

MIE Koeilema 200 (AS, MH).6.12. PÖY Juotola 250p (TV).
13.12. PAI Muokkila 500 (Ml-e). 20.12. K{A. Linoinen 120 (KR).
26. I 2. PAI Kålevantie 3&l o,II-e). 26. I 2. PAI Knvinkuja I 70p

0 \l. 27.12.9.1. SAU Tapila nx rs. {00 qf, JNo. IN ym.). 9.1.

TLrR IIåS.I 200 (KKe). 17.1. KOR Rumdin tie 150 (l'r{o. SL. JJN

ym.). 17.1. PAR SuDn mberg 120 (BB). 171 282. PAI Paimion
låhti maks. ltlXh (17.2.) (AK. HLi, HKo ym.). 26.1.-12.2. RAI

12

Nuorikkaln nraks. 800 orH. I{P). 31 1 NOU Kiitnikkelä 400
(PSe). 6.2. TLrR 'ropnroia n. 50Q (RM. N&.{). 6.8.2. P! Tuorla
enitunr ä?in 6r:l{ (tr[l€. JNo. HLi ym.) 7.] TUR I lalinen 500
(JHe). 7.2. SAU Kellron de 130 (INo. PA, SL yln.). i62. KEM
Ernris 2fiJ (Ptn) 2ll. RAI Siurnpelto n.400 (HP).27.2. P,{
K:fäjitic 300 (MLe). 21.2. tAl Hajala ,30t1 aPeS). 27.2. NOIJ
Kdltuäinen n. 150 {AS. MlD. 1,13. PAR Seilis n.20r,\rja S}dno n
l00p (HLi. SL. JNol.

TUNDRAIIRPIAINEN Qmtue li.' homanMi Kaikki håvainnor:

29.11 1.1.3. 'IUR Topinoja I (AS. JV. HHu). 23.12. PAR Maft
holm 2p RLi, RM) 26 12. il,\L Tirlv rnlulr-skenrr I o,IIr).
31.12. TUR Ruissdlo Kafåno I (JLa). 2.1 llllt Ii ssålo Kansan
puisro i (JH. Baarman R, Karhon R).3.1. PAI Spurila I (HJ. RV).
6.1. R\an Aasla I (RLi, MS) 11.1. KOII Runrirn. tie I (JNo. JI!. SL
y .). 2,1.1. PAR Attu Jeino lp (MD). 28.1. KdA Väftilli 5p (RM).
7.1. SAU Kemiör tic I (PA, JNo. SL).27.2. PAl Kä'iijätic 3 (lvlle).
Näidcn Lislihi todellinen jätirpani (lllikiili lqseesså on s na par./i)
Påimioslå, 12.12. Kravid.-uja :17 la 31.1. Mun}-kila 60 O{Le).

NOKI{-AVARI'IJNItN Qxtvthtr lstes..rtr.r/raarer VdD yksi

LtuLu: 10.1. PYH Kko lp (SKu, RLi. IIKL).

KTRIOSItrflX,,iPYLNTI| bxin leuoptua PYH Rrhhiemessii
1.2. 6 lintuå (/RN) j.r ll2. viih. 2 lintua käpylintupanessa (RI-i. TE
RM).

PIKKULÅPYI-INTLr Lxid c ^ios t1 lsoimnur ilmoitetur: ,1.12.

KLIS G.nvik 9 (AS. MH). 1.1.I-.AI Pehrj:irri yht 8 (AS. MH).

ISOKÄPYLINTLI b.ti(t t\'^.opsiftacus Suuimmar ilmoiietu! pff
vet: 10.1. NAA Säkiinsalrni 1l (JNo). 31.1. HOU Hönsnäs 9 (Mf'1.

Krirpyt nruLeJf tlu? 4) Isoimmat pan€r: 5.12. PAR l€nla-\
Buskudd 20p (RI-i. SKu. MS yln) 17.1. DRA 30 (RLi, RM, MN
ym.). 14.2. KOS Eks,vssuo 2lp (KKe).

TA\TOKIJIIRNA Pmbolu quLleatar Ainoa havainro: 17.1.

MYh- Palturmon 2r p (KR. MY)

PULMUNEI{ Plecr.phentL\ rl!?/ir Vain }ksi ' sis;imaå.havain1o"
13.12. Pr{ Påimioridhri I (Mr-e). P\.H R1hdemes3.l. 2m ja
30.1. iS (I,4. HKl. JSi). KOIijurmo: ei mileni:ih siiiimöllisesti.
vain pikkupaNia. mal:sinin olessa 201. al5 (Koskela T. Taljå K)

KELTA,qIRKKL] Emhen7 citiwlla Suuiimal potir.20.1. LOI
Huirni 650 (HLi).'1.2. MAR Plrlnkna lfi),lp (KKe).27.2. MAR
Ollila s00p (KKe)

PAJUSIRKKU Etnbenu s.lnaliL'lut Kaksi n$keaa kerq/mz1ä:

1.2. KAA Kirj,rlnnsdlni 60rr (AK, KK) .ia 7.2. MIE l-dajoen suisto

a55 (JSi). l':jJn:in lisliksi 8.12.24.t. RAI Kukonpä nal$. 40 EH,
JHc. HKo ynl-), 6.12.20.2. PAI Pdmionland 5p (MN. Mt-e. KS
ym.), 16.12.282 TIIR Kakskcfu ki*kosuntrr eninxnilä:ln 20p
(N{V). 10.1. RYM l.i1&istenj:iNi l2p (PSc), ,1.2. TUR Rauvola 5
(AK) ja 8.2. PAR Petreby l0 eA). Liihes kaikkl loput yksiftiiisiä.

Kirjållisuus
Alho, P.. Kuntiu, S . Kunuu. T. 1997: Talvi 1991/1992 Vaninais

Suomessa tjkuli 28( l):,15-51.
Kunrru. S. el al. 1997: L-intusvksyt I991& I992 Varsinais Suomessa

- Ukuli28(1):.1-23
Laine E. 1992:Leudol lintutalvcr 1989/90 ja 1990/91 Ukuli

23(3):18-27.

UKULI2/1997



Maakotkan näki .allissa vain kaksi jou kkuetta. Jouko Lund6n.

TLY:n talviralli
1996

Rauno Laine

'lLY:n järjestvkscss.i yhdcsroisra lal\imtli 7.1:. 199()
kiiytiin Idhenlrniin rälvisissa olosLlhtcissa. [-umesta ei
ollut tit-toirlaan.ie Itmpcirila py-syttcli scl\'ästi plussan
puol!'llii. Vielii c.lellrsenii p:ii! an:: rallinnut ntrliila
0.. l. \..l.JlLlr.,r . i 'rr.l. \'lil\'t\'.,rf\'tlt\!k
si rallipäi\ riksi. Kisa raatiinkin \,icdii Iäpi suhtclrlliscn
h\'\'issli \iiäolosuhrcjssa. jorklr rnsiosla nlvijs vii
loisuLrttr riitti hicntrn I)idernpililD.

I(isaan osallistlli L-rnlil!kselliset l9.joukkuette. rtru
kxna nr!iis Jurnron lintLrascnlrn tuolloiscl ntichittdjat.
Enrcrr liimin r'uoden kisaa para\ \oittotulos rallissa
on olllrt 58. joke on saa\ulcftu knhtcnr vuonna (1991:

Esa Laine&.luklrr Seloncn ja 199.+: Pekka Älho-
Il.irnu Klenroll. Tonr I-iIdbon&Jukka Sillanpiiii).
Palas ),hleislajimii?irii saavurcltiil) vuode 1995 ral
lis\a..jossa ta\ariin 9l lajja. Kaiken kaikkiaan rallissr
n i h.rr: irru cnrrr I t .r' \ cIr l-'l ,nrLrlrqir.

ll. No rlri, J

2. Alho P. Klcnrola H, Lindbom I. Sillanpää.I
3. Kunrlu P. Kunlru S. I-chrinielni T. Llndroos R
.1. RiihiInikiJ, Sirla P, Srllyli S

5 Korm.rno H.I-hdroos T. Lunder J. N{issoncn T
6. Kuu,iela A, Kuusisto K. Sjöbloln M
7 HemmiljiM S.rrnio I Srronnr. A
8 Rli.ro K. Toolr P. Tuoniner H. YIiIålo Ni

9. Ahola M. Korkki NL l-aåksonen I

10. Lrine J. Lrine R. Nummenpäri.l
10 Laurcn M. Lcmpiliinen M. Numnrinen T. Suni R
l, Virr.n,r I Virrrn.n V
13. Helstola J, Palojärvi H. Itaekunnrs M, S!ssi O
ll Hclnrincn P. Salon,rn VV
15. a;ustafsson E. Prolåsmla A
16. Blonqvisi B, Duncker M. PelterssLin KO
1l Hinkk!nen A Ho!irlni,R T.ehr.l.
18. L.tlnc P. Salmi J. Sålmi P, Viflanen J

19. Kauio S, Kallio S. Nculoner S. Wiehe

Turku Nlynåmäki Na.r uli(l50krnl
lvl!niilniki Tku-Kaarina Naantall I ku ( l rrlkm)
S l(r-N_aÄnlali Turku
Turku N,lyn:imcki Narnr!li (250km)
'lin kr Dragsliird-Turku ( l5oknl
Kustavi TLrrkut239krn)
Turku-Parainen Turku(I69k )
S alo Pernlit Siirkisrl.
Turku Raisio Naantall( l00knri
SrLo-Tur ku Påraincn (250kff )

Turku(55km)

Myrämäki-Pvharån!a Nlieroincn Turku r260kml
Påråinen Turku (200km)
PrrgÄs ( ll0km)
Ii{yncmäki-Turku Sal0 1200knrl
Paini0
Kusra!i {50km)

56 c0)
5l (20)

53 (19)
52 (20)
5t (20)

50 (20)

19 (20)
,r8 (20)
,16 (20)
,16 (19)
1,1 (20)

'11 (11)
:11 (20)
.10 ( 17)

39 d8)
:r6 ( t9)
t3 ( l9)
32 (17)

Tulokset
Tiukan kisan sekii kiihkeän purkuti-
laisuuden jä1keen voitiin listata tä-
män vuoden talvirallin kunnietau
lukko. Loppululoksen per-ässä slr

luissa oleva luku ilmoittaa joukkuecn

havaitseman peruslajimäärän (laje.ja

2i)). Tuloksiin on huomioitu myös
puhelimitse ilmoitetur Pairnion poru
kan tulokset. jotka eivät muuta lulok
sia purkutilaisuudessa todetusta.

tIKtJLI2/1997

Voillotulos oli sanralla uusi kisa-
ennätys ' entinen parani yhdellii.
Maaginen kuusikymmentä jäi sen si-
jaan vicld odottamaan aikola parcm-
pia. chkä tänä vuonia?:

Muuten kisa lienee jouktueiden
ke oman nukaan sujunut ilman sen

suurempia ongelnia. Jonkun jouk
kueen kohdalla kuulcman mukaan
eivrit kaikli osallistu.jat selvinneet
matkaan, ehkä liialliscsta pohjusta-

misesta johtuen...J

Håvaitut låjit
Kisasta muodoslui ennätyksellinen
myös yhteislajimärirån osalta. Päjvän
aikana havaittiin seuraavassa maini-
tut lajit. Peruslajcja oli 20. Ns. parern-
nlista lajeista on mainittu numelolla
se, kuinka moni mukana olleista po-
rukoista lajin kisassa havaitsi. Uudet
raililajit on alleviivattu.

ti



Peruslajit: sioisorsa, telkkå, isokoskelo, harmaalokki, mcrilokki, kesy-
kyyhky, käpytikka, hippiäinen, hömötiainen, töyhtötiainen, kuusitiainen,
sinitiainen, talitiainen, harakka, nai*la, vitis, varpunen, viherpeippo, pu

natulktu ja keltasirkku.

Ratkaisulajit:
21. Kaakkuri I (Jurmo)
22. Kuik*a 3

23. Silkliuikku 4

24. H:tkälintu I (Junno)
25. Merimetso 6

26. Kyhmyjoutsen l8
27. Laulujoutsen 8

28. Kanadanhanhi 3

29. Sepqlbaabi 1 (Jurmo)

30. Harmaasona 8

31. Tavi 1 (Kuusela)
32. Tukkasotka 1l
33. Lapasotka 8

34. Haahka 3

35. Alli 2

36. Mustalintu 3

37. Pilkkasiipi 8

38. Uivelo 10

39. Tukkakoskelo 6

40. Merikotka 6

41. Sinisuohaukka I (Helminen)
42. Kanahaukka '7

43. Varpushaukka 8

,14. Maakotka 2
,15. Pyy I (Kallio)
,16. Teeri 4
,17. Peltopyy 1 (Kunttu)
48. Fasaani 12

49. Nokikana 16

50. Jänkäkurypa 2

51. Taivaanvuohi 2

52 l-ehtokurppa 1 (Jurmo)

53. Lgrgiipys!0Lijtu 1 (Jurmo)

5,1. Naurulokki 15

55. Kalalokki 18

56. Riskjlä 1 (Jurmo)

57. Sepelkyyhky 1 (Riihimäki)
58. Turkinkyyhky 14

62. Hamaapäätikka 4
63 Palokärki

60. HiiripöIlö
61. Lehtopöllö

I (Aalto)
10

10

12

6.1. Valkoselkätikka 2

65. Pikkutikka 2

66. Pohjantikka 10

67. Kangaskiuru 1 (Alho)
68. Niittykirvinen 2

69. Väståräkki l2

86. Peippo

70. Tilhi 2

71. Koskikara 3

72. Peukaloinen 3

73. Punarinta 2
74. Mustarastas l0
75. Räkätlirastas I I
76. Mustapääkeftru I (Kunttu)
77. Viiksitimali 10

78. Pyrstötiainen 4
79. Puukiipijä 19

80. Lapinharakka 16

81. Närhi 18

82. Pähkinähakki 2

83. Korppi 15

84. Kottarainen 15

85. Pikkuvarpunen 13

87. Järripeippo -l

88 Tikli r l
IJ9. Vihervarpunen 6

90. Hemppo 4
91. Urpiainen 1',7

92. Tundraurpiainen 2

93. Kirjosiipikäol,lintu 2
9,1. Pikkukäpylintu 10

95. Isokäpylintu 2

96. Taviokuurna 5

97. Pulmunen I (Junno)
98. Pajusirkku 1

59. Huuhkaia 6

Elikä ilman Jumoakin 91 lajia.
Uudet raililajit. joita tänä vuonna tuli
7. merkitsevät sitä, että vuodesta

1986 lähtien käydyissä talviralleissa
on nähty nyt yhteensä 129 lajia.

Kertauksen vuoksi mainittakoon
ne aiemmissa ralleissa nähdyt lajit,
joita ei nyt kiikareihin sattunutr amc
rikanjääkuikka (yhdcssä aiemmassa

rallissa), pikku-ujkku (3), harmaa

haikara (4), pikkujoutscn (l), valko-
poskhanhi (2), haapana (l), jouhi

l,:l

sorsa (l). punasotka (,1), allihaahka
(3), hiirihaukka ( I ), piekana (2), tuu-
lihaukka (l ). ampuhaukka (5), mctso
(2). liejukana (1). isolokki (5). pik
kukajava (l), uuttukyyhky (4). var
puspöl1ö (6), hclmipöllit (1), kunin-
gaskalastaja (2), kiLrru (2). tLrntLrri-

kiuru (4), rautiainen (4). laulurastas
(1 ), punakylkirastas (l), hcrnckerttu
(1), pähkinänakkeli (3), mustavaris
(2), nokkavarpuncn (2) ja vuori-
hemppo (9).

fflu rkulaisten lin tuhJ rrilstajien
I roukkoon on rlDsta låhtien

I kuu lunut monie \xrsin råilåk-
kaita persoonia, ja ainakin ennen tur
kulaisct iunnettiin leppoisasta huulen
heilosta ja sosiaalisesta toiminnasta
linluretkejiyn ohessa. Rolle ei niinkåän
ollut etunenässä panemassa alulle
kaikkia niitä riemukkaita tempauksia,
joita turkulaisilla oli. Mukana hän on
kui{enkin kaikessa ollut aktiivisesti.

Velipoika innosti lintujen
maailmaan

Rollen oli helppo vastata kysymyk-
seen hafastuksen alkutaipa]een in-
noittajasta. Isoveli Leo "Leppa" Karl-
son innostui linnuistajoskus oppikou-
lun 3. luokalla ollessaan.

-Siihen aikoihin kun mentiin Klas
sikkoon, siellå pidettiin luontokerhoa

.ia Leppa ofti aina nuorernman vel
jcnsäkin sinne mukaan. Kesältä 1960
minulla on ensimmäiset havainnot yl
häällä. Ensimmäinen nerkittävä lin
tuhavainto tuli 6-1. 1961 Vuoksennis
kalla. kun valokuvaaja Nils Söderman
tuli kysyrnään meiltä l2 vuotiailta po
jilta, ettå olefteko nähneet harmaahai
karaa? Se tuntui aivan hämmästyt-
tävältä, että Suomessakin voi nähdä
jonkun haikaran. vielä talvella.

Retkeily oli toisenlaista siihen ai

kaan. Autoa ei ollut kenelläkään, pol-
kupyörä oli ainoa kulku\,äline. Niissä
puitteissa suosituimmat retkeilykoh-
teet olivatkin Ruissalo ja Vuoksen
niska. Shellin alue sekå Rauvola. Kuu
sistokin olijo niitä kaukaisimpia paik
koja. joissa käytiin.

-Silloin kun itse kirjoitin ylioppi
laaksi, joskus 60 luvun lopulia, rnuis
tan kuinka aina suoräan koulunjälkeen
nentiin Ruissalon sil1al1e. Nykyään
tuntuu kumlnalliselra. että mitä siellä-
kin voi nähdä. mutta ei se in rärkeä!ä
ollutkaan. Siellä oli parhaimmillaan
pari-kolmekyn1mentä kavelia. Ei siellä
kovin moni varmaan mitään lintuja
katsonutkaan. Sosiaalinen puoli siinä
se tärkein jutiu olikin.

Lintuja tarkkailtiin paljon enemmän
metsissä kuin nykyään. Rollen mie-
lestä ei olekaan ihme. kun esimerkiksi
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Vuoden rengastaiaja Signilskärin lintuasemalla kiinnisaatu sinisuohaukka. Hannu Hi1ke.2.10.1996. Eckerö.

Pitkän linjan lintuharrasta.ia

Rolf Karlson
- "Mikään asia ei enää .jää harmittamaan!"

WliirrmTallr.ria

Rolf Karlson suhtautuu vähättelevästi haastatteluunsa
ja toteaa: "Kyllä minä olen aina ollut mieluimmin se kol-
mas kaveri vasemmalta". Aktiivisen Iintuharrastuksen
1960-luvun alussa aloittanut "Rolle" valittiin myös Vuo-
den Rengastajaksi tänä vuonna, kolmantena TLY:läise-
nä kautta aikojen. Retkiporukan lintuasemareissuilla
rengastajan osa lankeaa aina Rollelle, mutta hän on
myös innokas staijaaja, edelleenkin.

t. Kt rt-t t/ t997

nrcrsqii ja lrluila kil alin!uja ei nähdä
liihcskään nilll paljon liuin cnncn. \'iik
ka ovaihdn rre \rihenl)ncctkin. Rollei
1)rcL\iirclkct suuntrulLrival Kuusis
toon. I{},miitt),1;i:in .ja NIcr-imeskuun.
Nlerelle el Iintuja ncnl-t_ katselcmaen.

S,rm;r Ilri\\,il)ss,) niilii mcr\ill \i.l
lii kolLllliin. ersitliin lehlopöllijjii jr lik
kotir. ]:i \illi osattu lninnekliiin ran

noille rnenr)ii lirltLUil kiltsomaan.
Palllsiil\su Rollc rctkiporukkadn

60 luvulla LLrLLlLri\ irr Nla(ti Drhlqvisr.
PauLli Srnclell. llkka Oksala. Reijo Salcr

rren. KrU Crijnq\isl jrL reli Leo Karl
\on. Sillenmjn p()I ukkr hieru \ Nrh

rui.
No r)!t on k)i C;xnrlingnrnil-po

r-ukkLr: Nurmen Tirlrpfr. Bdnr'rrrdrrirl

Bukkx. I-nhto\en Iska. Tarposen Esko

lr Hilken HiurrrLr. Hc-idiin kan\siran
rlcllijn lilivdiiJur lnossa 70 lLrr un pLro

li\ iilin iiilkccn \aihtcle\a1h kokoon
penolll. Ja n\ L\:i:in olhen oltu \ iikko
Slgnilsk:riliii s!ks) ilri.



Mietoinen tuli tutuksi

Ensimmäisen kenan Mietoistenlah
della Rolle kä\'i vuonna 1962. Senjäl-
keen paikka ol1kirl tullut tuluksi. sillä
vanhemrnat ostivat nökin Mietois-
tenlahden länsirannalta vuorlna 1963.

Mietoinen onkin !uosien saatossa saa

nut pysyä kohlalaisen muuftu
mattomana retkipaikl(ana, toisin kuin
esim- Rauvola ja Vuoksenniskan alue.
joka niihin aikoihin oli laajaa ruderaat

tialuelta Pansiontiellc saakka.
-Sillel ruvett]in Mietoisissa kiiy

määll. bussilla aina menliin ja maalis

toukokuussa oltiin melkein ioka vii
konloppu. Voi sanoa. että se olivähän
niintuinmejdän porukan'lintuascma'
keriisin. Mc lintumiehet käytiin siellä
siihen ilsli. kun normaalit ihmiset al-
koivä1 rniikkeilenrään. kesäkuLrssa.

Mietoisissa toiminta painottui
nruutonscuranlaan. Staijaus oli aktii
vista, mutta lirtuia ei haettu optiikalla
taivaalta kuten nykyisin. Kaukoput
kia ei ollut. jotcn kaikki mit:i havailliin
oli lle linnut, jotka lcnsiväl paljain si]
min n:ihtävissä. Rollella on jokaiki11e11

pcippo, töyhtöhyyppå ja niit
tykirvincn ylhääl]å, niin losissaan se

silloinkin olertiin. Staijairnrlsla hår

rastetliin ylipdätään suudmuraksi
osaksi vain ker,äisin. Silloin ci nliellel'
t], sitli ellä syksylläki voi |nuulloa
niihdä.

Luppoaikaa iuli hlrvittäväsli.
Meillii oli sellaisiajaksoja. että staiial
liin aamusta iltaan. Siellii slaijaltiirl
puoli tuntia kerirllaarl, sillerr \'aihdet
tiir miestä. ja loput pelasivat korttia
si\ällä kun oI huono ilnrå E]k:i kii
kareilla haettu nlitäär pisteitå taivaal-
ta.

Rusokaulasirri sai jäädä

Bongaust:rkin Rolle on hanastanul.
kun tiedon kulku on niin paljon paran

tunuL ja kulkcminen helpottunur. lla
jrna on yleensä ollul Pori Tanpere
Helsinki sektoli. Eläudnpinnoja Rol
lellc on kuitenkin kenynytjo 339.

Ensimmäisen bongauksen tein
vuonna 1971. kun Raisionlahdella o1i

alaskansrri. Ei siihen aikaan lullut tie
toa mistään. vaikka olihan Turussa sil

t6

loin 60-iuvu]]å koviakin pinnoja. Var
sinaisesti bolgaus alkoi70 luvun puo
livälissä, kun liityin tähiin vanhem
paan poruklaan. Numen Tirnpalla o1i

silloinniitå \,uodenpinnavuosia,siihen
minäkin jouduii nukaan.

Nykyaiin Rollen bongausinto on

tÅas !ähenemässä päin. Ylipäätään hä

neltd puuttuu kokonaan sellainen kil
pailuvietli ja kunnianhimo, joka on

lunnusomaisla bongauksessa. vähän
niinkuin urheilussakin. Tiirkeiimlää
on aina o11ut itse bongauslilanncja sen

sosiaalinen puoli. Rollcn miclestä
koko bongauksesta eijää mirään mic
leen. jo11ei itse tilanteessa ole jotain
mieleenpainuvaa.

Välillä oli sellaincnkin Yaihc. että
oikcin harmitti, kun ei jotain lintua
nähnyt. Nyt sillä ei ole mitään rncrki-
tystä. Pikem,nlnkin sitä aina katselee
sitä tilannefta ja porukkaa. että miten
joku voiolla nirn hermostunut. Kesdllä
pistettiin pojan kanssa nrökill.i kattoa
uusiksi. kun neinasilat \,äklsin tulla
hakenaan rusokaulasilTiä katsomaan.
Mutta silloin pysyin kovana. että en

tule. Ja on siitä sitten .lil keenpäin saa-

nut kuullakin.
Edäksi pednteeksi on tielyn poru

kan kanssa lullul tamniklrul1 l. päiviin
pinnojen keräämirren. Aluksi oli tr
pena aina relkeillä koko Valoisa aika.
mutta viinrc vuosina poruklG on oi
kcin tarkoituksella lähtenyt hakemaan
vielä puultuvia lajeja.

-1.1. sitäjoutuLr sitten noiclen hullu

jen kyytiin, siitä on tullutio tosi perin-
ne. 60 luvlo alusta lähticn on aina 1.1.
painettu aamuhämiiristä alkaen, oli po-
rukan kunto sitten nikä hyvänsä. Sa-

rannon Ripa nvkyään aina muistuttaa.
kun nähdään. että ekeekea sitten nren-
| ään trasl

Jurmolla on åina paikkå
sydämessä

Jurmon lirtuasemallå Rollc on ensim-
rnäisen kcrran kaiyn)'I vuonna 66 ia
hän on yksi Jurmon todellisista kon
kareista. Viine ke\'ää11ä oli 56. rctki
Jurmoon ja vuorokausia ascmelle on

kefiyryt jo yli 500. Jrurnon toi-
nlinnassa Rolle on ollut aktiivisesti

ukanä. hån on mm ollul luomNsa
nykyistä asemaa Jurmoon jå loiminut
ascman rergastus!astaavåna joitekin
vuosia.

Nyk),ään olen kYpsynyl sen män
nikön kasvarniseen. Valsinkin syksyi
sir kaikki linnut mene\,äl verkk(ien
yli. Signilskärillii olenme nyt käyneet
muularnana syksyn:i. siellä saa taas

viihän peiätä. eltä yhtäkkiii tulee ver
kor täyteen tiajsia.

Retkip:iiviä Rollelle kertyy r'ie1äkin
vli sala vuosittain. Vuositlain hån

vieu:iii l-2 !iikkoa linhrä\emillä Hän
gossa tulee käi'tyä kymrnenisen ja
Rihtniemessä r'iitiscn keltaa. Viimci
sinä 6 7 vuotena on kcrran talvessa

Vanha porukka koolla 14.4.1989 Rekan ia llun 4o-vuotispäivillä. Vasemmalta
Hiski Dahlqvist, Pauli Sandell, Rolle Karlson, Reka Salonen, Kaitsu
Grönqvist, llu Oksala ja Leppa Karlson. RK, Mietoinen, ireripää.
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"Gamlingarna". Vasemmalta ikäjärjestyksessä Rurik Baarman, Esko Tarponen, Timo Nurmi. lsmo Lahtonen ja Rolf
Karlson. Esko Tarponen. Syksy 1984. Korppoo, Jurmo.

k:ilty mvtjs 
^hvenanmaalla. 

Mic
roi\i\sä ole!allä mitkillji lulee edelleen

! ietettyä eniten aikaa.
'Iyklåan staijata. Rihti on minulle

oikea ihannepaiklra. ei larvilse ajrtella
rengaslarnista. Hanko alk a välillä
tvmpiä vaikka siellå nåkeekin h-vvin
lintuja. kun siellä on tu11ut k:iyty:i niin
palion. lykk,iän mr-iis kå),då uusissa
peikoissa relkel[i. Viikko sitten k:i],
tiin Baannanin Bukkan kanssa Vah
dossa metsiiretkeliä- ja oli oikein on
nistlln[t rctki. kun oli ihen uutta maas

Slk,ihdyt!ärin muisro löyryy niilr-
ikiiiin Junnosla 5.5. 1970. krllr Rollen
ollessa yksin kierroksella tuli harjalin-
tu \'crkosta. Linnusln tuli samana syk
s]'nii löytö Turkista. Se on litoa har

ialintulöyrö mitä Suomesta on.
Olen nelJä eIlsimrnäistä harjalirtua-

ni nähnyl 5.5.. siitä tuli oikein sellai-
ncn mainekin !ai1s. Se oli itäpäån vii
meisessä verkossa ja pelkäslään har-
jastaån kinni, rapiköi verkossii. Se oli
aivan ihrreellinen lirtu. tuntui että ei
tämä ole ollenkun mahdollista. Silloin

ltKuLI2/)99'/

oli kaksi harialintua SLlomessa vain
rengasrettu. toincn oli Nllrmen Tilll
pan. Kun rengastajakokollksesse tuli
iln , cttä Turkjsta oll löyrö härjaiin
nusta. jiinniittiin eluksi kunrman linlu
se oli.

Rengastuslupa vuonna
1967

Kipin:in rcngasrnkselle Rolle sai aikoi
naan Jrirmossa. Maaliskuussa -67 Tu
russa oli rlmeisesti Suomen ensinr
mäinen rengaslustentti, jonka I{ollckin
selvilti. Ha{oilusla oli tullut cdei-
lissyksynä Jumrcssa. kun sicllii oli
vallava käpylikkavaellus.

-Minulla ei ol|.rt ornia verkkoja sil
loin. rnLrlle Jurmossa tuli heti vuonn;r

67 käylyä \'iisi kertaa. Sitten se oli
ihan pesäpoikasrenga\tLlsta. omat vcr-
kot hankirl 70 luvun alussa.

Ren-sastuksia Ilollcllc on kertvnyl
7l 000. Tahtion 70 lulun elunjälkeen
yli 2 000 rengastusta vuodcssa la.jat-

kuu sarnalllaisena edelleen.'l:iniikin
vuonna viiktro Julmossaja toiren Sig
nilskä 11ä on tuottanut liihes 3 0i)0
rl:ngaslusla. Parin asemaviikon lisiiksi
vuosittaiseen rengastusuraklaan nlah
tuu nyljo l0 luotte jatkunut SSP pro-
jekli Mictoisissa. talvilin-
!ureng astu k scI j a poikasrcn gaslttks ia.

K osteikkolinturengas tu s ta
Rauvolassa

Rengestllstoimisto iakea vuosittxln
Olavi Liukkoscn rcngastitjapokaalin
Vuodcn Rcngastajallc. llollc valittiln
Vuoclen 1997 Rengestajaksi muun
muassa hänen vuosina 197:l 77 Rau

rolassa rengaslamiensa kosleikkolin
tu.jen ansiosta. llpoisten jätevedet las

kettiin puhdistamattomana nvky:iän
ruovikoituncelle : Llccllc..joka tcki alu-
ecsta hvvlo rantakana- ja kah-
laaj äpeiLrn .

-Tarkoituksella siellä kahlaajia ja

rantakånojå py)delliir, silloin .ti rosi

11



tatklaa. että mitä saa rengaslaa. Nunr
nisel1 Tapsaja Elorannan Masa siellä
n nun kanssani kävi yljvojoraisesti
e11iten, Leppa silloin tiillöin. Jollei
Tapsaaja Masaaolisi ollut niin ei var-
naan olisi tullur käyq/ä sieliä niin pal
jon. Ei siellä kurassa nijn helppo olhrt
kahlata, ei sinnc kauhcasti vapaa

ehtoisia laiytynyt. Rengasnrspinnan

hakijoila sinne löytyi. sen vcran että

sieltä 

'onkun 

kanan saijx siinä se sitlen
oli. Kun sen oli saanul niin missaiän ei

näkynyt enää.

Katiskoj a al ueella oli pyynnissä l0
15 ja verkkoja sanan verran- Ren

gastuspäiviä tuli viiden vuoden aikana

90. Pyyntjkausi kcsti parhaimmillaen
elokuun alusta lokakuun alkuun. Saalis
koostui 71 lajistaja yhteensä 2 iJ50lin
nusta. Niiistä kahlaajiaoli 760 ja.anta

kanoja 240, eli yhtccnsä 1 000 ()'li kol
masosa kailirsta rcngastuksiste). Tai
vaanvuohja rcngastettiin 512, jiink:i

kurppia 63. luhtakanoja 151, luhta
huitteja 53 ja lieiukanoia 3,1.

Viirncisenä vuonna alue oli jo aika

kuiva. Jätevcdcnpuhdistamo valmistui
76 ja vuodessa kostcikko.io kuivri.

Sitten se äijä siirä talosta olijuuri sil-
loin pahimmillansa. se annuskelikiD
mcitä. vedettiin joskus maihinkin siel-
lä. Oli siinä aira pieni pelko p:iällä kur
sinne meni. Jälkeenpäin olcn mietlj-
n)'r, eftä olisi vamaan tullur vielä
enemmän lintuja, jos rncillli olisj ollul

.ioku atrappikin siellä soimassa.

TLY:n kokouksia
odotettiin innolla

Rolle pitää itseään lähinnä rivijäsenenii
TLY:n loilDinnan suhtccn. Hän on ol
lut toiminnassa nukana alusta astl. ja
niiltä ajoilta mieleer nluistuj eräs hu-
paisa tapauskin:

-Silloin kun se TLY:n pelu\lanjs'
kokous oli, niin nrinå olirl rnyös ko\in
menossa paika11e. rnutlå en iki ä lö)-
tänyt sinne. Se pidettiin Yljopistolla ja

mjnii menin ihar väärään paikkaar. ja
vaikkakuinka kyselin, en perille löylä-
nyt. Jotcn ensinnäisessä kokoukses-

sa en ollul- ilulta senjälkeen ky]lä.
Siihen xikaan TI-Y:n kokouksillä oli

Ro11en lnukaan suuri mclkitys lin-

l8

tuharrastajille. Kokous oll ennenkaik-
kca sosiaalincn tepahtuma. Nykyisin
ei Rolle ole kokouksissa niin usein
käynytkään.

'Sitä oikein odotti. sinne menliin
ajoissa.ia oltiin vielä pitkään kokouk-
scn .jälkeenkin. siellä kuuli lintu-
havaintoja.

Kokousten sisälIö oli pitkälti santa

kuin nykyisinkin. Aina olijokin esitel-
mä. joku näytii kuvia ja kokouksissa
mn]. tutkilliin porukall! ),hleisnLrul
topåivän havåintoja. Erona or1 se. että
silloin kaikli tunsivat loisensaja kaik
ki olival akliiviharrastajia.

Rol1e on hanasluksessaan plilssyl
jo niin pilkäl]e. ettei häntri harmita jos

csirner-kiksi bongausreissulla linlua ci
näykään-

Ei tiissä harrasluksessa hamita
cnää nrikään. Kaikli otetaan. mitä vas

taan tulcc. siinä kiikki. Nykyälin tär-
keänpiiii on se, ettli joku roinen sen

linnun näkee kuir itse. Ailoa asii,r nikii
voi hannittila on se. jos ei tunnejotain
lintua tai åäntä. ei nikäårlmuu.

U kul in toi tlti tLt s ki itciii lteu s tatte I u s-

ta ju vtlctkutiett laina:;td, tekci toi-
t,attda Roll(lle kaikkea lnt'titi lintte
hdrras tks(n jo nlutn eltiDiitl ]'rtris-

TLY:n tuotteitå
myytäYänä

Hihamcrkki
Tanamerkki
T-paita
Birdlife-pinssi
Triiga+avisvihko
Sääksitulirikut
Suomen ljntujenlaji
luettelo (piiiv. 199,1)

Solonen: Suomen
Linnusto

Låaduklaal lirnuipöntöt:
Pikluiintu 35mk
Uuttukyyhk)' 45mk
Telkiä 55mlr

Ukulir inonurncroita:
1997 3OmkÅpl
1996 l5mUkpl
1990 95 l0mk7kpl
aielxnat 5nk/kpl

Myyntjvastaava Rasmus Mäki,
puh. 0,100 25,1 025

1omk
5mk

5Omk
20n*
1Omk

10nrl(

5n*

3omk

Mainoksia Ukuliin!
Nykyiien ilmcst]y luklrisia toinen
toistaal1 laadukliaampia liltulehtiä.
Vaikka Ukuli onkin vapaaehtois
voirrin vårsin vårli'nållon1ållll
hudjetilla toill1itettu paikallislehti.
on aina mukaranpi. lllitä esleetti
sempi Iehden ulkoasusta saadaan.

Käytännössä tänlä tarkoittar \'ä
r-ivalokuvia. TLY ei kuitenkaan aio
satsata t-lkuliin sen enenpää kuin
ennenkään, loten Inikäli \'ärivalo
kuvia lehden sivrrille halrrra;rn on

varat niihin hankittala mainostu-
loi11a.

Ukulin toinlirus käänty)kin n)"1

.iäsenistön puoleen mainosten .ja
spoIsoreiden hankkimiscksi. Ky
seinen toimirta on aikaa !ievää. ia
nruutenkin sillii pienellä porukalla,
joka lehteä tekee. on luuhaa yllin
kyllio.

Olisikohan jäsenislössänlmc jo
ku. joka voisi ottaa rnainoshankki

lan tehtävä hailuul]sa l
Päätoinlillaja vastiLa kysylrlyksiin

asian riimoilta ja ottaa mielellääl
vastaan Yinkkc.j:i rnahclollisista
sponsorcista.
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Merihanhi on Jurmon tyyppilintu,a keväästä syksyyn. Tom Lindroos. Elokuu 1996. Kemiö, Siötax.

I rulukko I Nliehrlvspii\'äl kLrukru\it'
ltLin.Jurnnrf lrnhrrs.nralla ruonrrr
1996 lSuluis\r rersitstLrstri\ iil )

ll
5

15 r19)
26 { l9l
l5 i6)
li (l)
I] (l)
I7 {1ll
l{) (71

12 (l)
13

lar ikuu
Hclnlikuu
l\lrlli\kuu
HLrhtrku

Toukoluu
KcUkuLr
Hcinakuu
F.lokuLr

StlsL!u
Lokakuu
NIII rrskuU

'fu ulukki L Ahkerjmr jat nrichitt:i j:r1

Jnrmon linlrx\crnallå \ uonna 1996

.luillelslolr .11

Osnro Ki\ i\ uori ll
Rudin \orrllirg l7
\Villirm Vclm.rLr I7
Jukka Cronlund 16

L.1uri I l(nlrifder l6

Junron LirLLrr:erur toiurinla .jatkui
cntisecn lapaanslr lLrorrna 1996. Asc
ma \ijlilsi sarnrssa rakennukressu

kuin edcllisinrikin \ Lrosina. .joskin
uudcsta rselllanlkenlruksestl kiiytiin
vakavia keskusteluja Ilelsiihalliluk
scn kanssa. A\enLl oli miehitett)'nii
175 piiivliri, tulos on 1990-lurun hci
koimpir. Har rirrnoilsiirprli\ i:i oli
-18: ja aserrraila klivi \uoden aikenr
t)7 hcnkilijii. !liehitt'stilennc scl!iaiii
läulukosta l.

Erityiseslj kahlaa.jamuLrttodka hei
nii elokLrussa jäi pihasli seuraamalla.
IIelnli nllaliskuun 1)hjio on selitelLll
viss:i kylmä1la la1\ella: Saiuisloneri
oli umpijäässa kauas Jumron etelll
puoLeLle rrti heln]ikuun puolesta\'ä

list:i elkaen. eikä tänri r)ähtä\ästi ir
nostanut aselllalle rierailuun. Liseksi
()ukokuussa uhannut yhlcysaluslii
kcnteen lakko sekoilli r uauskalente
lia jonkin verran. /\bkerinmal mie
hjrlaijar lör-r]'vär ralrlukosra 2.
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Linluescnran toinii titin kuului
rengllstlrkscn ohclla ununrrulon
scuranta. jotr le\kcttrin ll1uLrltoeikoi
na keksi tuntia luringonnoususta
IrihIicn. I-istiksi ns. pakoliisiin rLri-

nriin kuulul nrviis kahclen- saarcn
parhuat lintupllikitt kicrtii\lin- \akioi
drn rcitin hskcnrinen Lriiivittliin.
Ilcitticn luskcnterkti!iteelli onkin
vrosicn saatossa koko rjal paranlu
nut. nristii kiitoksst.

Iuuttosummia ja
pesimälinnut

Lr:iiden lajien perhxxt mLrurtopiii\ ii1

olivat: kuikkelinnut Tllt (11.5.). se

pclhanhi 790 (1.6.). isosini 255
(3.6.). kcltaviisl:iräkki 2500 (2.1.8.).

\ aryusheukka 1,10 (17.9.). peippo+
sp 64(10 (l1.1(1.) je riikrjllirasla\ 2350
( 1 l.l0). Vl1cllLrsli lujir oli firrkasti
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liikkeell:l, lukuisina esiintyivät kui
renkin talitianen (2530 yks. 11.10.),
sinitiainen (740 yks. 11.10.) sekä

pyrstötiainen (400 yks. 14.10.). Pesi
mälajeista mainittakoon luhtakana
(Jumon ensipesintä), 2 pikkutiirapa

a, 5 valkoposkihanhipoikueta ja n.

5 etelänsuosirriparia.

Harvinaisuuksista

Vuoden aikana Junnossa havaittiin
213lajia, ainoåna uutena lajina 22.6.

nlihty juhlapukuinen aavikkotylli.
Muita harvinaisia lajeja olivat musta

otsalepinkäinen 1.6., punakotta.ai
nen 5.6., virtavästtäkli 19.9..ja iso-
kirvinen 26. 27.10. Hippiäisuunilin-
tuja tavattiin poikkeuksellisen pal-
jon, 7 yksilöä joista 4 nähtiin 12.10.
(rariteetit ovat vielä tarkastamatto
mia, joren niihin ei tule viitatil). Jur-
mon "tyyppi-lajeista" merisiri näh
tiin I 1 päiviinä, maximimäärän olles
sa 30 yksilöä 24. ja 28.12. Vuoden
ainoa tunturipöllö vieraili järve11ä

22.12. Valitettavaa on laiskuus ARK-
tason havaintojen ilmoittamisessa.
Esimerkiksi asemalomakkeille kirja-
tuista n. l0 muuttohaukasta vain yksi
lomake oli palautettu L1l. 1997

mennessä. Sama kohtalo on mm.
pikkutiiralla ja keriikurmitsalla. Toi
vomme. että havainnot palautettai
siirl ARK:n sihteeille vuoden lop-
puun mennessä.

Rengastukset 1996

Jumossa rengastettiin vuoden aika-
na yhteensä.1790 lintua, mikä on jon
Kn veran 90 luvun keski:uvoa huo

nompi tulos (vuosien 1991 1996 kes

kiarvo on 5608 lintua). Kymmcncn
runsainta lajia olivat punarinta (111,1

lengastusta), hippiäinen (826), peip
po (34,1), leppälintu (279), pajulirtu
(219), lehtokerltu (217), pyrstötiai
ncn (203), kirjosieppo (187), laulu
rastas (160) ja puukiipijä (1,12). Hy-
viä lukemia saatiin myös mnl. var
pushaukasta (137) ja mustarastaasta
(88).
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Uutena rengastuslajina asemalle
saatiin kyhmyjoutsen. Kyseinen lintu
oli hoidossa Pirjo Mattssonilla kana
Iassa, ja se vapautettiin keväållå, kun
jäät lähtivät. Navetassa sen kävi rcn-
gastamassa Jukka Grönlund. Muita
mielenkiintoisia verkl(oon lentäneitä
lintuja edustivat mnt. nuolihaukka.
luhtakana. viitakerttunen- hippiäis
uunilintu, 7 pikkusieppoa ja pikku,
sirkku.

Asema osallistui jo kolmatta vuot
ta Aldkla Eurooppaprojcktiin ke-
våäl]å. Projeklissa mitataan ja punnj-
laan tielryjen lintulajien mittoja. ia se

on Tulun Yliopiston koordinoima.
Vakioverklopyynnin lisiiksi Lcppä
lehdossa suon reunassa jatkettiin li-
sävelkloilua. Ei kylläkään kovin ak-
liivisesti, sillä varsinkin hy\'änä
muuttoaikana toiminta vaatii Laksi
rengastajaa. Puhutut latvaverkot saa

vat edelleen odottaa. sillä koko ase

ma on suuflen muutostcn keskellä.
Kahlaajien rengastus oli jo neljän-

lenä peräkläisenä vuotcna vähäistä.
Tänä vuonna vain 24 kahlaajayksilöä
sai renkaan jalkaansa. Vaelluslintuja
ei myöskään liikkunut paljoakaan, ja
lokakuussa oli vain seitsemän ren

gastuspäivAiikin. Tiaisia rengastettiin
yhtccnsä vain 157, käpytikkoja 2, ur
piaisia 5 ja helmipöUöjä 5.

Rengastuspäiviä kertyi 75, näistä
vakioverkkopäiviä oli 65. Tämä on

Jurmon nomlaalin alhaista tasoa, jota
kylln olisi syl,tä parantaal Rengastus-
päivien kuukausijakauma selviää
taulukosta 1. Asernalla rengasti vuo-
den aikana 13 rengastajaa, joista kak-
si olj ei{urkulaista. Eniten rengastus-
päiviä keftyi Osmo Kivivuorelle
(17), Sampo Kuntulle (12) ja Juhani
Virtaselle (l l).

Vuoden aikana tuli mukavasti löy
töilmoituksia Jumrossa rengastetuis
ta linnuista. Ulkomaisia niiistä oli 15.

2 varpushaukkaa oli löydetty Saksas

ta, lehtokurppa 2,5 vuotta
rengastuksesta Ranskasla- punarinto
ja ltaliasta, Ranskasta. Algeriasta
(lentänyt 2726km) ja Saksasta, mus
tarastas Hollannista. 2 laulurastrslå
Espanjasta (29l0kn ja 2793krn) ja
yksi Ranskasta. punakylkilastas
Ranskasta ja hippiäilen Snksasta.

Turllssa 16 vuotta aietnnin poika
sena rengastettu harmaalokki löytyi
lunnosta ammuttuna ja Jurmossa v.
1992 rengastettu varpushaukka löy-
tyi syyskuussa -96 Kullaalta. Kont-
rolleista mailittakoon Liettuassa ja
Saksassa kontrolloidut vapushaukat
ja Puolassa kontrolloitu hippiäjnen.
Ulkomaisia renkaita Jurmoo! toivat
Belgiassa rengastcttlr punarinta ja Ita-
liassa rengastcttu pcippo.

Jatkossa olisi toivottavaa, cttä joku
rengastaja innostuisi merjsiricn ren-
gastuksesta. Homma saatta olla työ-
lästä, mutta varmasti palkitsevaa.
Onhan Jumro Suomen ainoa paikka,
jossa merisi..ipyyntiä ylipäätään voi
harjoirtaal

Kiitokset

Esa Lehikoinen on tehnyt suuren
työn organisoidessaan Jumon ha
vaintojen talletusla ATK:lle. Jari
Helstola ja Jouko Vuoklo osallistui
vat havaintojen tallettaniseen suurel
la panoksella. Asenanhoitajat kiittä
väl myös kaikkia havainnoitsijoita jå
erityisesti rengastajia osallistunises-
laan lintuasenlatyöskentelyyn.

Valokuvia kaivataan

Ukulin toimitus tarvitsee kuvitusta tulevia aftikkeleita varten. Valokuyia
kaivataan lnln. seuraavista lajeista: käenpiika, koskikaraja kerttuset. Lis;ik-
si tarvitaan maisemzikuvia Rauvolan- ja F.iskalanlahdelta, sekä lintukuvia
keväältä ja kesältii 1997.

Toimituksella on mahdollisuus käyftää diakuvia, mutta jos haluat pelata
vaman påål]e, ota kuvistasi ns. digip.iDt-kopio (kuten jäsentiedofteessa
neuvottiin). Tiedusteluihin asian tiinoilta vastaa päätoimittaja.
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Hernyken, lintuasemasaari, osoiltautui oivalliseksi merilintupaikaksi. Maisemat olivat unohtumattomat. Mikael
Nordström. 21.A. 1997. Norla, Lofootit, Rsst.

Teanr-Turku

Tänränkcrtalncn Tl-Y: uLkoutaan

IeIki tehliin samean sLlLritaan kuin
kaksi cdclliltäkin. :1/5 porukistamne
olli osaajo noihin RaLrno Laineen ve

lärriin !Lrosicn 1990ja 1991 Pohjois
Noian jå Suonren I-åpin rerkiin. .ioil
la Lapin peluslajit ja tavallisimmat
valtarncrilinnut tuli Rallskin opas-
tuksella nähtyä. Miksi siis taas Nor-
jaan ja vielä tuohon aikaan. kun
kaikki ruokkilinnutkin ovat Jo lähre
neel kolonioiståan l

Edelllsislä Tt-Y:n pohjoisen retkis-
!ä poikctco. tai niihin lisätcn. halu
sinrme nähdä lajcja. joidcn eleen jou-
tuu lekemiän hienran l!,öräkin. Ta
voittcinamme oli siis nähdä nnl.
ulappakci.]uia. .iotka aloittavai pesir'
näI vasta kesä11ä ia alkusyksystä. Ky-
sccsccn tulisivat nrcrikcjju Htdroåa

uKULr 2/r 997

TLY: n linturetki Pohj ois-Norj aan
15.-31.9. lggT

Kuuden vuoden tauon jälkeen ensimmäinen TLY:n ul-
komaanretki suuntautui Pohjois-Norjaan: Västeråleniin,
Lofooteille ja Varangin niemimaalle. Retkelle csallistui
vain viisi lintuharrastajaa, jotka ehtivät nähdä 16 päivän
aikana 173 lajia. Artikkeli on kirjoitettu proosalliseen
päiväkirjamuotoon lintuhavaintoihin keskittyen, mutta
seasta löytyy myös hyödyllisiä matkavinkkejä, jos olet
itse suunnitellut linturetkeä alueelle.
tes pelagicus.ja myrskykeiju Ocen Liinnostanut lähtcä ottamaen hienoj:l
nadronn leucorluta. Retken ajan lunnl tai karimctsokuvia lintukolLr-
kohta valittiin sitcn. cttä joitakin jo iioihin, siiliniistäot] rättejä ku!ia jo
muutolle tai pesinnän jälkeei kiefie njltel jokaisella Norjan klivijällä.
lem:irin lähtencjlä khuja ja liltäj]ä larkoituksenanme oli pikemminkin
niiht:iisiin. Nuoria kihuja, paitsi rncri- saedå kokemusra tiettien lajicn mää-
kihqa kun ci Suonessa paljoakaan rittämisestai. Toki kamerat oli muka-
näe. 0a. multa retken tarkoitlrksena ei ol

Toisin sanoen. Deitä ei iuurlkaän lut valokuvaaminen.
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Nläåräaikaan tai sen jälkeenkä:in ei
relkelle ilnoittaulunut kuin viisi hcn
kiliiå: Hannu Huhtinen Rrmi Lind
roos, Miknel Nordslröm, Rasmus
Mäki ja William Velm.r1a. Niiinollcn
aluiperin pikliubussilla. tai kahdclla.
kuljettavaksi suunniteltu matka tch
liin hnnarimallisell. henkiliiautolla
Se tosiasia. ettå kåikki ilmoittalrtlr-
neet olivat ennestiiän samaa rctkipo-
rukliaa tavallaan hclpotti huonafta-
vasti rcIken slrunnitlcllla.

Yleisiä asioita

Elokuussa 1997 Norjan kuunun
kurssi oli suunnilleer lNOK=0.7,1
FIM. Norjan hintataso on 'erilainen"

kuin Suomen. Esimerkiksi bensaliha
(95E) maksoi keskimå:irin 9.20NOK,
12 litran Coce Cole 1[3NOK. makka-
repaketti 15NOK ja ranskanljmppu
I 4NOK. Halvassa ravintclissa tävalli-
ncn lchtipihvj maksoi 70NOK ja kal-
liissa yti 100NOK. Trangiaa tLrli siis
käylerlyä joka päiv:i.

Selvisimme kohlalaisen alhaisilla
kustannuksilla retkest:imme. mutta
jos ei olc valmis nukkurnaan autossa
tai teltassa tienposkessa, saa vaslaa

vanlaisesta retkestä pulittaa tuhansia
kruunuja enemmän. Hotellihuonei-
den hintataso lienee l00N0K:sta
ylöspäin ja tavallisen retkeilymajan
kin hinta yö1tä n. l00NOK.

Retken ajankohta oli siinäkin nrie-
lessä otollinen. cttii varsinainen turis-
tikausi oli jo lähestulkoon ohi.
Esimelkiksi Lofoolcillc krlkeva laut-
ta olisi nlaksanut puolet enemlniin
sesongin aikana. Tosin jotkut palve

lur olivat huonosti saatavilla (liikkei
den aukioloaiat ine.).

Leppoisa alkutaival

Liihdimme matkaan perjantai-iltapäi-
vänä 15.8.1997 hyvin kesäisessä ke-
lissä. Bnsinmiiinen pilivä oli selkeäs-
ti aiopäivä, pysiihdyimne vain Tarn-
pcrcella tarkoituksenanme bongala
sicllå pilkään viihtynyt lyhytvarvas
kiuru. Kun pääsimme Tampereelle
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mcidät havahdutti hillitön tol\'en toi-
totus. kun ukanämme ajavasta au-
Iosta kohteliaasri ilnroircrriin. eIjj
suksiboxinme oli avautunut kesken
ejonl Ker'åsim:le haalarit ja nakuu
pussit HeNannan tieojista .ja kalau-
timme LiurLrpaikalle.

Lyhyt ctsinlä ci tuottanut tulosta.
joten jatkoimme matkaamne pohjoi
sccn hcti kun olimme kävneel oste-
orassa tavarahihnan suksiboxin ym-
pärillc. Ensimmäisen keran täyleen
sullottu suksiho\imme av;:rrnri mrrrr-

ten jo Turussr ennenkuin olinrme
lähleneelkään.

Ensi[rnäisen yön nukuimmc pai-
kullisel huolloaseman pihalla antos-
sa, eriiät tosin kömpiv:it kicvarin te-

rassillekin nukkumaan. Tätä ennen
tuii kuitenkin ioku paikållinen hei
moiohtaja esittclcmään alkuåsukas
kullluuria ia kertomaan miten hiin oli
noslellut vähiin paikallisen pizzara
virtolan omistajaa. ja päästäkin nos
lellul.

Aamulla l6.lJ. meni turnin venall
ennenkuin löysinlme Vuolijoen
Otirnmäen altaille. Kävirnme niurit
taiin ensin pääporlilla, jossa io edclli
sellä !iikolla kirjoiltamaan opctcllur
vartija anloi sellaisel ajo ohieet ctta
Spede PasanenLin olisi ollut ihnrcis
sään. Varlija Kalevi Rahkala oli nuo
aena poikana kienellyt maailrnaa ja
lukemis' ja kirjoilustaito oli i:iiinvt
opettelernalla. N-o. hyv:i cttä Kale"
oli vielå viisikvmnenvuoliaana ope-
leilut tlimiinkin taidon.

Kiersimme Otanmäen iaa.joia altai'
ta kolmisen tuntia. Altaen Tur-un

puoleisesta päästii ltjysimmc hake-
mamme amerikantukkasotkan. Koi-
ras oli ollui paikallisena altailla jo
toukokuusta lähtien. Se oli yhä sulki
massa. mutta lajityypllliset tulltomer
kit olivat ylldttävän helposli nahlii
vissä. sainlmehan kal\ellå linlu,l
myötävalossa noin 150111 päis1ä.

Vanhaa mullttohaukkaa sainme
myös ihailla llihietäisyydeltä ja hy
vässä valossa. Linnun ]öytäjä RM in
nostui pdättämään retken tavoitteeksi
yksi muuttohaukka per päivä, kuin
kas kävi? Otanmäellä näimme myös
nxr1. 6 uiveloa, kuovisirrejä, pohjan-
sirkkuja.

Hieman ennen puoltapäivää olim-
nc ajanect länsirannikollc. Kalajoei
Lcrolle. Säii oli kesäiser kuunla. pil
lelön ja lähes tyyrli. Parhaila h|vaiD
Iojii Letolta oliva! nuori pikkutiira. 15
lrpinsiriii ja 4 klrovisin-iä. Hyrin hiJ

.jaista siis. Kalajoclra ajoimme Siika-
jocn Tauvoon. Ta von kalasatil]]as-
sa oli !ähän lintuje la paljon ihlnisiä.
Muutania kirjosiipikäpylintuja sen

täan niikyi urpiaisparressa.
Ulkonokalla ei tuullut. kun käve'

limme lintutoroille katsclemaarl. Pai-
kall.i oli runsain määrin kahlaaiia ja
vcsilintlrja. mutta ne kaikki olivat
Iurhän krukrn,r tornisr: I ilkonokan
kärki kun on rauhoitusaluetta. eikä
sinne sen vuoksi päässyt. Viiden pik-
kLtiokin .ja pa.ln rdvskän lisäksi
naiilnme viiden nerihanhen seurassa

kaularenkaallisen kiljuhanhen.
Hanhipiirvi ruokaili n. l.5km piiäs

sä. mutla saimne tarkhailla sit:i h]'
!issii sääolosuhteissa. Kiljuhanhclla
oli sininen kauhrengas. jossa oli val
koista tckstiä. Vaikta lintu olikin tar
hattLr. eikä nliin ollen pinnakelpoi
nen . oli se sihi todellå mukava ha

vainlo. sillä esimerkiksi \\rV ei ollrrt
enncn kiljuhanhea niihn,v"l. Lopuksi
parvi ottija liihti lentoon kohti Oulun
Hailuotoa ohittaen neidit alle kilo
mctrislä.

YövJ'imme Lillinganlahdella.
Sannanlahden lintutomin parkkipai
kalla teltoissa. Sunnuntaiaamuna
17.8. kåvimme Sannarrlahden ja
Virkl(ulan lintutomeissa. Linlingtn-
lahdella oli huikcita määriii vcsilintu-
ja: luhansia sorsia ja saft)ia mcrihan
hia. Parhaita havaintoja olivat vanha
muuttohlukle. mcrikotka ja kirjosii
pikäpyiinlu.

Lyhyesti Lapissa

Jo ennen puoltapäivdä lähdimme aja-
maan Tornio-jokea myöten pohjoi-
seen. Markalla pysähdyimme muuta-
man kerran. eräs pysdhdys tuottikin
pari lapintiaista Kolain kohdalla.
Saimme todeta rni'its sen, ettå kiika
reita voi huoletta kuljettaa auton ka
tolla yli satakin kilomctriii, niinkuin
WV pääfti tchdä.
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Seumava varsinaircn pysähd)s-
påikkammc oli Enontckiön Solkajär-
vi, jossa söimnre ja havaitsinme pari
maakotkaa.ja uivcloa. Ennen Kilpis-
jhYcä tiivls autosta staijaaninen ja
pari lyhyttä pysähd!sIä lrloftivat vielä
l-Il. meakotkan. kuusi ampuhauk-
kaa jå sinirintoja.

Kilpisjärvcn mahtava Saana avau-
lui eleen]me ennen iltayhdeksäii. Kun
kaksi kaveria lupasi nuklua auftrssa,

otlmme våin yhden telttapaikan (60

mt). Sillii sai jo käyuaiii suihku- ia
keittiötiloja. Illalla saimmc scureta

vierestä ihka oikeaa Saanan \,uoris
rosherbaa, kun hän käTyttcli kääpä
piippuaan parte polvissa roikkuen.

18.8. audngon noustcssa lähdim-
me klipeämään Saanan rinncttä vlös.
Kävinrnre aivan Saanan laclla ja tu
limme llin!irinneIIä n1yötäilleo alas.

Paras havåinlo oli Iuntu.in hlriplllla
is skcllut hiiripiillö. Lisäksi näimrnc
n. 20 kiirunaa, lapinkilvisen. riekko
ja. Iapinsirkluja. pulnusil.ja sinirin
toja- Vain Saanan huipulla tuuli n.

5m/s. muutcn keli oli rnainio.
Vahakunnan rajan ylitimme klo

10.2.2. Norjan aikaa. Lämpötila oli y1i

+2{) astetta ja tuulla ei ollut nimeksi
käån. Paklo se vaan oli taas n1vön

tiiä. e{tä lnaisemat muuuuvat todellr
uljaiksi melkein heti kun tullaan Nor-
jan puolelle. Tie mvötailce vuororr-
perään jyrkkiä rotkoja j.1 pilviä hipo-
via \'uoria. I-umihuippuisla tuntLlrei
tr alkLri näkyii niinikaän vilsta Nor
jassa.

Esimakua tuleYasta

Tunnri kuin relki olisi alkanut lnis
alusta. N,lcirii todella .r..rrlral pli:islii
katsomaan lintuja. Pysähclyirrme he

ti ensinlmiiiscn vuonon, Stoltjordlr
nin. kohdallc. Paikalla oli tietl,sli pik
kukajnvia. 200 mcriharakkaa ja nel
jän merikihun lisäksi nuoli (lkr,) le

veäpyrstökihu. LinlLr oli hylin tlnn
ma. silven alapinnatkin olivat liihes

kokonaan tummat. ia miiiirityksessä
kin oli eluksi pienoista erimielisyvft:i.
Harrnikscmme alkanut sade .ja 8m/s

luotelstulrli pakotti meidiit.'aikamaan
matkaamme Norjan poh joisrannikol
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la iänteen päin.

Matkan varrella pl'sähdyimme pa-
rissa hyvån näköisessä satamassa.

mLrlta yhden aLle sataan metriin lentä
neen etelänkiislan lisäksi cmme näh
neel nitiiän mainittavaa Matkalla oli
joitakin rnukavan näköisiä paikkoja.
satamia ja !uonon pohjukoita- rnutta
kelin takia emme liitsineet pahenr
rnin pysähdellii, vaan ajoimDte suo-
raan Viistedleniin.

Viistcrålcnissa pysähdyllnnre And
ovan kunnässa Myre-ninrlser kvlän
kohdalla tarkistamaan laskuveden

lal.iastamaa laa]aa lictcrantan. NänD'
me paikalla mm. isosirrcjä 7 ja relken
cnsimmäiscn suulan. Totesimme
myös. ettci HH:n seipiö p!synyt yhtä
hvvin auton katolla kuin em. kiikirit.

Ajoimmc Väslerålenin pohjoiskiir
keen. eli Andoyan Anclenesiin. Kil
pisjärveltä rnetkaa sinne on noin 650
km. Olimmc paikalla \asta illansLrus

sa. mulla ehdimmc vielä staijata lne
relle reilun tunnin r,cn-an Arrdenesin
majakalta. Mcrilintujen liikehdintä
oli kohtalaisen rlrnsasta ja llilis oli
hvvä. Näimme mm. kynmenisen
mllskylinlua. 11. 50 suulaa, kymme
nisen kadnelsoa. n.,100 lunnia ja n.

20 paikallisla piklukajavaa. Paikka
oli selvästikir l'ly\ ä slaijåuspaikla.
sillä li rul menivät kohlalaisen liihel
tä. Keli oli tosir humraava. en rek:i
päiisseet suojaan 12nJs lounaasta pu
haltaneelta tuulelta.

\,leicliin o1i scureavara p:iiv:iirä
näiira rnennii'\'alassafarillc-'. .joita
Andenesista jiirjestetiiiin p:ii!itt:iin.
Olinure jo sen veran viisyncitii, ctiii
leslalluarnne auton koleritur\aili-
sr.rulla entne enlzi jaksaneet ctsiä
paikhaa lelloille, \'aan nukuimnrc
kaikki viisi autossa istualtaan The
Whalcccntcrin parkkipaikalla.

TiistaiaamLrlla 19.8. satoi ja t Lrli

rlka voirnalliscsli. Olinxnc sraijaa-
massa vain rcilun tllnnin nrillaisen
satccltornan jakson. Näimmc kuitcll-
kin rncrikcijun, n.8i) suula.l. kaksi

faikallista \,anhaa mullttoheukkal.
26 isosifiä. vanhan tuntu kihun. n.

J00 lllnnia sckii nruuranie n\rsky-
ljntlr.jå ja kåi etsoja. Merikeiju oli
Iiiysi yllrilys. emme odollåneet n:ike
!änrme niita nlantereella. RM:n plok
kaanla lintu lensi puolesra kilomet

ri!tä lounaaseen. Se oli hyvin yai

kcasti laivdeltävissä, ll'utta kaikki eh

ti\'ät sen kuitenkin nähdä.
Voinalkaan tuulen lakia valassa-

teri peruttiin. Piiärimme jäädä odotta-
Draan seumavaan päiviiän. Päiv:illai
ajclirnnle !ateen kiusaamina Viister
iilenin länsiranniLkox pitkin ja elsinl
rlc sopi!'irl slåijipaikkaa seuraavaksi
aanluksi. P),säh.l),imnle mm. Bleikin
kvlän ulkopuolella olevan linlusaa
rcn tufltumaln. Saad on 2km etiisyy
delli flrnnastil ja siellii pesii mm. 80
(XJo påriå lrurneja. Whalccenter jair-

iesli mvös 200NOK hintaisia vcnc
matkoja Blcikiin. mutta emme cdcs
harkinneet selläista.

Bleikissä äimme nrm. r'ajaa 50
myrskylintLra, n. 60 suulaa. n. .10 ka-
rimetsoa. llluuttohaukan. kynnneni-
sen paikallista merikotkaa. arviolta
1-500 lunnia. n. 90 rnerikihua ja pari
vuorihemppoa. Lunnil vei!iil viel:i
ravintoä rnaakoloihin jti merikihut
partioivill saaren edessä vaimiina loi
sinarn. kun lunnit tLliivat ruokaa no
kassaan saarelle. Silä laislelua katscl
lessa tuli mieleen Star Wars-sota. jos

sa hyvien .ja pahojen jiilkien alukset
risleilevät yhtenii parvena toistensa

Lofoottien läpiajo

Tihkusaleisen lelllayöl1 jälkeen kcs
kiviiklo 20.8. alkoi pilvisenä, tuuli
sena ja sateisena. Enme päiisseet tä

näänkään valassaldille. joten läh
dimnre ajan1åån LolbolteJa kohti.
N{atkasuunnitelnamme muutiui hie
mar. sillii vzbssahrl olisi måksNnxl

595NOK per herkilö. Retkikassan
nyt sirlliessa piiälimne nralkLrslaa Lo-
foottien etelåpLrolella olevalle RosliD
saarelle ja yiipya siellä markailuna-
jassa joitakin öilri.

Matkanlekoannre hidasti Väster-
ålenir ja I-oIbo!!ien \,1lissä ole\'a au-
tolautta. joka liikenllaii noin puolen-
toistil lunnin \ iilein päiväsaikaan.

Reilun puolentunnin natka maksoi
I79NOK (auto+5 hcnkiLö;t. Lisiiksi
Lofoottien liipl menncssii joullru äjå-
maan !hden meksulliscn tllnrelin lä-
pi. hcnkilijautomaksu oli 65NOK.

23



Automatkella näimlne retken kLlu,

dennen muuttoheukxn. rnulrtamia
hannaahaikaroita seki rnerikotkia ja
ampuhaukloja. jotke tunluvat ole-
van hyvin yleisiä niillii seuduiila.
Malkaa 

^ndencsistä 
[-olbotlien clelii-

krirkeen on n. ,151)km.

KaivimDe mviis kalsotnassa l,o-
lbcrteilla Langoyan kuurassa Nyk-
vågin kvliissä olc\'aa linlusaarta. Saa-
ri oli linnuiste tyhjentvnyr. ainakn
n:iin inantcreelta kalsottacssa_ mutte
Nykvågin kyliin satamassa oli hie-
nl.m kalseltavaa. Havailsinnne mnr
n. 20 myrskylintua, satakunla lunnia
ja lietysti suulia. karimetsoja ja mcri-
kolkia. Kylii:i re nusta\,illa jyrkän,
leillä oli vielii paljon piklukajavia
pesilliiän ja satama altaassakin nlirii
lenleli jonkin verran. arvioilxnc niirri
olevan noin 50{). Satanassa oli nryös

Ftm internedius tyyppistä selkälok-
kiä.

Olimrne kuuden aikaan illalla Lo
footticn cteläkäiesså, Moskenesissa,
jonnc jätimnre auton. Lautta Rostillc
l,ihri klo 20.'15. Neljiin runnin mar
kasta naksoimme 79NOK/henkilö.

Ehdinnne staijata lautalh vielä tutnir
veran. Tapasimmc lautalla yös
saksaleisen lintuhanastajapariskun
nan. jokir oli niinikärin markålla
Rostillc. Saarelle pädsee myös nlan
terecira. merikotkakaupunki Bodos
tå. niinikään neljän tllnnin mcrimal
kan jäikeen

^lkoi 
jo lulla h:im ä. kun rcrken

toincn merikeiju lcnsi yhteysaluksen
ohi rerenpintaa vii\täen. Tämä yksi
lö näkyi paljon huonommin kuin
edellinen. ei|iitkä sitä kaikki e.les eh

tineel erottaa tumnian aallokon jou
kosli. Näimmc mvös mulltämån
nrr'rskylinnun. pari kiislaa, pyiiiriisiä
ja jonkin isonrman \alxan pvrstij
evan pjkaisesti.

Turskaa, r6stiperun0ita ja
merilintuja

Rost on tunnettu lintupaikl(a. Eräällai
saarella Rostin saaristossa sijaitsee
urytjs lintuasema. .jossa ren!lastelean
myrsky- ja merikei ju ja. Ereliiisiinmal

lä saarista on majakka. ja paikka on
ilmeiscsti aikantoincr rariteettimag-
neetti. Rostiilä on havailllr mm. nt[s-
iåkulma-albatrr]ssi Diometlea nt:La
/lo/ftr"/r, prcrria-Itiirihaukka Bute.)
srrdin.toni la prccrianaululokki L.r-
rus piltitcatt. Pääsaarclla asuu myajs
englantileinen lintuharr-astaJa joka
on tehnyt Rostin lirnusiosla kirjeo-
kin. N{ainitlakoon mvös. että saarclla
oli lähtöämrne scuraavatra päivänä
n]nl. Iurtlrrikyyhky je harjalinru.

Olimne Rostillä puolenyön jil-
keen. Meidiil haetliin satenlasta au-
tolla majaprikkaamnre Kåroy Rorbu
Canping iin. Edessä oli vielä n. 50m
leveän sålnlen yljtvs souILr!eneellii,
silli nraj.tlålo sijaitsce erillisellä sae

rella. Omistajan poika joutui rekc-
rniiän kaksi erillistä teissua valraisan
ta!aranlää.ämn1e lakia. Majoillurni-
ncn Rorbu Canping'iin oli erirräin
hyvä ralkaisu. Hinta oli vain 90NOW
yij/he iltj. johon sisåltyi suihku- ja
keittiölilat. Lisäksi turistikauderi ol
lcssa jo ohi. saimrne puoll rakennus
ta omaan käyttöömne, majatalossa
kun ei muita asukkrilr ollut

Myrskylinnusta tul: retken suosikkilintu. Rasmus Mäki. Noda Lotootii. 22,8. 1997.
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Majatalon puniikka, pyöreä omis
taja Roar Olssen järjesfie venemat

kda Rostin elelapuoliseen saaris

loon. jossa pesii nlm. 700 000 paria

lunneja. 2 000 paria rnelikeijuja .ja
200 paria mymkykeijuja. Keijujen
rengasluskausi laiiila kestää keså

kuun lopusta elokuun alkuun. joten

meille ei tarjoutunut rilaisuutta osal

listua rengastukseen.
Tolstaiaamulla 21.8. staijajlimme

kolmisen tuntia pieneltii m:iennyppl -

lältä'kotisaarcltammc". mutta näky-
mät olival aika suppeat, ja keli tuuli-
nen. Enu:re nähneel joud lnirääll
suulaa parempaa. Kello l0 korvilla
lähdinme sitten veneletkelle. Alus.
johon nahtuu n. l0 henkea, kulLi
vakaasti pikluliljaa linluvuorten
rantoja myölaiiller. Roar oli selvåsti
tottunut kuljettamacn lintuhet-l'asta
jia, sillä esimerkiksi rantakivikossa
istuskelevia kadmetsoja iuli kuviLtlua
lähietäisyydeltä.

Kiersimnre saariketjun eteläisinr-
pärä olevan maiakkasaaren etelä-
puolelta, pyysinlme kuskia kouklea-
maan hienan ulkomelelle ulappakei
jujcn toivossa. Ulornpana mercllä
kyytimnlc ci cniiä oilutkaan niin va
kaa. mutta yhden merikeijun onnis-
tuimmekin sillen näkemään. Muita
mainlttavia parin tunnin lratkalta o1j

vat mrn. n. l5 myrskylintua. p;Lri

suulaa. n. 200 karinetsoa. satoia lun
neja ja kolne etelånkiislaa. Eräån

luodon kyljessä uiskenteli myös 3

4n pitkä haj. jonka Roar puncrtavill:1
haukensilmillåän huomasi. Merkille
pantavaa oli nlokkilintujen, nruiden

kuin lunnien. lähes tutaalincn puut
tumincn. Nc 1ähtevät pesimäluodoil
laan jo clokuun alussa.

Meidät jätettiin lintuasemasaareen,
Hernykeniir, viideksi tunniksi. Ka
pusimme saarcn länsireunålle dnlee-
seen vajaan 100m korkeuteen veden
pinnasta. Nleillä oli nyötävalo ja täy
dellisen tuulensLrojainen paikka, jo
ten istuimme lunninkolojen sekaan ja
aloimme staijata jalustat matalina
ruotsalaistyylisesli.

Saarella oli n. 300 paikallista kari
metsoa. osa poikasista vielä pesissä
kivilouhikossa, ja vajaa tuhat lunnia.
joista pieni osa vielä selvåsti kantoi
ruokaa pesäkoloihin. Saarella on
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varmaankin mielipuolinen l'l.ilinä ke
sä heinäkuussa. kun kaikki tuhånnet
ja taas tuhannel pesinälinnut kulke
vat pes:ikolon ja ruoka-apajan \'äliii.
Saarel oval yhtä lukuunollarnatta
rauhoitcttujft 15.E. asli. nliki on tie
tysti paikallaankin.

Ensimm:iisen "hälytyksen" anloi
MN, kun nokiliitä.jd pu4ehti nAArä
tietoisesli n. 2km et.iis),ydellä etelän
suuntaan. Rl-rkir1 ehli linrun näkc
mädn. vaikka touhusikn liinun löy-
tynishetkellä lunnien ja karinretso-
jen kinpussa. Helken perästä toinen
nokiliitäjä lensi puolet lähempää sa

naan sLruntaan. samalla kun kat
soimne tätä toista linlua, löytyi ret
ken neljäs lnerikeijukin lennosta
suunlanaan etelä. Odotuslistalla dlut
isokhu tuli saaren luo scuraavana. ja
hukutti cnsitöiksccn heahkanpoja11.

Kaikl<i saivat elämänpinnan mieklia-
valaasta. kun l2 yksilön parvi matka-
si hiljalleen hyppien lounaasccn 2-
3km etäisyydellä. Roarin miclcstä ha-
vis oli hyvä, mieLtriavelaidcn pitäisi
vaehaa alueelle vasta lokakuussa.

Retken suosikkilintu oli mieles-
tämmc myrskylintu. jonka laji!yypil
lincn lentotyyli lulj varsin tr.rtuksi. Oli
varsin miclccnpainuväa katsella näilä
todellisia Valtamcdlintuja läheltA,
kun ne kaanelivat aiYan veneen vie
ressii ruokaa kärkkycn. Hcrnvkeniltä
sumllrasimmc niitä noin sata.

Paluumatkalla näimme laås yhden

isokihun sckä muuramia suulia.ja
nlyrskylintuja. Väsyneinä. nlutta tvy
tyväisini saiDlnie palattuamme naul
tia mm. sellaisista ylellisyyksistä kuin
tclcvisio ja slrihku. Måksoinlme kah
dcksan turnin rctkestä 200NOK/äiiä.
Normaalihintr on l5ONOK. muii,
tarjosimme 50NOK iisää, kun lioar
koukkasi etelänmäs kuin tavallista.

Atlantin Yilistäjät

Seu.aavan aamun (22.8.) kuvio oli
samantyylinen. Aamustaijilla räim
rne n. 30 harmaahaikår'aa muutrnrin
suulia ja isokhun. Olinxne sopinect
taas veneleissun Roarin kanssa. tälli
kenaa låhdinme klo 9 ja mukaan tuli
nuitakin. nimittäin se salsalaisperis-

kunta ja pari sveitsiläistä '\yyppiä".
Sveilsiläiset eivät olleet mitään tottu
neita rnerikarhuja, sillä he oksenteli-
val våhän.ioka paikkaan mlrrellä ol-
lessamme. Tällä kerlaa olinxne sopi
Deet. että menisimme vielä lomrnas
merelle, sillä halusinlme nähdä keiju
ja paremnin.

Kuljirrme aluksi samoja reilicjä
kuin eclellisenäkin päivänä. joren ha

valitsinnne luodoilla .ia saarilla mm.
250 karimctsoa. 10 medsilTiä ja kol-
rne etelänkiislaa. [Jlonlpana mcrel]ä
ornistuinme iälleen, sillä koko po

rukka sai elämänpinnan rrryrskykei
justa. joita näinnDekin yhleensä viisi
yksilöå. Pari lintua lensi kohtålåisen
lihelrjikin \,eneilä lnull,r käikki kei
jutilanteel olivat hyvin nopeita. kaik
kiin lintuihin ei\'är kaikki ehrineet
mukaankaan. Muita havaintoja olivat
yli 200 myrskylintua ja n. 30 suulaa.
Teinrme viisi edllistä havainloa iso
kihusta. nrutta niislä ei pyst) sano

maan vänruudelh. etl:i olivåtko
kaikki eri yksilöitä. Paluunatkalla
erään lintuvuolen nteidel1 lunlu
massa lenteli vanha muuttohaukla-

Tämä kuuden lunnin veneretki
nrnksoi 150NOK. Tämär ja eilisen
päivän havainnol saival meidåt hy
kcltelemään tyyty!äisyydeslä, e[errl
me mel1neet valassalalille. Olisilrme
kuilenkin ensi sijassa halunneet näh
dä linluja. vaikla rnieklavalasparr"i
olikill hieno kokemusl Sitä pritsi, sa-

nalla hinnalla saimmc nyt kolme yö-
1ä matkailumajassa .ja kaksi erillistä
venercissuel Tiimän pcmsteellu on
kvseenalaista suositella valassalada
kenellekiiän lintuharrastajalle. Tosin
totlakai sieltiikin olisi voinut nähdä
rnilä vain, ja ainakin ilmeiscsti valai-
ta- Hinta vain on ainaddn opiskclijallc
aika kova. vaikka rcissulla kuuluu
olevan valastakuukin, eli Jollci valai-
la näy, niin rahansa saa takaisin. Mut-
ta vaihtochto valassafillillckin on
olenlassal

Hieman hengähdettyämme, .ja jäl-
leen kerran kieltäydyttyämnie osta-
masta Roadn tarjoamaa ttlrskaiilettä,
1ähdimmc itse Rostin pääsaarelle ret
kclle. Suuntasinrme saaren pohjois
osissa olevalle kosteikkoalueelle.
Matkaa sinne oli nelisen kilomet.iä.
joten kävelyii riitti. Päåsaari petti aika
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pahasti, siliä vesi oli aika korkealla.
emmekä nähneet kahlaajia juuri o1-

lenkaan. Parhaat havainnot licnevät
25 isosirriä ia n. 40 luotokirvistä (lin-
tu on tääIlä paljon yleisempi kuin
niittykir\.inen).

Massiivinen näky oli 600 vanhan
merilokin tiivis parvi lennossa, lintlF
ja talvehtii Rostillä pari tuhatta. Ha-
vaitsjmme myös neljå keltavästäriik-
kiä, paikallisen lintuoppaan mukaan
lajia havaitaan I 2 yksilöä syksyssä.
Kävellessämme selvisi mistä kaikki
saaren 700(!) asukasta saavat elan
tonsa. Kolossaalisct turskankuivaus
telinekompleksit olivat olennainen
osa maisemaa. Pohjoisosan kosteik
koaluetta lukuunottamatta Rost on
varsin yksitoikkoista maastoa. Saari
on täynnä taloja, halleja ja muita ra-
kennuksia. Pienet siilat ja tiet yhdis-
tävät muuten rikkonaisen saarirykel-
män

Ilmeisesti hyvin onnistuneiden
meriretkien turvin kehtasimme ottaa
univelkoja talaisin eli toisin sanoen

nukuirrme lauantaina 23.8. pitkään.
Venereissua ei ollut tiedossa ja pää-
saari osoittautui edellisenä päivänä
varsin latteaksi. Lauttamatkan. ajan
(klo 14 17) kuitenkin olinlme kan
nella. Havaitsimme mm. lähes tuhat
myrskylintua. n. 2t) suulaa ja neljä
isokihua. Vain noin puoli tuntia en-
nen Moskenesia kanssamme staijaD-
nut saksalaismies yllättäen huusi
"Achtung!", tai jotain vastaavaa. Ern,
me tienneet oikein mitä katsoa. mutta
onnistuimme löytämään kohtalaisen
läheltä lentäneen pikkuliitäjän. Tilan
ne oli taas vain aika nopea, mutta ko
ko pomkka sai elämänpinnan. Pik-
kuliitäjiä odotjmme nlikevämne
enemrnänkin. mutta tämä jäi retkcn
ainoaksi.

Pohiois'Norjan vuonot

Satoi koko illan. En'une siis pysäh-

delleet, vaan ajoinrme suoraan läpi
Lofoottien aina Skibotniin saunaiscllc
Stodjordenille saakl<a, jossa pysäh-
dyinxne jo tuloma&alla (18.8.). Ret-
kenrme Lofoottien osuus jäi siten
paljotti pelkiin Rostin varåan. Olim
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me Slolfjordenin pohjukassa 2,1.8.

klo ,1.30. urheasti koko yön kaasutel-
leen RL:n ansiosta. nukuimme tun
nin tienlevennyksellä autossa ja läh
dimme jatkamaan retkeä.

Stodjorden ei antanut kurnmem-
pia, n. 300 meriharakan pa i kirjat-
tiin, samoin viisi vuorihemppoa. Hä
viänislempun tehnyt kuikkalinru jäi
vähän kaivelemaan. Tästä ctcenpäin
havaitsimme muLrten uscita pyödäi
siä lähes jokaisessa vuonossa. Nord
reisan kunnan kohdalla Reisafjorde-
nin suistossa o1i mukavasti lintuja.
Merihanhia summattiin 240 ja suosir-
rejä I10. Joitakin isosirrcjä ja puna-
kuireja havaittiin myös.

Opinrme myös scn, että 'Allrid
åpent' tarkoittaa sitä. että huoltoase
ma aukeaa klo 10.00. Muutenkin
kannattaa huomioida se- että seleliall-
tomaatteja ci Pohjois-Norjassa ole
kuin pari hassua (Varangilla kyllä-
kin). Seuraava pysähdys saman kun
nan Str-aui{ordenilla tuotti kidosii
pikäpylinnun ja noin sadan haahkan
paruessa uiskennclleen 2kv koiras
kyhmyhaahkan.

Seuraava pysähdys oli hätä sellai
nen. kun Altafjordenista erottuvan
"vuonokielekkeen", Langfjordenin
Eidsnesin kohdalla tien yli lensi kol-
lnen ison jalohaukan paNi: muutto-
haukkapoikuc! Pysähdyimme ja to-
tesimme lopprjen lopuksi pereparin
ja kaiden nuorukaisen pyörivän pe-
säjy.känteen liiheisyydessä. Kaftan
lukija Lindroos totesi paikannimeä
kysyttäcssä. että hän ainakin pistää
havaintovjbkoon "Daegligvarer",
kun scllainen kylttikin näytti olevan
tien viercssä.

Altafiordeninkin ranto ja kierteiim-
mc illan aikana. mutta siellä emme
nähneet ndtään mainittavaa. Aika
ajoin ilmaantuneet sadekuurot kiusa-
sivat myös retkeilijöitä. Illalla ajelim-
me vielä Porsangerin vuonon liinsi
reunaa pohjoiseen päin, näimme
mm. yhden isokihun, joka repi nuo-
ren harmaalokin siivestä veteen ja al-
koi hukuttaa sitäl Linnut kamppaili-
vat vedessä n. 10min eikä lokki sieltä
enää noussut. lvlyös vanha tunturiki
hu yhytettiin, jå taisipa yksi kihu kak-
kia HH:ta silmäänkin?l

Menimme Nordkappiin kulkevan

lossin rantaan. mutta emme kehdan-
neet yöpyä "teminaalissa", eli odo-
tushuonccssa. sillä sieliä oli muitakin
ihmisiä. Käytimme siis taas Team
Turun jokamiehen oikeutta ja pysty
tinxne tcltan tienposkeen. Ja taas paii
rrhoollista autossanukkujaa laisti tel-
tanpystytyksen. Aamulla 25.8- läh-
dimme Porsangenin rantaa pitkin
etelän suuntaan. Havaitsimme joita-
kin kuikkia ja kaakkureita. lapinkir-
visiä. muutamia suulia. palion pyör-i-
äisiä ja pari vuorihemppoa- Keli oli'
sentään parantunut, neren pinta oli
tasainen. Sadekuurot muistuttivat
välillä mennecstä.

Projektina kiljuhanhet

Sade alkoi uudelleen klo 9 aikoihin.
kun olinrme Porsangenin pohjukas-
sa. Stabbursnesissä. Paikka on Nor-
jan rärkein kiljuhanhien pesimä- ja
levähdyspaikka. L:iheisillä tuntureil-
la sijaitsevalla suojelualucclla niitä
pesii 25 30 paria. Retkeilimme hcdel-
mällisen suiston alueella tunnin ver-
mn, sen jälkeen vierailimme puiston
opastuskesk[ksessa. Emme viitsj-
neet kylläkään måksaa sisåänpääsy-
maksua itse näyttelytiloihin.

Juuri kun olinlme lähtemässä
eteenpäin, ilmaantui opastuskeskuk-
seen pari lintumiestä. Heirä haastatte-
lemalla sainrme heti uutte tietoa. Mie
het. jotka osoittautuivat Norjan
WWF:n kiljuhanhityöryhmäläisiksi,
olivat edellisenä päivänä nähneer
alueella kaksi parvca kiljuhanhia, yh-
teens:i n. l l0lintual Linnut olivat pe-
lästyneet marjanpoimi joita .ja lentä-
neet joonekir loisaalle, vuonon poh-
jukka kun kuitcnkin oli aika laaja
alue.

Kiljuhalhien toivossa päätimme
jäädä alueelle. Kävimme kaupassa,
kahvilla ja ]ähettelenlässä faxeja pos
tikonttorista Suomeen. Ajoimme
myös lyhyen matkaa Porsangenin
itäreunaa ylöspäin ia näinme Inm.
kolme vanhaa tuntu.ikihua. n. 20
merikihua ja kymmenisen kuikkalin
tua (tavållisia), mutta ei vilaustakaån
kljuktaista. Palasimme takaisin
StabbuNnesin tienoilie ja kieitelim
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me alueella ahkerasti tarkastaen jo
k:risen lahden, rantaniityn ja nienlcn
kärkien täaksc jäävåt alueet.

Mielelkiintoisia havainroja kerryi
mllkavilsti. rnm. 2 vanhaaja I nuori
nuuttohaukka- pari riekkoa. sirrejä
120, medharakoita 400. mcrikotkia.ja
lapinkilvinen. Nisäkl(äist:i mäinifta
koon saukko ia n. 100 kirjohyijeuä.

Illalla meninune kil juhanhimiestcn
kotaan tLrrinoimaan tuliniksi. pu-
huimmc paljon juuri kiljuhanhista.
mutta mvös yleensä lintuharrastuk
scsta No{assa. Tai itse ilsiassa N{N ja

RM. kieiimiehini. puhuivat. Muul
vain nvökytteli\'ät ji1 nauroi\'å1 silloin
kuin toiselkin niin lekivät.

Illalla yhdeks:in jä1kecn reimme jo
liihtii:i ja olinlme jo aurollanme syö
milssä. kun yhtäkkiä auto kurvaa vie,
reemne ja kiijuharlhimics ilnroittaa
hanhicn ruileen. He olivar kuulleet
niiden kiljunnan kotaansa_ Ajoimme
kiireen vilkkaa harjun sellaisecn
kohtaån. josra näki alas niirylle.ja to-
den totta. 5-l kiljuhanhca samassa
parvessal Nliitä ne esi,isämme näki
\,:it jo kun Tapilaan polkival. nlurta

voi olla ettei nykyisellä lintuharrasra-
japollella olc cnäli kauan mahdolli
slrutta auttia lästä uhanalaisesta la
jista näin hicnosti. Linnuista 25 oli
!anhoja ja :18 nuona.

Vuorossa Varanki

TiislåiDa 26.8. ajoimrnc jiilleen ker-
ran läpi yiin. tällä kerraa HH oli oh-
jaissa. Hieman ennen klo 1.00. sairn-
mc uuden rclkenlajin. Kedkurnitsa
porlrkkå juoksenteli keskellä rielä!
Ajateltiinpa niisrä koittaa ottaa oi-
keinpa ltihikuviakin. muttei onnisiut-
lu. Aamulla Wv:kin nuisti hevain-
nccnsa liikkuvan hahnon auton ik
kunesta ilman rillejä.

Våjaa tlrnti ennen Hamningbergiä
tuli uusi pysähdys. Kuskin'tme tör
mäsj nuorccn lokldin, jok:r sirrkoutui
tunlilasista auton yli. Nojn koimen
kilonet n jälkeen auton katolta kuu-
lunut Lopultelu pahotti meidåt park-
kecraamaan tien viereen. Harmaa
lokki oli puristunut auron kalon ja
suksiboxin väliin siivd taaksepäin
kääntyneinä. Piklu työntij persuksis
ta ja lokki lensi kuin mirään ei olisi
tapahtunutkaan l I

Olimme Juuri parahiksi klo -5.00.
perillä. Olimme siis yön aikana aja
nect Varangin nienimaan pohjois-
rannalle, HanningbergiiD, josta suo
malaiset perinieisesli staijaavat meai-
lintuja. Muutaman tunnin seisoskelu
kalliolla ei kuitenkaan antanut muuta
kuin vajaa 100 suuJaa.20 nyrskylin-
tue ja paikalliset pari medsiria ja 23
allihaahkaa. Vajaa kymmenen mick
kavalasta pu{ehti ittän päin hyvln
kaukana melellä.

Aamupäivän aikana ajoimme pik
kuhiljaa Varankia alaspäin pysähdel
lcn sopivissa paikoissa katselenuan
mcrelle. Pyrimme tarListamaan mah
dollisimman monet vesilinluparvct ja
niinpä näimme mm. mukavasri kyh-
myhaahkoja. Laskimme yhteensä 13

eri k)rhnyhaahkaa viidestä haahka-
parvesta. Er:iällä pysähdyksellä huo
masimne lähellä rantaa uivan 2kv
jääkuikan.

Persfjärden on suomalaisillekin
tuttu paikka. Siinä kohdin havaitsim

Karimetsoja pääsimme katselemaan tode a mukavasti_ Rasmus Mäki. 2j.8.
1997. Norja, Lofootit, Rsst.
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me 37 allihaahkaå ja iunturikiurun.
Pienen matkaa ajettuamne tuli taas

py,5hJ)s. lrhdelld ui joitJin i.oja ia

valkoisia. eivät ne kyllä mitään kyh-
miireitä olleet. våan maitovalaita.
Paikalla ollessamme havaitsin'me
poron, joka ui suoraan valaita kohti.
llmei.e'ti 'e lie.i \ claiden .) o\ ä'r

planktonia, sillä poro painoi pokka-

na valaspaNen läpi rantaan.

Seuraaval havainnot tulival Var-
don kunnasla, olimme päivällistä-
mässä Homoyan lintuvuoren edus

talla. Saarella pesii 1nm. 3 000-4 000

paria pohjanliisloja, 500 paria mok

kelr ia 25 U00 parir. pikkrrkalaria.
Hd\ ail.immc relk(n rrnorn fohjrn
k I.ldn rnLrka\änd yllat)k.eni l)ö'i
m:issä lintuvuoren ympärillä. muu

ten ruokkilinnul olivat lähes koko
naan Poissa. K:uimetsoja sunlma

simrne 200, myrskylintuja 120 merel

lä, suulia 50 ja medsirrejä 9.

.. ja katseltavaa riittää

Ill:rksi menimme Vadson Stora

Ekleroyalle. Matkalla pysähtelimmc
rnuulami.\r h) \ än ndköi.l..J pJ
koissa ja näimme joitain lintujakin.
Parhaina mm. 2kv isolokki, pulmus-
sirrejä yhteensä 57, allihaahkoja yht.
56, kyhmyhaahka-naaras ja suopöl

1ö. Illalla Ekkeroyalla oli mm. 8 alli-
haahkaa .ja suopöllö.

Aamulla 27.8. sain'unc niin sano

ru5li kylmJä \etti ni.k.r.rmnlc. lJ si

ten yhtenäinen totaalisesti paikallaan
p).y\'c .ådel InIalnJ pil:.i rrmurtarjr
suunnitelnamne. Lähdimme pikku

hiljaa valunaan kohti Varangin v o

non pohjukkaa. Nessebyn Kyrkud-
denil r oli l0 ristr.or'rr l2 kuori.ir-
riä ja 150 suosin.iä. Päätimme jatkaa

kohti Tanafiordenia.
Lehiinicmer Tctnrur r iimet uoti-

set tunturihaukla-nuotit pitivät. Pe

simäpahta löytyi ja pesän reunalla oli
jonkin verran ulostetta, lintuja enme
kuitenkaan lyhyellä odotuksella nfi-
neet. Tanafjordenin pohjukassa oli
melkoincn vilinä. Sirrejä arvioirnme
yhteensä n. 2100, jojsta mm. pulmus-

silroja 30 ja kuovisirrejä 60. Pohjuk-
ka oli täynnä isokoskeloita, opastus-
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taulu kertoi joskus lasketun 27 000
yksilöä. Nyt arvioimme l5 000. Illak
si palasimme Stora EkkenJalle. jon-
ne olirn]ne jättäneet telttamme kuivu-
maan.

Kahden tunnin seisoskelu torslai
aamuna 28.8. riitti havainnollista
maan ellei merellä liikkunut pahem

min lil1tuja. Näimne vain pari suulaa
ja myrskylirltua. Paikallisena lältä
vuodelta io hylätyn lintuyhdyskun
nan cduslalla oli rnm. 80 allihaahkaa.

Ajoimme takaisin pohjoisen suun-

taan Vadson Skallelville, joka on

eräs kiljuhanhien levfidyspaikoisla
Norjassa. Paikalla havaitsimme mm.

2 tunturikiurua. 24 pulmussilTiä ja 2.:tr

punakuiia sekä automatkalla van-

han muuttohaukan-
Vielä muutaman pysähdyksen jäl-

keen jätimmc Varangin taaksemne ja
suuntasinme Suomlren. Valtaklln-
nan raja ylitettiin klo I1.57. Suonen
aikaa .ja matemaatlinell suoritus pal-
jasti pelkästään No{an puolella ha-

vaittujcn lintulajien summaksi 127.

Rentoa retkeilyä - paluu
arkeen

Kävimme Nuorgamissa tietysti Pul-
mankjlirvellä ja staijailimme kor
keilla paikoilla. Pickana oli runsas,

kun se Käsiva(cssa oli viilälukui-
nen. Muutanan ampuhaukan näim
me myös ja siinäpä tä(keimmät lintu
havainnot sitten olivatkin- Lciriy
dyimne Nuorgamin lcirintäalueelle
omalla tavallammc. Pcscytyminen oli
viimeisen viikon aikana jäänyt koko-
naan. la niinpä nejtä todellatin s]']
l7]ri päästä saunaan. Illalla otin ne
koko EU:n pohjoisimman kapakin,
Pub Staalonpesän. niin sanotusti
pinnoihin.

Retkeilyinto oli selvästi jo laskcnut
ja olosuhieet olivat huonot, jotcn läh-
dimme jatkamaan matkaa pe{antaina
29.8. vasta joskus iltapäivällä.
Ajoimme erään tuntu haukkapaikan
kautta Utsjoen Mantojärvelle ja sieltä
Inåriin. Alunperin tarkoituksenam-
lne oli retkeillä Pohiois Suomen jllr-

villä, nutta yllättäen päätinxne yksi-
mielisesti suunnata kohti vanian

UKK:n kansallispujstoa. Sodanky-
lässä Ylisenvaarassa kävelimme met-
sätiellä havaiten mm. kirjosiipikäpy
linnun, lapintiaisia.ja pohjansirkkuja.

Aamulla 30.8. Iähdimme Tanka
vaaran opastuskeskuksen luota 6kl11

pituiselle "Klukkelikieriokselle".
Näimne mm- pari riekkopoikuetta,
viisi kuukkella, n. 20 kirjosiipikäpy-
lintua sekä runsaasti lapintiaisia ja
pohjansirkkuja. Kävimme myös

opastlrskeskuksessa, kun se aukesi

klo 10. Näyttely oli hieno ja mielen-
kiintoinen.

Pelkosenniemen Kairanaapalla ha

vaittiin maakotka. kaksi mcrikotkaa
ja viineiset kaksi muuttohaukkaa.
Näinollen retken muuttohaukkasal
doksi jäi 17, eli täsmälleen muutto
haukla./piivä, kun puolikl(aat päi-
vätkin otetaan huonlioon. lllan tullen
löysimme itsenlnle Kalajoen Letolta.

Letto oli hiljainen viinreisenä retki-
päivänäDmre, sunnuntaina 31.8. Kir
josiipikippäri oii ainoa maininnan
aNoiren havainto. Matkalla Tur
kuun plokattiin autosta Maalahden
Övennalaxin pelloilla niitty /arosuo-
haukla. Nuori veijad saalisteli tien-
vierellä. mutta ehti metsän taakse en-

nen kuin pääsirnme sitä pårenmin
katselemaar. Vain yksi ehti saada

linnun kaukoputkeen sen lentäessä

poispäin.

0nnistunut retki

Olimme kaikki yhrä mjcltii siitä, e[ä
retki oli onnistunur. Pääsimme näke-

mään mukavasti sellaisia lintuja, jois-
ta ei aikaisemmin ollut kovinkaan
kaksista koker:lusta. Näitä olivat
nlm. karimetso, myrskyljntu ja isoki-
hu. Näirnme jopa rctkemne pääla-

voitteita, eli keijuja ja liitäiiä. Näitli
tosin toivoisi nä[evänsä vielä pårcm-
min ja enenxrän. Varsinkin keijuja
olisi todeila mukava päästä katsele-

maan rauhassa. Täytynee joskus vie-
lå suunnatå tuonnekln uudelleen!

Ajoimme yhteensä 6 580km. Em-
me tehneetkään paherDmin turhia
ko[kkauksia, paitsi Varangin niemi
maalla. Kaksi viikkoa alkaa olla
maksimiaika, .jonka nonnaali ihmi-
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nen pystyy viettämäZin "tien päällä".
Retkellämme oli kohtalaisen kova
tempo koko ajan, eikä peseytymis-
mahdollisuuksia ja hyvää ruokaa tur-
han usein kyllä ollut. Myös autossa
nukkuminen verottaa pitkän piiälle
retkiintoa.

Kiitokset

Mervi Haukilalta saimme tuoreita tie-
toja matkustamisesta Lofooteilla
(myös Rsst) ja Västerålenissa, sekä

tietoja kustannuksista lauttamatkoil-
la, retkeilymajoissa jne. Hannu Vel-
mala kertoi Rsstistä hyödyllisiä peli-
tietoja. Annika Forst6n tiesi kertoa
ålueen linnustosta ja antoi yhteystie-
dot paikallisiin lintuha.rastajiin.
Nooftrade Oy luovutti auton käyt-
töönme ja Turun kaupungin nuori-
solautakunta myönsi aporahan pro-
jektiimme.

Kaiken ikäisiä suulia saimme myös katsella riittävästi, Rasmus Mäki.22.8.
1997. Noria, Lofootit, Rsst.

pain vastan tiedon LYL nimen väiin-
t?imisestä "Eurokuntoon". Olisi mie-
lestäni hyväjos voisimme välttää tur-
haa ryppyotsaisuutta ja soveltaa toi-
miimme vaikkapa Indonesian Su-
matralla asustavan Batakki-heimon
eliimänohjetta "Siop yliekrät ahrut"!

Lintujen nimistä vielä sen verraL
että kukahan nercpatti on aikanaan
keksinyt ottaa käyttöön sellaisetkin
linnunnimet kuin kotka, kuovi ja

joutsen, vaikka sellaisia lintuja ei ole
olemassakaan? Ei siis ihme, jos
yleisönosastossa joutsenista vaahtoa-
va maallikko ottaa kantaa kuin ky-
seessä olisi vain yksi laji.

Lopuksi vielä pahin kompa. Onko
säiiksi ihmisestä verta imevä itikka
vai poikasilleen kaloja kuljettava piii-
våpetolintu?

Heikki Heiklilä

Pientä rutinaa
Tavatessani taannoin Mietoistenlah-
den keskeneräisellä lintutomilla jou-
kon hyviintuulisiå maalliftoita sain
vaikutelman. että mielenkiinto luon-
nontarktailuun saattaisi olla lisäiinty-
m:issä.

Jos nyt sitten joku rehti rahvaan-
mies sattuu saamaan käsiinsä TLY:n
havaintovihkon, joka kyseisellä seu-

dulla on sijoitettu ovelasti opastaulutr
takapuolelle, h:in saa vamasti kyl-
mäå vettä niskaanså.

Orastava lintuharastus kompas
tuu vamasti siihen, ettli havainnot
on kirjattu "munkkilatinaa" käyttäen.
Saattavat itse lintumiehed<in joskus
äimistellä kun havikset on kirjoitettu
hätziisesti epäselvällä käsiala1la ja
usein vielä äiirimmilleen lyhennettyi-
nä. Eikö niitä voisi esittää selv?ikieli
sinä ja kä)'ttltä tieteellisiä nimiä vain
muistin vuoksi omassa vihkossa?
Eiiissä lintuyhdistyksissä on t?ihän

käytintöön jo tiettävästi siirryttykin.
Otin myös aikanaan pitkin ham
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Kuovivai isokuovi?. kysyy kirioittaja, Tom Lindroos.
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Varsinais-Suomen ruisrääkät
1995-1996PeF[aTööE--

Birdlife lnternationalin vuoden 1995-96 projektilaji olr
maailman laaju isesti uhanalainen ruisrääkkä. Tämän
kirjoituksen tarkoituksena on esittää, mikä lajin tilanne
on Varsinais-Suomessa.
Suoren rnillakaavassa ruisrääkkä or aluesihrccri Hannu Klemola ja Radio
lLrokileltlr vaaranluneeksi ja Varsi- Sadan linrumies" Seppo Sällylä
nåis-Suoilessae ttäinuhanalaisehsi osallistuivat ha\,aintojcn kokoåmi
Iinnuksi. Mam pesimäkannaksi on secn. Vuoden 1996 havainnoista
ervioitu 500-1000 paria ia maakun
tamne l0-20 paria. Arviointia on
\ aikeultanut rxr. vuosittainerl kan
nanveihtelu. jonka on oletru ainakin
o\ittain johtuvan alkukesän sääolo
suhteista. Lisäksi ruisrääkkäkoirai-
den on todettu olevan moniavioisia

Ja \,åihtelevan ääntelypaikkaa panu
umisen jälkeen. Oman osansa arvi
oinnin vaikeuteen tuovat pesimättö
mät koiraat.

Seurannassa pydttiin kimoitra-
maan ääntelevät koiraat ja niiden
rilintelyympäristö. Kahden vuodcn
aikana Varsinais Suomessa tavattiin
l ll misrääkkää. 1995 havailtiin 47 ja
\ uotta myöhemmin 94. Molemnat
nåistä lienevät olleet keskimäär;lisiä
parempia vuosia. Täysin arvailujcn
r araan jää. monjko räiihld on todclla
pesinyt ja paljonko linluja jäi havaiF
\ernatta.

Havaintoaineisto

\'uoden 1995 havaintoaincisio koos-
tui retkilläni ja TLY:n ylcisökokouk

'issa 
tapaamieni lintuharrastajicn tie-

toihin sekä useaan otteeseen jäscntie-
dotteessa olleeseen kyselyyn. Seu-

raaYana vuonna havaintojen kcruuta
tehoslettiin. Tutun Sanomien toinriF
iata Marklu Lappalainen kidoitti
kolmesti ruisrii:ikkäseurannasta.ja lu-
}-joilta pyydettiin havaintoja. Varsi-
.ais Suomen luonnonsuojelupjirin

rt:)

noin puolet (,15 50) saatiin maallik
koharrastajilta. Molempina vuosina
ruisr;iäkki oli näkyvästi esil1ä myös
valtakLlnnallisessa LinnLll lehdessä.

Esiintyminen

Lajin esiintymiscsiä saatiin kaftava ja
selkeä kuva. Måekunnan itäosal voit
tivat l:inncn. Valtaosa havainnoista
tehdin maakuntämme suunl:n jokien
Aura, Paimion . Uskelan . Halikon-
.ja Loimijocn helkomisla kunnista.
Suurel joet laajoine rinnemainccn ja
lukuisine sivuhaaroineen larioaval
nirlisijoille micluisat elinolosuhteet.

Paikoin .jokien varsille muodosnri
nruutamlcn lahekkäistcn rääktlen ri
henlymi:i. Ainoastaan Paminen hy
vin tunncttuna ntantcrcisena saaris
tokuntana kiilåsi kuntalistan ktirki
päähän (kts. taulukko). Muutoin saa,
ristokurnat oliviil lähes Iv,-stin ilnlan
ha!aintoja.

Lönsirannikon ja Vakla-Suomcn
alLreellakin tavattiin vain muutama
narista. Osalla alLreesla on rctkeilty
nrelko paljon jo vuosikausia yhtä lai-
hoin tuloksin. Suurten .jokilaaksojen
puuttumincn selittiinec osan rääkkä
ti/h.jiöstä. On kuitenkin Yaikea keksia
selvää syytä niinkin suLrriin alueelli
siin eroihin. Olisiko jollakin hy\':iii
ehdotusta l Muita ilmoircrtu.ja älirte
ly-ympäristöjä oli!ar mm. cri ryyppi
sct pelbt (vilja , pakctti . kesanto ja
heinäpellot), rantaniityt 1a voimalin
jan alustnl

Nollakuntia, joissa lääktäii ei lain
kaan tavattu oli 21. N.iiui oli\,at Alrc
laro. Askainen. Dragsfjård. Hourska,
ri. Korppoo. Kuslavi. Laitila. Lenlu.
Mcdlrasku, Mynäm:iki. Naantali,

Vuosina 1995-96 alueellamme havaitiin yhteensä 114 ruisrääkkää, Jyrki
Normaja. Kesäkuu l993. Parainen, Muddais.
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Nauvo, Oripää. Piikkiö. Pyhäranta,

Suomusjärvi. Särkisalo. Taivassalo,
Vampula, Velkua ja Västanfjlird.
Näistä muutamat kunnat lienevät ol-
leet vähän retkeiltyjä ja olivat ehkäpä
osittain yleisökyselyn tavoittamatto-
missa.

Saapuminen ja vuosittaiset
kannanvaihtelut

Kc\'äiin I995 varhaisinnnat narisijat
kuultiin 17.5. kahdella paikaila. Scu
räevana vuonDa ensinmiiiset saapui

vat noin viikloa myöhemmin. Enitcn
rääkkiii ilmoitettiin kuullun .juhan-
nukscn ja heinäkuun alkupuolen vä
liscllä ajalla, .jolloin monille paikoin
ilmestyi uusia lintuja. Luultavaa on-
kin, että lintujen muulto jatkuu näin
pilkälle. Molenpina vuosina kuultiin
vielä heinä-elokuur vaihteessa rääk
kien olevan äänessä rnuutamin pai
koin. Myöhäisin nadsija havaittiin
2a) 8 96 Pemiössä

Vuosittaiset kannanvaihtelut ovat
nielkoisia. Painliolr scudun harrasta-
jat ovat retkeilleet vuosina 93-94 vä-

hintään yhtä aktiivisesti kuin 95-96
Paimion allrcclla. Vuosittaisct ha-
vaintomäiir:it ovat olleet 14612
lintua. Ainakin itselleni olen aicn

min luonut mielikuvan. että ruisrää
kät saapuvat Suomeen länpimien
ka2*koistcn ilmavirtausten myötä.
Yllättäen satcisena ja kylmänä alku
kcsänä 96 narisjjoita ilmaantui rnai-
semiiu ennätysmäärä.

Luultavasti ruisrääkän taantumi
sen pahin aallonpoh.ja on jo ohitertu.
Vil jelmicn suojakaistat ja pednne
maiscmien våaliminen rnuodostaval
r:i:ikillc suojaa. Toisaaita salaojitus.
pcltojen ja niitt)'jen mersitys ja pen
soittuninen vähentävät sopivien
elinpaikkojen löytymistä.

Ehhäpä 10-15 vuoden kulultuå oli
sikin aiheellista uusia vastaava pro
jekti kehityksen seuraalniseksi. Myiis
muutarnan muun vähälukuisen. nlut
ta maallikoiden heiposii tunteman la
jin tilanneita voitaisiin kafioittaa vas

taavasti.

Lopuksi

Haluaisin erityisesti kiittää Turun
Sanomien Markku Lappalaista, joka
piti ruisråäkkäå lchdessä hyvin esillä
sckii Hannlr Klemoiaa ja Seppo Säl

lylä:i havaintoicn kokoamisesta. Tie
tysti mvijs kaikki havaintojaan il-
moittaneet ansaitscvat kiitokset.

Kunnirtal set h avain rorn äärär I 9g 5 /ca)

Päimio
Perttell
Palainen
KoskiTL
TuRu

Salo
Tarvasioki
Y1änc
Hrlikko
Lie!o
Masku
Kairina
Ken1ii)

Loinar
Pöyryä

Raisio
Kuusjoki
Muurla
Nou\iainen
Rynälrylä

Kiikala
Kisko
Mellilå

lniö
Marttila
Mietoinen
Rusko
Sruvo
Uusikaupunki
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9

8

1

6

6

6

6

)
5

5
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1
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\/4
1/1
l/4
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0/1
2/2
2/2
1/2

t/2
1/2

1/2

at2
a/2
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Palauta havaintosi - nyt:

Menl1eiden vuosien lamakaudet vdikuttiyat myös vuoden
åikaisraporttien tekemiseen siinä näårin. että niitä on tållä
hetkellä rästissä useita vuosia. Havaintofoimikunta on nyt
vihdoin ryhtynyl tosissaan ottamaan vuodenaikaiskatsaus-
len aikataulua kiinni. kuten jo ole! huonannutkin.

Tåvoitteena on olla ensi vuonnå aikataulussa. Jotta kat
sauksista tulisi nuhLlollisimnan kattavia mytjhempää

käyttöä varten. on toivottavaa. cttä iokainen TlY:läincn
kantaisi nyt scn kortensa kekoon ja auttajsi havaintotoinrj
kunnan puuatajia tässä umkassa. Vuodcnaikais.aportit
ovat ainojta syitä pitää yhdistyksernme nimcnä Turun lin
tutieteeliinen yhdistys r.y.

Seuraavina tyiin alla ovat katsaukset syksy 1993 ja talvi
1993/1994. Jotta havaintosi ehtisivät näihin katsauksiin.
on niiden oltava palautettuina 31.1. 1998 mennessä. Ensi
vuoden elkupuolella on myös larkoitus tehdä loput rästis-

sä olevat katsaukset, .joten kannattaa palauttaa nc kaikki jo
ralvcn aikana. Keväällä et kuitenkaan sitä chdi tekemäänl
Havaintojcnpalautusohjeet ovat tässä lchdcssä.

tJKtJLl2/1997

Valokuvia Varsinais-Suomen linnut -

kirjaan!

Var s inli\-S'romen linnut .l'rrj;' on cdc0n)r jo niin
pitkälle, että toimituskunta pyytää yhdistyksemmc
jäseniltä laadukkaita valokuvia julkaistavalisi kir
jaan. Kuvia tarvitaan kaikilta lintuharrastuksen
aloilta, sekä tilanne- ja naisemakuvia että itse lintu-
kuvia. Kuvat saavat olla viiri tai mustavalkokuvia
ja paperi tai diakuvia, kaikenlaiset kuvat siis käy-
vät. Kuvissa tulisi olla lajin nimi (mahd. ikä tai su-
kuprroli). luraajan Iimi ja ku!äu\p:ij!?irnä:nå ia
paikka. Kuvat pyydetåiin liilettämään osoifieeseen:

Tapani Numminen
PL 20
2]531 PAIMIO
puh.nrot.
4'13 2'783lkoti
4'14'7255|työ
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Harmaasorsan pesintä varmistuitaas SAL Ha likonlahdelta. Tom Lindroos. Heinäkuu 1997. Englanti.

TLY:n alueen kesäkatsaus 1993
illlxr

T1öfjrLko oli scLrrurr: Ilirnrlu Ilulrtiller rruokkrrsi lrL

lrinrot tekstirrrurrtoor jr \\'illirrrr Velrrr:rlrL lis:isi rrrlrrii-
sdrr l.'l\liin li\:ihiL\rinlr)tr. nrrn. SAI- Il.tlikoni:Lhdert lrr
KOR Jurrof hlr\xinnot. Srnrlo I(rrnttLr sii|si klikki lrrr-

\linnot licrolorrccllc.ir rclii listeul\.r LirrsirLrl(scn lrirri.ioi
dcn kii) Lriiijll

Painrion rL:LLdLrn hrrr airrrroistr koosl"-"-f leki \ iit Pckka
'Ioola ir Tapxni \untrrinen. Ha\ rinLo\ ihkoi\1rL kai!to\\ir
oli!11 SAI- Hxlikonlahclcn (r'Hl-r. P,\i Peinrionlahden.

t'YH Rihrr)i!-tncn r/ItN) ia TLII{ Fri\kalanhhdcn {/liL).
Kirtos krilillc ha\rirtojirln paleurrxncjllc.

Kesikirlsxukscn lrrkoilukscnx on csilcllli k\'\eiscn \ uo

dcn lesirriirLrloste tid)illri lajcillx ja scn lisiil.i nriclcrr

kiunoisir ja crikoisir hr\aintoja kcs:ikuukrusillr. e\irrl.
ku\irld nrah(k)llistcn tulokaslajicr .siinl]nlislii. l'iifrirl
vLrok\i katslukscssr on mukana joitakin mLruttoharainto

trlin. Hrlxinnor csitctririn aakkosclliscsti kunnilrlin

KAAKKURI (lzrr r: str,1/r?/d KLrakkLrr i tr'sii \ri:mIldlll\e\ti IieI\ llli
.Llueellir Vlf iIiri. SrLorr.]\\a. lni rirrirkir \irr) tr!1)llli rlue!llillubc

:..-. Kl . ' I r

lrl\rinroiL kr, Lrrrrirr rlucclrr lJI. PLr SL0 Kl\kcrrnlitiucll ln.
fL\ir)r.i .t)lnr ni\rui 1lT). I0.6. l..ridrL. I SL .TIlr I [lk\i tc.irnr
hl\.rin() r krLhdellrL |.rrlrLlll llri\clla n|n Ll l.Ltl ltull.i.r toi.€s
t.r l(lr- ld 1.IL. Irjlr

Kt lKK.\ (.;ar rr rii, tr rr KIilLir Lr r \ l.i\.mti +'\i. iikrif hl\ uinI()
j.r nriijrj lf rf ii \nrnrlirllLr S.uru\r\\! kIrlki jl j jroit.rtul Ic\llrlliI
laiseLIarairLrpt l(rl DltASklnn.Lr\lklSit'l-or 16.6 KliNl IlrL
nicmi I iJ I I Kiil.Llr!\rL .r p.\ !rili trlir 1JE. I'Er: lll5 lil.l Rl

LiL,\rnilllmillxxnSi|\el,L l jrL,1l. joluLrLoh j.rl. ll.l.l l,,,,ir! iiir\i
lrlt ltLrll. ll 7 KIS Sl O P\lr,ilirr lr(1 lflll lPLr. I0.r KLrS
l'l.rkjl.L lr'l 1\S. \lll) l-lj. 166 L,\1 l,ehtlill\ \d rAS. P\)
IS6 PRN Srrhil rrii I 1,\Sr Su(!ru\jiir\cll:i I |.sj\iiliI)!rix(.JE.
PIir: lrl i! I \$.'ilir\iljp lpull.ll. 265.S.rlnri ljp.16.5.LrLi
drk. ljp. ll.r. I\) Itu(!rI liP lLr l(r S. Vrlktlr\i lld liL,v. I i\liksi
h.lniilrL \ r hr\ riilr r ui linnui\tr SU0 l-llhrrj:ir! i j! I!) I (,k!\ !
LlL. t'l: r

HliIfKiLlNl t lr,!i.t !)\ i:) i st !tLt ll\11t)irerlLr en 1]l\lrnlojen li
\iil\r fc\inliljli lienec xin.rki!r Kodl\jllrlh ir SL,omrL\jlincllii. Lliri
lirn OlrLtrir \ $ f.\inniii\ta ci lrrkrrjIiu 1i!tort kLrin iltrroiLctuL nlLulc
\ilir h.1\rinnor I65. 16.6 HOtll.(jnr\(trnrk\ I{KIt).19.-s KI-.\1
Siöh\ lp rllKo. RLu..il-u) Kr\in \li s)\\nruurlirl 15. 16 6.
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KOR Jurno 1p (rulnlo, JHe, MuukkoDenT, Vainikka UM).2. 12.5.
LAI Otajiifl,i l2 (RLi. PA).2.-24.5. LAI Pehtjiirvi 2 (RLi. PA. AS).
12. 23.5. LAI Kivljiirvi enir llään 8kn (AS, MH. KK). l:1.5. LAI
Alaincn RopÄnjärvi kn (AS, KK). 2. 3.5. PAR Boda 2 (KOP). Suo-
musiiirvellä yhteense 7 pesivää paria (JE, PE). 9.-22.5. TAI Flada-

tuhri 1,2,AS,.22.s. l4l Pnopei. t:i. r,'cru-uru 'ura {1r
Kahiluolo 3Ä, vlih. 2 pesää (AS).

NIUSTAKURXKU-UIKKU Podlc.pr a,/rllr Kailki pesimäaikai
set havainnot. 12.5. DRA Skinnarvik Jätelamti 6 (Pl.o).21.4.-26.5.
DRA Lövö naks.5 (RLi, SKu. RM. MS).25.5.-4.7. DRA Söder,
lånevik 3ad 3pull (PLo. WV).26.5. DRA Söljeholmen 4.2 paria
(KR). 14.5.- I 1.6. HOU Lömsö nuks 4 (KR). 16.5. HOU Hyppeis 2
(KR). 16.5. HOU Borgberg I (KR). 29.6. HOU Ki(uis 2 (KR).
ll.:1. KOR Rull]ai Norrsund 2 (AS). 23.6. KOR Norrskala I (L'R).
13.6. KOR GaLlby I (KR). 20.7. KOR Kihti 2 (HLi. Niemi C).
13.4. 8.8. KUS 1-aupunen Ma4anäenlahti 2ad lJuv (AS). 24.,1.-2.5.
KUS Humholm 2+2 (AS). 25..1. KUS Lellaistenlahri 2 (AS). 2.5.
10.6. KUS Laupunen Elmnäistenllhli kn+6 munaa (20.5.) (AS).
21.5. KtJS Pihlavakarinaukko 1(AS).28.5. KUS Vähä Lootholma I

rAS). 14.8. KUS Pleikilä I ad 2juv (AS). 12.-23.5. LAI Kivijärvi kr
(AS. MII, KK). 30.4. MER Hevosluoro kn (VM). 26.4. 6.5. NAU
Ki{åissund 2 IAS). 6.5 NAU Sommarösund 2 (AS). 18.-21.7.
NAU Pernäs 2ad ljuv (RLi, JNo, SKU). PAI Spurile kn+4puil
(MLe, PT. RV ym.). 15.8. PAR Heisala 1ad ljuv (KOP). Kesäkuu
PU Kavaltonjärvi pesintä (PT). 12.6. PYH Rihlniemi Tiiraj:irvi l
(JSi). RYM: 23.4. Vftirätkari 2ja 20.5. Koisaari 2 (JW). 16.5. 6.7.
SAL Halikonlalti 2 (Murlo I. Muukko.en T. HKo ynl.). 30.,1. alk.
TAI Heikinkari kn + v:ih. 2pull (RG). 9.5. TAI Kahiluoro 2 (AS).
16.6. UUS Hiunjärvi 3 (PA).

\,Il.RI\,IETSO Prdld, r.o, ./, ' c"/bi7 L, \ iel:' pe,ir ddn \ r.uda vrJ

havaintoja. Såarislomerellä viettää kesiiä joukko pesimätrömiä Iin
Iuja. vaikka håvaintoja kesä tai heinäkuultå ei ole Jurmon lis:iksi
palåutcttukaar kuir yksi. i8.6. NAU Seili lp (JLL). KOR Jurmossa
liipi kesän: 25.5. 19.7 20 päivänä maksimissaan 17.7. 3p (/Jurno.
KR. MYym.).

KAULUSHAIKARA Botaurus stellatis Lfies kaikki ilmoitetur
havainnot ovat osittain muuuoaikaisia. 22.4. HAL Vdisåia lÄ
,V\ R\4 \KLym.,.J0.4.VlFViel,,rJcrl"ir; tÄ\BCl 2ur p

PiikLronlalrr lÄ,HLr sL IJNI. r8.4 PRN lA(JR,JI / J.. tt R

fri,.rla lA'HHlLPA,JT',r.1 sAI H. likon,hrj lÄ(JRr. l"1kil
laislarcviiriä ovat piläneet seuraavat yksiiöt: 29.5. KIS Krskonj:ir,,i
lÄ (Rrl. JNo. sL). r. 18.5. LAI Orajär\ri 1Ä (pA, RLi yn.). 19.4.
3.7. PAR Petteby lÄ (MI). ML, JH ym.). 9.6. PRN Saårcnjiirvi lp ii
'JR ö. 15 5. sAR Val,"rlanjirv, lA tPI o,. o. SÄR ci"bole
P,aölinlahd lÄ (PLo).

HARMAAHAIL{R{ Ardea cinerca Ei pcsintään viittaavia ha
\ aintoja. Lähes kai kki ilmoitctut ovat kevärmuutrrjia rai loppukesän/
alkusyksyn kiedelijöitä. 3.4. 21.6. KUS Laupunen låd uscita ha-
\ainloiako. aikaväliilä (AS). 31.5. 9.6. RYM AaslaPaskalabti 1p
rLS).24.6. PAR A!!u 1 (KOP).26.6. RYM Keskusra I NE (RH).
1.6. SAU Leiskxnlanti lp (WV. AF, TN). 21.6. TAI Rantalanlahti 1

rBG). 13.6. TURvähäterve i (AE).

I(ÄTTOIIAIIiARA Ciconie cico ia Yksi havainto. 27.6. MIE
\,lynåjoen sLristo I hetken paikallisena (JSi).

KYHMYJOUTSEN Clg'rrr .,1.,r KaiHd i lmoitetut sis:imaalavain-
not.24.8. KAA Liltoislenj:irvi 2ad sjuv (KR).25.5.I(II Omenajälvi
lad (IE). 22.1.-26.5. SUO Aneriojiirvi enimmillään sad jå 20.
16.5. SUO Sålmi 2ad (JE).

uKuLI2/1997

JOUTSEN C_r,3ras c,r,jr6 Vain yksi ilmoiretu pesimiihavainto.
19.7. KlI2ad 2pL,ll (JE. PIi).

TUNDRÄHANHI Anser albifuns kesähavainro. 13.6. ja 8.7.
KORJurmo I 2kv (/Jurmo, AL ym.. JNo).

MERIIL{NHI Arrer drrer Havainlo ohjeiden mukaan merihan,
hesta kerätiiän kailii pesimäaikåiser havainnot. Laji on kuitentin
sen venan yleinen saar.isiossa. ettei hävåinloja palautera. Tässi
kaikhi nytilmoitetut.21 28.5. DRA Vänö mats. t9åd 7pul,2poi-
kuclla (Rli. SKu. TK). 29.5. DRA Kugsskiir l6 (KR). 30.5. DRA
Bengrskär 2 (KR). r.6. DRA Trunsö 2ad 5pul (KR). 19.6. DRA
Morgonlandct 2 lensi ohi (RLi) 25 .5. .1. E. KOR Jumro saare| a pesi
ainakinkolme pria, pes;märömiä ljnruj a keräänryy myös Jurmoon
kesiisin. 23.6. KOR Hevollolista N lp (VM). 10.4.,8.5. KUS
Pleikilä rnaks. 4p (AS). 23.4. RYM Ruorsalainen N puoli 1 + I
lenrossa + I karilla (JW).

IIANADANHANHI B' anta unadens is KalI:H t lmoitetrr kes;iha
vainnot. 19.6. DRA Vänö a15p ulkomerellä (SKu, RLi, MS). 29.5.
KEM Siölax l6p (HKo, RLu. JLu). 5.6. RyM Nimcrön 2pJa 20.6.
RYM Aasla 2p (LS). 9.5. SAL Halikonlahti 2p (JR). 6.4. 22.6. KII
Onenajärvi eninmilleän 4 yksilöä, 5.7. KII Pemjärvi t3a{:l iOprll
(1-2 poikuefta), r 1.,1.-10.6. suo salrni 2p. 20.5.- 12.6. suo Laidi
ke 6pja 28.7. SUO Aleriojärvi 2p (JE. PE).

VALKOPOSKIHANHI Bra nt a I e u c o p s i s y alkoposki valraa ataa,
nyt jo pcsimlihavain!o vatiopaitkojen utkopuolelrdt(in. 29.5. DRA
Norhamn 2ad 5pull (MR). KOR Jumro: 25.5. 26.6. parhaimmil
laan 8 yksildä. pesintä taisi epäonnislua, krn linnu! hävisivät jo
26.6. TUR Ruissalosta: 14. 15.5. 3p (Jw, SKu), 10.?. t2åd+2ad
3pull (KR),20.7.-16 8 21p. Vr.roksenniska (HKo, PKu).

SEPELHANHIT,"dTla rrlrl.ld t8.6. DR-{ Morgontander 2p. l:ih
tivät W (SKu, RLi. MS). KOR Jumossa 3.6. 12.8. maksimissaan
5p. Linnui viihtyivät Junnon länsipäässä koko kesän, mitiköhän oi

RISTISORS^ Tadoma ttuloma Laji pesii muuramissa paikoissa
ulkosaadstossa. vailka sclviä pesimiihavaintoja ei ole ilmoiteth-
kaan. Korppoon saaristo lienee ollur rcrkeityryhjiössä parhaaseen
aikaan.8.4. 28.5. DR{Vänij cnimmillään3k2n (RLi, SKu, MS. pS

yDr.).l.5.5.DRAÖrö2(PLo). 1.6. DRA Trunsö lk (KR). l.-21.5.
KOR Utö kn (KR. MN, RM, WS). 25.5.,5.8. KOR Jurmo erNim-
måiset 7 pullusta 31.5. (/Jurmo. JHe, JK), nuoria p,jrhaimmi]laan
19.7. l6p (Aunno, RLi, SKu. JNo). pesintä ei olc råinnur mennå
hyvin lliliseuduiUa. sillä 22.6. nähtiin 28ad-iinnun parvi (/Junno.
HE. LE) 2.6. NAUTrunsö 5 (KR).3.4.-22.5. UUS Vekam enimmit-
lään 3k2n (HP, MLe. RH. RVi).9.6. UUS Lintuluoto I (RH).

HARMAASORSA Anns srrcpdld Vannistetlu pesintä vain Saton
Halikonlahdelta. Todcnn:iköinen pesintä NAU Trunsön saadsrosta
(JLa, /Micttiner et al. 1991). 24.1. 21.8. SAL Halikonlanti enim
millään 2k3n 8pul1(HKl. RM. JR ym.).

JOUHISORSA Aras acxrd Ei yhtään pesim?ihavainroa Jurmon ul
kopuolelta. 25.5. alkaen KOR Jurmo nxn. 1.6. l(n+lpult (/Jurmo,
JHe, JK ym.). PAI Puhdisramol: 14 6. 8ja 21.6. 1 (MLc).23.7. pAI
Paimionlaiti 1n(WV. TN yln.).

HEINÄTAYL,{ ru?r qrerqu€d, /d Huomaamåttomana pesij änå tun-
netru laji saattaa olla yleisempi alueellamme.20. 22.5. KII Omena
jiirvi lk (JE). 25.5.-27.6. KOR Jurmo 2k1n, ei vannisrcuuapesint:iä
(/Junno, AL, Mäkinen J ym.). I8.5. LEM Oukkulanland kn (JW).

33



9.6.25.7. PAI Paimionlahti enitix lläan 2 (TN. MLe, KR, wV
yln.).2.3.6. PAR Atlu ÖsleNikeD 3k2n (KOP, BB).23.5. PRN

Saarenjervi lk (HLi,SL). 2ri.5.-6.8. SALHalikonlahti eninnillään
8k3n (JR, HLi. SL ym.). 20.-22.5. SUO Anerjojirvi lk (JE). 30.5.
TUR Friskala lk (SKu, RLi).

LÄPASOTKAA],tl,)l7 rrdr"i/d Lienee erittäiD harvalukuinen saaris-
ton pesijä. Airoashan yksi ilnoitetiu pesimäaikainen havainto.
30.5. 7.7. KOR Jurmo kn, ci vårmislelrua pesintää. 3l.7. UUS Veka
ra 2 (RH).

ÄLLl Claneula hJemaLir Ei pesirtään viittaavia håvaintoja. 21.6.

KOR Jumo 6p (/Jurmo, HE, LE). 19.6. aikaen MIE Myniilähti 7

(JSi). 30.7. NALI Berghamn Pärnäs I (HKo. Ti-). 4. I 6.6. SAL Ha-
likonlahii k (ÅIL. JR. Sällylä S ym.).

MEHILÄISHÄUKKA Pemis apiwrus Vain kolme havaintoä.
29.6. LEM Nyynäinen I (HK]). 30.5. SAU Kärknielni 2p (wV. TN.
5.7. TUR Åvik lp (HKo. MT).

MDRIKOTKA åd1;aJr,r- alDi. illa Ha!ainnol koskevat kiel1eleviä
ja pesimättömiä lintuja. 20.5. DRA vänö lad p (RLi). 30 7. l)RA
Skinnarr'ik lNE (PLo). HOU Lömsö: 15.5.2äd, 11.6. I 2-3kvja
15.8. 1 (KR). 14.8. FIOU Borsberg ljuv (KR). 14.6. KOR Junno
lad (/Jurmo, AL, M:ikinen J ym. ). KUS Vikatmaa 28.7. 2adJa 15.8.

1ad (MI-e). 12.8. KUS Låupusen !h. liuv (JV, Vuorinen A). 14.8.

MYN Nlynamotelli lad W (HKl, PA). 6.5. PAR Mattholmsfladan
I äd w (MD). 7 s. UUS Pyhämaa 1ad (KK). 6.8. ULIS Esin1o IjLn' ja
20.8. UUS Kaukaro lad(RH).

RUSKOSIIOHAUKKA Ci.fr.r derxSino.lur Yhtccnså noin l4 re

viiriä.tässäkaikkiilnonetuthavainnot. 31.7.ASKLivonsaari Kaa,
nåsteDknti ljuv (AS) 11.6. HOLI Kivimon lossi lk (KR). 19.,i.-
29.7. KII Onenaiiirvi enimnxlläiin 2kl n (HLi, JE. PE).8. I1.5. LAI
Otajän'i lkn (HKl. RM). 18.5. LEM OukkLrlanlahii 1k(JW).2?.6.
MIE N,lietoistenlahti kn (PSe) 26.1 247 PAi Paimionlanti kn (KR.
RM. SKU yln.).8.5.-22.8 PAR Petteby kn+,lj u! (Toukc'la J. Nunni
H). 29.5. ,1.8. SAI. Halikonlahli kn (^IL. Kaukinen M, JHc ym.).
21.5. 2i.7. SUO Omen.rjiirvi kn (JE). 21.5. 21.7. SUO Arerioiiirvi
kn (Jtr). 12.6. SUO Kitnla 1k saalisteleva (JE). 2l.7. SUO Laidike
1n (JE). I ] 5. IAI Kolkanaukko lad k. ljuv k, ln (HKl). 5.6. ja
31.7. TUR Friskala k (HHu. SKU).

SIN ISUOHAUKKÅ Ci rcus c)-atrcus 5 -21 .1 . P AI Painionlähti 1n

(WV NlLe,IrT ym.).

TUTJLIHAUKKA Fdl.o rtrr&rc!/rr Kaikki havainnot. 26.7. KUS
hokari 2ad 2juv, pesinti (PT). 18.6. LAI Keskusran pellot I (PA).
16.7. NAU Lillandei I (HLi). 7 6. 1.8. SAI Meiniitty,4lalikonlahti
lk (Koskincn T. JR, WV ym.). 22.6. SAU Paddainen 1n (TN). 21.,
22.5. UUS Veka.akn (MLe, RH, RVj).

AMPUHAUKKA rdl..)..,/tl,nrdlirs Ainoastaan kaksi ilnoilettua
havaintoa kesäkaudelta. 2.6. MIE Läutranpää I (AS). 29.5. PRN
Laukånlahti (HKo. RLu. JLU).

NUOLTHAUKIfi l'a\.:o subbuteo 17.7. ASK Livonsaari låd
lpull (HKo). 16.6. HAL Vässile tp (JT).20.6. HOU Horsholm l
(JLL).20.5. 15.8. KUS Laupunennaks.3 (AS).16.6. LAI Pchlj:if.r'i
i (PA) 29 6. MER I (PA).4.6. NAA Riisiavuori 1 (JW). 27.7. PAI
Värtsalo kn (wV) 10.7. PAI Paillrionlahti 2p (HKo. Lehlo He). 4.7.
RYN'I Airismaa I (JW. SP). 26.7. RYM Kurala I (iw). 6.6. 1.8.

Metsohavaintoia ilmoiteniin 'l l paikalta, Tom Lindroos, Toukokuu 1993. Vahto.
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S,{L Halikonlahti I (/HL. TI.. jR yln.). ar.6. TAI Rantalanlahli I

lAS)..1.6. TLIR Pansio ip (HKo). 10.6. TUR Topinota I (PA). 12.6.
ll Rf rk.l-l....irrr I Il . Kr.ro \ r.fUR \\ik I rrL^
HI-j yru.). 26.6. V^H Leinainen lad (SKLI).

RJEKKO l""g'"ur /.rgdprlj Flyvn pieni kanla sisämåån sorlla
Kåikhi ilmoiteluihavainnot alkuvuodesta. 11.3. N{AS Ku4enrahka
S osa: (MY). l9.l MYN Savojär!'i Pikku tlaapasåari I (HH).
'j.\Ol \,.Jtir\r lk \1\.R\4. 1., r^r \r)l ).\^lrrrrii

r [,1N, Rl\'{). 8.]. TIlR Kurjcnråhka S reuna 3 (HH). 1l 3. VAH Kur-

tcnrJh d \'frr ',\l\, lt.r \. q SJ\.-r\ ip t., l\
1RLi, P^. SL.lNo).

\IETSO Tetftn rcsallr-! Kuikki havainnot. 15.L L3.ALAVlin-
nilinkorpi lkir (HH). lrr.1. 6.3. ALA VirLLaa yhleensä !äh. -ik2n
il II-1. Lrinc Ii). 1..1. ja 3.5. D1{A Hamnirrboda kn {PI-o. MN. RM).
I 5. LAI Ylikltä lk3n (KK). 18.'1. LEM Martila ln (HLi. SL. JNo).
ll..l PAI Lelonsuo lnlSA.TN) 10.6. RYlvlAa\la ln(LS).:.7.
SUO Lahnajarvi'Kettula lk {EI). 1.1.l. VEH N{aarjärvi Ik ja 6.2.
\lH\rl..kor\.. 1k K.L ,.,r '\l).'hl.Yl ÄR.,:, lk HH'

P[]l,TOPYY P.,/z/r:r /,.r.1ir Tassa kåikki pcsintiän viiltååval ha

\rinnot. 16.1. ALA Mökkijisten kyl:i kn soidinta (Eskoh O). lE 6.

HAL Lampola 2 (JT). 19.6. I ]]lvl Le,Iun äuke.r 1 (MLe. RH). 26.1.
I 1.5. NllE Koe.rsema kn (JLL. MN tnr ). 12.5. NOtl Ik (Rt-i. St-.

JNo). 11.6. NOU Pouluc,,3 (wv.TN. AssiDerH jr O). 15.5. PAI
Kinkka IÄ (PT). 13.-1. PÄR Lofsdar r (rvID). r8.1. jå l-r 5. SAl.
Ll.r .,' .l: -ri ip ' IR t., HL. \l . ..-. ) \l \ -lL kk. l. \ ' 

lk '

I-tiHTAKANÄ Rallar zalldr(,r Krikkj havaLnnot. llmoilctluia ftl
\iircii oli Line \,uonna >14 (\'. 1992l2kpll 1.5. KAA Ku si\ur

.i tA.Ht i.\t .,J\. rl. r. Kr'5l1'p.r ,r,.rrr r' r: ' ,

\r \Pr.,er,ttr|\r ,\r\\ jlr,Kl :Pu."li|i .r \,\\,.r.n.
KUS Looped 2Ä 1PA) 15. 26.7 KUS Isokari jär!, I1. porkue

\lY. PT) 1.5.-1-1.8. LAI OtajäNi>5 (PA. HKl. ItLi). 11.5. LÄ1

K \;r:r'i l: Ä\ vH. l/ ' | \4 H.i\ij, er ' .i. ' lA R\l l-.-
l l \l ll. llk^1, lko \ 'H\or 'l P \lPJrn,r^n rhr l \,\\ \
. \. \41e,. I I l-1..ö l'\R I'elleD\ Fr,. m l,r:'r' Ä '\lD. \ll
\ .). 2 5. PAR Lemlar Gundvik LÅ (SKLI. RLi. Viranen K). 6.5
P\R Skärm(rlx la (RLi. .1No. .lJN). 6. l0 5. PAR Nlrsdinnrdsk 2

H^^ \4\. R\l )m I '.:. IYH Or- 11 \rr.r. r L r, \ ts.
\K . .' i. SI O f-rp.l< . \,ll . ! -l< q \AR \.4 'i :'rl: rj..r r
PLo).22.1.TUR Hirvcnsalo 1Å(HKl) l5 ja l7.6.TURFri\kr

L i li ( tl . lPr. 15. ll R H,r'ell,o K'.kk,1.,-1. .i l\
SKu ). 18.1. v,\S Galrarb),!ik€n 1Ä (HLi. sLr.

I-UHTAHUITTI PT,:ard tr,:rrd Kaikki havainnot. Luhtah itin
ll reviiriii lienee kohtalainen \auvutus (v. 1992 12 laulajaa). 20.5.

I\ll PiriLä lÅ (JE). 20.5. Kil omenajiir\i I (JE). lil.5. Kll Prhrur
.rr!i 1Ä (JE). t. 16.5. LAt orajärvi 2Ä (PA. HKt. RLi yln.). 23.

i.5 IÄlIIrlUir\r {A,\5.\lH ' 'l /\lP.imo,l.,hri \
\ILe).5.5. PAR Sydänperäviken E osa l;i (MD).8.-10.5. PAR
\lu. tr-.rr.i.k I,V\,R\tl. l8 ö PAR \4- l.ut n.,tr'.-,.A,KOP
tl.5 PYH Orai;irli Nuuskinlahti lÄ (AS. KK) 18.7 PYH Rcila
lA (HKl).21.4.9.6. RYM Aäsla Paskalalni 3 reviirili (LS). 10.

. :AI H.l'konLh IÄ .JHe. \4rlr" l)m r b .u \ s \R \lr
.. |:,nj.d..lA,Pl . ,h I I \l. mr-tir\rli'\4le l{h, i'r.h
L L:S Kalanri Häähänjiirvi 1Ä (MLe. RH).

RttISRÄÅKKÅ Crer dtr Rääkkiä illnoitcttiin 12. Todellincn kan

:r on moninkertåinen. vr1. Toola 1997. tässä lehdessä. 27.6. li-,\R
\\r'.irlku lA.PAr i0 <. Kll RLi\.\,.(-lmu q, tl r. i-.o. MAR
?rlanreD I Ä (PA).29.5. PAI Sukscla I kuollccDa (wV). 18.5. ålkr
:n PAR Muddais Ramsö 1Ä, rcng. (JNo ym.). 21.5. PII Raadelma
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rÄ (RS) -l0 6. PII P kkitå r Ä (Rs). 1.7. pII saulota 1r\ (p] ). 21.5.
tR\\-.rerUd,\r lc'HHu' . PYHK koL, lc,HKr i..
R.\l lrlJ. ,... \'l-lP' !b 5\l \. r.,.:,1:, l,i.!\\.\4\ RtM
15.6. VAM Pikl(u \ämpula lA(EskolaO).

IJF.IL](AN'A (;dllntuld Lhhn\t\ ti pesiDtääu liitraavia
håvåin()ja.,l5 5.6.l,AI Pailnionlrhti I (NILe. AFyn.).

KURKI C,llr S/r! Kaikki pesinråan viillula! havainnot. 17.7.
ASK Li!o.sÄa,i ä (HKo). 17.8. DRA Nordanå 2ad lluv lPLo).
l6.5.HOtlHyppeisliitKR) [7 KEII Hu]ra 2 (PLo). 16.7. KEM
Ekn:is2(PLo).21 6. KIILapmsuo2(JE).11. 13.6. KIlOnrcn.riär!i
., rF, tq I KUR Ro.k 1, 'rAS,. jn. I ROr< \r ki .r , I I \ L\r
20.4. KOR \onsk.ru I (AS). ll.:1. KOR Syvelax 2lAS). 22..1.

KOR F'rn:,rIrqS, r r'u.' Kl 5l .Ltr,.,.lnr \,.\\,. 1h..
r.5. KLIS Plcikilri 2 {r\s).8.5 KUS Koita I iAS).22.5. KUS
Pxosletti 

^ 
(^s). 125 LAI Ki\,ijli i:Å (As. KK). l.+.5. LAr

M.rliiliNi lA (AS, MH) l.l5 LAI Krrinh:LDtli ii (AS. MH). 2.1.5.

Lr\1 Niinijiir!i -1 (AS. N{Hl. 1.1.5 I-AI ll}\ä Sul.riatärri I (AS.
NIH ). 1.1. alkacn NIER Ritonpaa 2 ( VM ) ll.5 NllE Mlctoisrcnlahti
I (JW) l9 5. NllE Paåppala I lVX,l). 19.6. i\,11E Kuust(Dlähti lp
(HKo. KornraDo A) 15.6. NOU Palomäki 1(KR). 16.6.PAIPai-
mionlahti I (KR). 1tj6. P^1 Lin.rs\rr) I llvle) rr 7 PAI Vello l
{N{Le).9.7. PAI Sukscia 2 (PT). 7.6. PII Kuoppriiir!i I (TN). 19.5
PRN Srärentiilvi lp (HKo. JLu. RLU). 8.8. PRN K),),niiräiäNi 1a

(JR). 11.5. PYH Joutmaanjirrvi I {AS. KK). ll.,l. 19.8. RYM Ku
r.rh 1-l lJw). 18.:i.267. RYNI Riiainer I I (Jw).27.1. RY\I
NLtikon\' uor 2 (JWl. :10 5 SAU Tapila 5 (wV). 9.4 TAI Flädåpuo
ti I (^Sl. 22.5. IAI MarjLls I (ASj. ll.-5. TAI Ranlaln I iAS). 10.5.
UUS Vekara : ill-l-) I 9l VEHTuo oine06IRV:r).

'l\l,t,l Chutulri11' hi.rnttla t8 22 5. DRA Vänii kn (JR. RLi.
SKu. I'K). 19.6 DRA Nlorgonlander 2p (SKu. RLi, tUS). KORJuT
mon pääsaaren ryllikanh oli llpr a ([urmo. N{ieftiner eral. 1997.

!m ) KOR Junr1on ja Utdn kylicn såaristoien kokonriskantä n. 55
pada (/Nliettinen er rl. 1991). t.-2.6. N^U Trunsö 2 (KR). I4.6.
PYH Rihlniemi 2p (/vihko Vr!riul M).

LAPTIST-{RI|ITA Plutiulis ut,itzrn Ha!ainloja ilnoilellu
\r.rlimältomastL. ll 6. Kll l-.rpir\uo I (JE) 15.6. Mf i\'Pukkipalo I
(KR) NOti Kurjenrahkå: 17..1.,lp IJLL)ja 15.6. 1p(KRl.

PUN{JALK \\ TKI O /,/,,<,, .r,r. r.Muunnr] nc.r- rin \ ..cJ
ra ha!rinro sj!änursta.2:1.6 KII Yltiikylä I (JE). 13.5.PYHOta-
Jlirvi lÄ (AS. KK). l-1. 21.6. SLJO ÄncdotäNi I (jE).2i 6. SUO
Kitula I (JE).

SUOSIRRI a.rlizlri' d/plrd r.r;".it KOR Jurnrossa väh. :1pe!ivää
prui.r (/Junno. HE LE ),m ).

LIRO 7,tr.qd sldr.r,/( Pesii h.1n.ilukuiscna .,oi11a. 23.'1. L^l To
mxnsuo lsoidintava. l2 13.5. LAi Kivijårvi I , I1.5. LAI Otälärvi
lÄJ.r l3.5.LAl PYH JoLrrmåan iärvi lÄ(AS.MH,KK). r5 6 NOLI
KLricnrahka 1 (KR)

PIKKULOKKIzffas r?iur.er Pcsintiän vii!taå! åa tictoå \,ain Kll
StiO OinenaJäncllä. Mln. SAL Halikonlahdella oli muutalnia lintu-
ra kesäkuun 21. påi\ään ani (kev:itmuutrajia) ja seurravat näkyivät
30.7. (sylsmuul(aii.r).23 5. 19.7. Kll Onen jirvi enimmillään l rd
7 lkv (JE. PE).9. 19.6. UUS E\ino cninnillään 17 (RH, MLe.
PA). 19.6. LIUS Kur sila ä lå UUS Lrnminjärvi I (M Lc, RH).

MERILOKKI Latss tn tinus Sisimaahavainto kesiikuulta. 1'1.-

21.6. SUO OnenåjäNi I ,lkv (JF-. MHa).
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R{YSKA,ltrna.aqrnrV&sinai\iapesmähavaintojaei il roir.L
tu. havainnot kedonerat pesinnästä lahialueill.r.3.6. DRA Galta$i
I (wV). 1.8. KEM Mainicni 2 (JT). 10.1. KLJS Plcikilinviilild l
c5.\4H .)r.h.l \llip,j.,1 t,\4H \N, jl PqR \ rÖ.r.

likcD lad ljuv (MD). 1.8. PAR Kyrkfja enIadljuv(KOP). 12.6

PYll Rihtnicmi r (Srnlanur T ja I!1. JSi). r8 6. tJllS L,sinrc I (NILe.
RH). 25.6. UUS Liiikki I (Jw)

RUOKKl,,llz rartr Ruokrsla ilmoireftiin !äin scLr.år\'d pesinrii-
hxvainftx. l9 6. DRA Molqonlåndcl35 (RLi. SKu. NIS ). l:1.5. KOR
ttuö Gropskir 120p {WV).

]'URKINKYYIIKY S t'ptop?1tu datu\1.'fulussa suhtceliisen
voimakas kantå. Muutarnassa påilt.rssa lnuu.Lll.r pieniä esiinrlmiä
L5. Hr\l- lvery 2 (PL.'). llt.6. IlAl- Lampola,1 (JI) 29.E. H^L
Ursiniitty 7 (HLi, LiLia Ti.11.8. LOI Koulukui,2 (Hl.i) 5 6. MIE
Kk. I {JSi). 12.6 NllD Raukkaa 2 (JSi) 21.5 P^l Ke\rlr | (TN
AIr). Koko kcsån PAI PrciLilii 2 {Siitonen P) 16 l.r 10.5. ttY[1
Alsla rÅ (LS) 30.5. SAL x4eriniitr\' 6 (JT) 185 TAiKcskusrlI
(AS). TurLrsla ha\ ainbia scuraavista paikoista: I lrheilrpuisto. Ilir
ncn Pitkäkaiu. Puolalalt)ui\to. Kohmo. Kentrlink.rtu. Rurosmaki.
Avik. Jalavatie, Kupitläa, Kastu

l tJRl URl KYYH KY.tr tttoTlid nu t rVat'l\ksihavainlo lll
PAI Hevonpii:i I (TN. WV).

TUNTURIPÖLLÖ ,\ r. rf., r. a,./L/.fl 5.6. Liedossl ilmeisesri an

bor tönnä.n,vt lk\ Iinlu !ietrLnelliinhoitolaån.iossxkuolr ll]vöhenr
min (lLa).

VARPUSPÖLLÖ Gltlu. irtiun ru\\oD . tt 1.1 soiclinhLrurele\'åa
lintuaja yksi varnisleltu pesintii ilmoitcuiin. 1,1.7. LAI Särkij:1r1i

'liu! (JLa).25.3. PAI lso Heikostentie 1^jr 19.4. PAI Kelola I
(SA).22 23 L PAR Simonb] Ä (KOP) Nlarliskuu Pll Vuo,cnpät]

'lr.Pl'.'2.l.PYHI I , . n,rcn t,rr, r rc ,cn e\.,i lÅ,Rl
RN,I. TE). 2E.1. PYlt Rihtnicmi lp fHKl. PA. HKo vrn. ). ll I TUR
l(1 .,,rr., \,HH.r lr''' llR H,r'.rrn.Jl , l\ J\..
Hl i rJ\ \m.'. . r.-i.r \ \H Kul., l.hr lJ \,Pl .. \,.. P\.
\ \ljhJnp.-mj(hI-\4ib llr.-r rej.' \ . ' .l i ]'Ku. ll
Linna-,\ym.).

Lltl.t l OPÖLLÖ.Sr.ir drk o Yhteensa 29 re\ jiriä TuruD ulkopuo
L IJ rlmo re lll ro l Rl \ Pl.rU.. I \Sr r l l \l KJi\. lÄ
(AS. MH) 30.3. NAA Läpih 1ii (r'\E). 1i.6. NOU Puotuner Ip
(WV. TN. Assinen H ja O). Paraisillå II varmistctt åpe\intäijal
epäonnisiunut (VM. Brinnkin D. Vilhunen L) sekai lisaiksi 5 rc\'ii
r l. hrrr nrnl" \l..u. V\. 1.,{}P' l.{.). PYH Rerl.. l4 P\ H

Rfll.-Rrhrnre'x lC \S. KK/ t.. \ll \uoh. r.."- kl,AllR,
:1.0 sÅR FiJl\ ltu : PI u,.2-'h1 \FH Ir.,monfl, rÄ
(RVr).

LAPI}{PÖLLÖ StrA nebulout Mukavasti kaksi pesinäaikaista
lra\r rr,,J Ltinfj Än. 1.4 I\l lr qSVll l,l t'\lA
Raasi lÅ (HHu, RLi. PA yln.).

SARVIPÖLLOArt dr,rIll1loitetLrr 39 reviiriä on yli puolel encnl
män kuin edelli\vuonDa (v. 1992 l6 reviiriä). l9 6. DRA Vanii lp
(Virlancn K). 20.6 DRA ujdrkboda 2 (MN). Heinäkuussa KEM
Lövböle lad 3juv (JT). KOR Jurmosså pesinlä. viih. 3pull (wv
ym.). KOR Björkö lod näk. pesirlä (Miettinen et al. 199?) 30.4.
18.7. KUS Laupunen lp+pull ä (AS. MH, PA). 23.6. KUS Marja-
mäenlahti I såalisteli (AS).30.6. KUS Loopen I (PA) 10.7. KUS
K\lj suorn(l- Jd pull j qS. VH' {.i Lcl P.h^Jo.r rA,A\
MH). I2.5. LAI Oraj:aven seutu 3 (RI-i. JNo. SL). 18.7. LEM Mon,
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Doinen 2pull(HKo) 9 17.6. ivliLpullli (PA). I 1 .6. NOU Puoturen
lF (wV. TN ym.). l7 6 NOU Valpperi lpull ä (RH). 15.6. rlkaen
PAI Rrkkitol.i 1p+poikrc (NILe. WV). Hcinäkuuss.r PAI Oinilapoi-
kue (MLe).9.1. PAI Veikkari3pull ä (wV). Paraisillå bavaintoja
-1.5. 29.6. Pettebystä. Lemlaxisra (l reviiriii). Njlsbysta ja Allusta.
Ki:lh nikuu ll li: .u r . e rrr 'rl:Jr \,R\. I'1, . Pi'\
pullli(HKo) RUS27.a) Kelkusrr I ja t57 Merltelä I (RH).10.6.
RYM Kurala pull ii {JW)ja IIYM Ajolassa aslrttu pesa (JW. SP).
S^L Srlon seulLi :l paria (/HL, JR). 21 6 TUR Jaannroja lpull i
(KR) 19.6. UL:S poikueet Kursilassa. Kukaisis\aj,r V,rhdcnsaares-
så (MLe. RH). ll.6. VAH-RtJS piärie :pul ( SKu ). t9.-20.6 VEr r
'luonolncn 2 (RVa).

StrOPÖLLö,{ !t) rirr,,r"h KOR LIta)ll.ia Jurmon har'ainnot \mr
la\al koskea samar lt'hliisella nrurtlornatkrlla de!a! linrLra 18.6.
KOR tjlil lp IVW TE. Jl-). l0 6. KOR JLrrm) lp {WV. TFI) 2.15
LAI Ton:L o Isaali\lcli(AS.MH) IL6. N1ER Tanmis.urenlahti
1\.ralLsLcll (VNI).

KEHRÄÄJÄ aiil, ',]l//trj .rr,/,./rl1r Kaikki bavai ror. Yhteens.
6l )ksilij;l/reviiriii ilnroileuiin 1 \. I 9gl l5 ). Niisrii €sinl KUS yhr
l.lia PAI i,hr. l-] lt!iirir. ni\tliv()i pliaitcllälorarn iLnoiftflun run-
saude\h. I8.6. DRA N{orgonlander I (SKu).10.6. DliÄ Slan|aJ\'ik
I (lvfNr. 18.6 KAA KLru\isto lnlslo lA llLL). Kiikalasra: 205
, J'l,,r,r,r.l r rl\. Ur.h:. .tcnr,Lx !r-.9r.5irirnrk l\.

ll.o.P. lr^., \ ,.\rr.|.o.k I\,1 - tl.t,k .,,..lrn. q

{JL). Kustavistr: 2 J. 16.S. Pleikilii }hI. 5Ä. 21 : l 6 Puorcnj:nvi
.'\ , ' K.'rr' r' n.r uilrr. l0 RrorlÅ.ll.rr.5-, , LLU

.-tF.r,r^r,\ i..-t .-rrir,t^^.1.t, A. U Ltr.l
Ramssi lÄ (AS. \4Hr 13.5. I-AI Orrtjltrvi I (Lindblo r K) 2.1.5.
I All. :.b lA, \\. \lH . l\ h . I\|(opx_\,P\.r{t.t
26.6.l.AI K,rrinhanra lk{MH).27.6 r.At Toman ric 2k (MH. SN)
30.5. MAS Piroimliki tÄ tsro. rorrnano 

^. 
Rr-u). t2.? MAS

Nienenkulman rh. I (llKo ). 2:l 7. Ml[, ] k ollui (PA). Kesäkulr PA t
/r. 'rl: \. l.J .NkJ \ ArJIJ \. P,rt , I \. lLr r. .' I \ \..lku..r
r. 'i 

{\ H,r.,, \.\4te.Pt \\\, rn." p\tH.l,,.r,t\,KR,
'ö, o - i Al ^of F.,\1. | 4,\\\..- -. | \t s t.tJ | \,\\ Vr.'.
'l' P\R K|Ir \ror.ö.(r2\,\lU 'J: IAR(;-,,\.1 t\
(lvf D). E.6. PAR Grliggbole i Ä (JLä). I I 6 PAR Lcmlax Scppiilii-
.t'fer lc'l{. r'. t\F I,r, '\R,l'1,k,\u.e l.\,\Ku. o-
PqRI ..\sr' r.,^r \-..,r tÅ iKuroI PR\\4.rrtr tdrd ItA
Jk. h scl \eir..kk" .p Jk 1,, -'lL'.\ARKuru l\rPt n,.

7.5. 1UR Kohnro 1Ä (KK) 29.-:0.6. l UR l-cnbkenLrii tk (JVj.
ruu lls\,'h,lel.r. ..'L4le Rllr la.5 l l \ K. t... i. ,enu t {
(l\,ll-c. RII) 19.6 UUS Esrmo iA (PA). 1,1.-5. kcsäkuu VAH Kan-
genniekka 2Ä (SKu) 21.6. VAH Kk. iI (SKu). 17.6 VEU KI(o.
rÄ (PA).

KUNINGASKALASTAJA llceda athis Ainoa havainror 23.5
PRN L:rokanano lIVVSr

HAR\IAAPÄÄTIKK-{ P;.!! .,rrrr Kunnittain ilmoitetL( pari
Dräärär. Nluutåmisra kunnista ei ilmoircttuja havaiDtoja, vaikkå
aicmpien peru sleella pe\in kanta lieneekin lnclko vankka. YhteeD
sä n. ll5 rcviina, joLen iaji on vemuain )leinen. DRA 6. HÄL l.
HOU 6. KAA I. KEM 1, KII ]. KOR 2. KUS 9. LAI 2. LLN{ 2. MAS
I. MER 3. MYN 1. NAA 2. NAU 4. PAI 6, PAR N ] 5. PlI 1, PRN 'I.
PYH 2. PÖY I. RAI ], ]tYM 5. SAL 2, SUO 2. TA] 4. I'UR N,I I.
VEH l, VÄS l. N:iidcn lisåksi RYM Aaslalh l0 revii.ii (LS).

PIKKUTIKL{ ,.,,./r.,copos titot Yhleensä 35 reviiiä. Tiissii
kaikkipcsintiäu liiuaaval havainnor. 18.1. 3 5. DRA Skinnaflik kn
(PLo). i 5.8. HOU Borsberg n (KR). 3.4.-2.5. KUS Laupunen Mar
jam;iki kI (AS). 23..1. KUS Laupusenlalni 1Ä (AS). 8.5. KLIS Lau-
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rnirr Suornelx 1 (AS). t.5. KllS Lcllåisrcilahti l^ (AS) II 1LAI
Liesta,i lk2n (l\{H.SN). 25.1. LEMOukkL,hrlahti | (llKo. Kol
r rno A).17.-r. N4llR Riiro päli Mcil:i IÄ rVM). l.l.l. t.L L5 \4lE
\1i.I(ri\renlahlik (HKo. lL). l.l.-1. NIIE Kocrsci)rat]l (VVSI ll I
P,\I Vista 1A (PTl. l-l 301. PAI Pai rionlahti I (P[. Nll-c. RV)

-1. P\R \rrr i-r\ ifl, . \llr' a i l'\k \ | r'' rir'r I

KOP). I 1..1. L5. P.,Ut Aitu 
^lrnarsu.d 

ln (BB) 11.1.PARGrirn
!ik I rKK).27.'1. PAR Lenholn lehto lk (l\'l1l) l7,l 95 l'^lt
I'ereb] kn (Ahri P. IIIIU. JNo). 6.5 I'AR Attu Koblrdtrl lk (KOP).
9 a PAIt SkäJnolx lä(ltNil.2 5. IiAl Kukofpiiij I llVN.TF). 11.

10.3. ItYi Heinaiisienkllii I rAE) l5 S^l r\utiorilo 1l (JR).

16.6.S^ll PaddaiDen2,\(1N) StlOSrlliftuknpoikaspc\xjaStio
\ryalahri kn poik.tspcsii (irfHr). l,l.l TAI Kirkonk![i 1k (tsai).

ll 3. l0.T. TUR Irirlah \:ih I (B(;. PS Irn.l.9.1. 1.6. TLIR RLus

.rloNlrrjrn]l'lni \'rlr l (VN..lW)ln ) ll,l Tl.R Rlli'\rlorxnlrlr':
I NrN) 16.6. lt lt l{irissrlo 1så ln IJT). 2c)..1. lUlt I'ån\i(r lp
IlKor. 1 1..1. llUS Liesluoro lA {KR). 15..1. UUS Pitkiihkno I n+li
l'A). l8.l VL-IlLtrhdinko lÄrlt\'.r) llil li 6. VF.l I Trlon)oirlc

ln+pl] jLuc te\iis\i ( ItVa).

POru\\IIKK\ P,, .1 . ,t.t .. \r. [..i .: .,
r!!nir1o.ll 7 

^L^ 
llolå ltjtaninkoryi l. (ti\koliO)

I!\\(;^SKIUITU ItLllrtu unuca Yhteensii n 5l revii,ia 1..1

\l-^ Villtaankångår I (SKu. liLi. t',\l 27.3. 10.9 IlltAI-ö\ii>l
HLi. SL yln.l. lE.l. 16 .1 DRA OlnNs I (AK. KK). I .1.-3.5. DRA

I:Lh{n. I {NiN,lt\4.PI-oy .t. I I 1:1:l DRAVinrij l (RLi.SKu.
I'S ) rn.). 19.?. KE\I Grli\bale I (ASl. 15..1. KII lenlok!'slu5 I (Jl).
j. jj.t KrrRRr- i \\ 1,...t Kl \Plerk,l\ \..
'' | \lR t -rn, ,l\ \\ KL'.. 1 \1 \\R . . tA l\..

1 1.-l 10.5. l\lllliVillivu(ri5(V\4.JVa). 1-1.-1. NILR Kovermlrhri

Ipuoli]{lva) ll:l.NIYN Pitkanaki l(lvr) 2ll NIYN Kork-
kisnllki Roukkuli I (.lvaj. I I (r. NIYN N{yr:inrrrelli,l (PSc). 1,1..1

NAtl Kåshcrg,]l I (KIi. luorninen H). ll .1. NOU Kalla\.'uod E
puoli lr\ (JVr) ll :l NOtl l.aukkrkallio 1Ä (JV ).21.1.:rlkaen
PAI \rdkoixnnunnnimlks 7p(WV l\'lj-e. RM yln.).26.-1. PAITuu
vllå I (PT) l-15IrAI Prcitili lÄ(Pt-). Kcsåkuu PAI Vcllontic l.
Li rlssuo l. Oi.ih I (X,lLe. Itinlancn N1. WV) 2l 3. l:1..1 PAIi
Cranvik .l (KK. AK. IJHU). 9..1. P,\lt Nulto lt (MD) 12.1. l7 8.
P,l{\J..'LvF\,,P r'..PÄhl l..l. lir\l , -lPl
Yltijinen I (Joll) 18.1.-19.1. PRN Malhild€drtl RuLrkifr re 2p
(JRl. 18.i. PYH Itopn 1Ä lHKll. t.t.,1. RyNl Kaasili I (JVr).
1.1.1 18.5. RYM Ylttinc,r I (JVa. JW) 19. 17..1.ItYM Nuikonruo
ri I (JVa. J\v). RYM Arslålltr 5 re!iiriii {LS). Reviirit SAU HrLrk
\. rt'P.ll.',, f\'. 1r lrq {...1r r i'KK r..l llR
Vrirrlenroke|trii I (IiLi. SKu. PA). I 1..1. UUS Pyhämar Karkaro I

(RVi) 5 5. UUS \{u({lin i Fr pu.,ri rÅ(JVa).5.5 UUS Ril,r\Lrod l
(JVa).5 5. tltlSPmnfiikiN puoli I (lVal 5.5.LlUSHonkalan!uo
ri Sf. pLrolj I (J\tLt).5.5 Vtill Puulncrkinmiiki I {JVa).

TöR\'IÄPIÄSKY ni,,r, trr , i/x,rr? Kelllj.L kolonioili.i lilri \ uo
dclr ol. ilnoitertu..rl T.ASKLi\rnsaai Vanhak!llin.50p. n.l l0
lolo,r (AS).r).6. Kll liiliLchdr\ 29{l ko or rIFl S a) KTT Rerl.f
nu nri I I loloa (JE). 9.6. Ktl Korkianunnni-ll k{)loa (JE). 9.6 Kll
Risrirrurrnri "18 koloa (lE). 1.1.5 LAI Prhr]iir!i 2 (AS). 6 5. PAR
LillmiLön.lOplSkolorr(AS) :6.5.Pr\ltSandnron lopIl 20kolol
(SKu. Nilt{ncn T) .l:1.5 VEIIKa rraustrnrukko.l(AS).

KOSKIIL\R{ (:Dt l t L nk !us Kaksj lcrrrllliajkailla h!!airloa.
18. 1. 4r.8. PR\ l-riok.1l txro I (HLi. SL, JIN im.). l8 .1. PiiN Koski
as Koske| kallaro 2p. fcsen r.rkcnrLrsh (JR).

Buokisia kerätään kaikki kesähavainnot. Tom Lindroos.26.7. 1988. Valassaaret.
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PEUKALOTNEN T ro I lod! t e s t ro g lo rl]. t e s Ilmoireft ujcn havainro-
jen määrä el vastaa lainkaan todellista pesimäkantaa. Vain I rc!ii-
r.r.2J.4. KAA I llnin(r lÄ,RM,. 0.ö. Klt \-r<.oinkurr Ä

(iE). 19.6. KOR Utö Rödskär linru oii nujakasså vankinal (WV.
Rivasro A ym.). 2.,{. LAI Kaivola I varoilr. (MH). 12.6. LAt Olaiär-
vi Sw-kulma lÄ (JSi).6.6. NOU Pukkipålo 2 (RH).26.5. pRN

I-arokartåno 1A (JR). 5.-14.6. PYH Rihtniemi enimmillään 3 (JSi
\rnrå J:r M )L , lo - 5l O P: t:rrinkury. tA,Jf,.

SATAKIELI lrs.lrld lrrci'rlir Laulavia koirairå ilmoirettiin yh-
leensä 165 (v. 1992 3l I ). Vain murtamasta kunnasta ilmoi!e!!u run-
nolliscsti: Kiikala. Suomusjäl.li (JE) ja Kustavi, Taivassalo (AS)
sekå Särlisalo (PLr,). Kunmttaiset yhtcismäärät: DRA 13. KOR
(Jurmo) 4. KII22. KUS 18. I-A13. NAA 3. PAI 12. PAR 1,1, P[ l,
PRN 4. PYH 3, RAI 4. SAL 6. SUO 25. SÄR 7, TAI ] 2. TUR IO.

UUS 3ja vEH L

MUSTALEPPÄLINTU Phoeni(urus o.h tus Pcsinrä Turussi
Padekin kaakelitehtäan alueellå. l5 7. 18.9. TUR Pohjolå kn+2juv
(JH. RLi, JNo yn.).

PENSASSIRKKALINTU Lo. rteIIa naethK]l]nnirtainilmoirerur
laulavat koiraåt. yhteensä l l8lauiajåa. Vaiklta lukumäirä on lähcs
puolel parempi kuin edellisvuonna. huomaakunusuDxrlista ettei hå
vainlojen palautus ole olhrt kattavaa. HAL 1, KII 12, KOR 1, LEM
2. MAR ]. MIE ], MUU I. NOU 3, PAI I7. PAR 2. PRN I. PRT.5.
PÖY I. RAI6. SAL.1O. suo 2. TAR 7,].UR 5. UUs 9, VEH ].

VIITASIRKKALINTU lncunella Fut iatilts Ll\jista ilmoireftu 6
låulåvaalintua.23.5. DRA Vänö 1Ä. reng. (JR).6. 10.6.HALViu
rla A. reng r HL JR )m r l{.1,. r.- KllRe^1oL lÄ r lt. Pl ,.

21-5. KUS Pruuninginlahri lÄ (AS). 12.6. PAR l-emtax Rapusviken
1Ä GLi, Lehto Ha). ,1.-5 7. PRT I rcng. (RLi.IN, SL). 16.5. PYH
Rihhiemi 1A (Muurinen V).

VIITAKERTTUNEN Aoa&rlhalu\ dunetorun Ha\aintoja 25
låu,a\a\rd k^.rd.r.ta.21.5. DRA Drip.Uard lÄ 'H"rmuneI Ml
20.r'. DR,\ Biorkbodå rÄ , \'1N 2o<.KF\45dår I/i,Hho.RLr.
JLu). 13.6. KOR Jurmo I Ä (Aurmo. AL, Miikinen J ym.). 2l.6. 4.7.
Kl Slåupun.n\4d 

"mienl"h.i lÄr\S '85 l0o PAiV:.r" 1:\
(wv. PLo ym.). 10.6. PAr Saad 1Ä (KR). 29 6. pAt Oinih 1Ä GS.
PT). o - pql su\ieli- lnu,u lÄ 1\\ V]. l5 . PAI Mun],],rlu A

(MLe). 22.5. PAR Hoggais 1Ä (MD). 2.7. PAR Pjukalapumppaå
mo lÄ (KOP). 11.6. PRT l rengastettiin (JNo) 20.5. 12.6. PYH
Rihrniemi 1 (JSi ym.). 19.6. PYH Kukota 1Ä (PA). 19.6. PyH SaDr-

do 1Ä (PA). 10.6. SAL Veitakkala lÄ, rcng. (,4IL, JR. JL). 12.6.
sUO A4"l"hlr | 'MHa' lt b SUO I emul" lA (JE). l2.h 5^R
Håkkaa lri,Pl n' nb llRPxn'rorjoki lÄ {RLir l5b Tl R

v"nh T"mpereenl,e v.ih{oi lÄ,t\ 1. ":. I IS \.".ud .A
(MLc. RH. RVi). 16.6. UUS Salni 1Ä (PA).

LUHTAKERTTUNEN Acrocephalus palustris Lajin kokonais-
kannån arvioiminen vaikeeå, koska havainloj a verraten yleisestä la-
jista ei viilsi!ä palauttaa. Seuraavassa kunniftain ilmoitetut laulajat.
yhteensä 87. AUR 2, DRA,l, HAL 1. KAR l. KlI6. KOR 4, KUS 2.

MIE 3. NAU 2. NOU 1. PAI7, PAR 8, PII I. PRN 3, PRT 2. PYH 2.
RUS I, RYM I, SAL I5, SUO 2, SÄR 1, TUR 1I, UUS 6. VEH 1.

RYTIKERTTUNIINAc ro c e p hal s sc i rp uc e us Rytiker$usesta ke,
r.r. J1 \ å n.iramJån hJvJir nor 'r5 LAIKi!ijrnilÄ,As \4H,.
24.5. VEH Kdrintaustanrukko 2ä(AS) 30.5. VEH Tanila Vihtjiirvi
1Ä (RVa).

RASTASKERTTUNEN Ac rc c e phalus arundindcc"s Hafl inainen
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pesijä ålueellammc. Havaintoja viidesre kunnasta. 17.5.-19.6. MII
Kuusronrahti 1Ä (VVS. JSi).26.5.-16.6. MItr Sitäkkari väh.
\n 1i-\ ,\ \ \ BC ) r ' - 5.-18 ö PAI P:r mi.r ,hr l\ !AI-. 1N,
wVyln.) 5.- 19.5 PARSydänperä I (MD. N,IL ylrl.). 5.5. 8.6. pAR
Sydmo 1A (JLa).6 t 0.5. pAR Skämota I Ä (RLi. JNo. JJN ym.).
8.-9.5. PAR Mva lÄ (pl-o. RM). 16.5.-29.6. pAR pcueby kn (RLi.
JNo. JJNym.). rj.6. PAR Kdkulla lÄ (JLa) 20.5. p[ piikLrön]ahti

ri, R\. pT,. r0..S\Rl\4i.art.. :.nrt\rpL., ,,t. \qRIn.h]
Vrll"sirrr llÄ'PI "' I, b.S\R Hru\rt1 tA\pt ol

KULTARINTA H;ptrlai.r i.tcr.ird Kulrarinnas(a palautetrjin vain
\ährin havaintoia Kunnittain palautetut havaiinot. yhteensä .t7.

DRA 10. HAL L KEM,1. KOR 2. NAU 2. PAI2. PAR 4. PIt t. pyH
5. RYM3. S^L l. SUO 2. SÄR 3. TUR 7.

KIRJOKER ITU S)lria isaid Lajilla saarisiossa eriftäin pieni
kanrr.21.5. 20.6. DRA Vänö yht. n. l0 (pL. RLi. My yln.). 18.-
20.6. KOR Urö lk (wV. TE. JL). 21.6. 5.8 KOR Jurmo mm. 5.8.
lp, ,/l,r-rn^.U jinir ndJ.Plir elM)m, j.L, \At Ldkio m \
(MY, KR).

IDÄNUUNILINTU Phitoscop' trochitoi(tes Kåikki pålaulelur
h"\afl,nor.\h((< .:) dck.; lauI.r3. l0h KllV. re!, e.lkuru I\
(JE). 17.?. KOR tjrö 1Ä (HLi. SLa. pinnen p). 13.6. KoR Jurno
lÄ l/Julmo. AL. Mäkrnen J ym.). 27.6. LAI Lamssin ja Valkkisjiir-
\eno. tÄ.\4H -h pAt tiki.fic ÄLAf,Vt e. t\/ Lö pAI
vello lÄ (Mr-e).9.8. pAR Atlu Bodå tÄ (Kop).25.,2].5. pRN
Låtokarano 2Å (JR. MLe. HJ ym.).

PIKKI SIfPPO Fndut! pano Ka... r:,\r nroir. j"i.ra orncn
viitlaa pesintään. toiDen rnåhdollisesti pesin!äiin liihialueiltä. 17.8.
HALHrrrLIRrari \4,. t. oo NOI Pu\\ifJl. \ 'R\ i. RH,.

VIIKSITIMALI Pa"rlrrs ,idl,?icrs Timåii on vakiintuDut pesimä-
lajiksi nluutarnille rehcville ruovikiolabdille. 22.:1. HAL Vansate
ää (SKu. Matikainen J. WV). 6.,10.6. HAL Viurilanla.hri 2 (/+IL, JR
ym.). l.-9.E. HAL Ilalikonlahli yht. 4 reng. (wV, TN ym.). 21.3.,
15.8. L{A Kuusistonlahd ä (P^, RLi yln.). I I 5. LAI Otåjärvi l+ä
(MN, RM, VVS). 28.2. LEM Monnoinen 1k2n (HKo). 12..1. LEM
Ouklulanlahti 6 (IIKo. TL) 9.6. 25.9. MIE Mieroisrenlahti 8 poi-
kuella (JSi. PA ym ) 4 5. 23.7. PAI Paimiontahti maks. 15 (KR.
wV. MLe ym.). i 5.3. 22.8. PAR Petteby edmmillään n. 30 (ML,
MD ym.). 13.,1.-29.6. RAI Raisionldhli vifi. 2 (Jw. BG. RC ym.).
27.2.-8.7. RAI Kukonpää maks. 7p (HKo, TL. JLu. TM ym.). 17.7.
SAL Halikonlåiti 3 (?,IIL).7.3. 11.4. TAI Rantatanlahri väh.5
(HKo. JNo, BG. RG ym.). 1.3. TUR Ruissalo ää (Hauru J, Varpe
niu.Kl. 15. ll RRrrr\ola' IlRl I,HK / ti.5 tl Rt-ri".:,ti 4
(,FL BaåmanRym.).

PYRSTÖTIAINENA" g ithal a s c duda cu tu s y 
^;fimuutåna 

pesintä
lai pesintään viittaava havainto. I1.4. LAI Liesj:irvi 2. pesän rnken-
nusra (MH, SN). 6.5. LAI Iso-Hölö 2 (HKl). 8.5. LAI ä pesii (pA).
4.5. ja l .7. PAI Paimionlahri ä (MLe). 9.4. 19.6. SUO Låidike 3kn
(MHa). 9.4.-10.5. SUO Sa itru kn (MHa). t2.6. SUO Arpa]ahri
kn+6 Tjuv (MHa).

KUHANKEITTÄJÄ, rioLus oriotus9.6. ja30.6. SUO SallinLr 1k
ä. myös rä:ikymistä (MHa)

PÅI <NÄIIAKXI Nucifraga caryouttactes 15.5. 13.8. HoU
L.jrn.,L; 1m..)40 /dd tju, rKR, lo.h. KAq I illornen tÄ !KR,.
24.4. NAU Piirnäs I kier!. (WS). 18.5. TUR Mersiikylä lp (MN).

PIKKUVARPUNEN Pllstier montan s Våin kåksi håvåintoa il-

tJKt rLI2ll997
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neen saatre seuraavasiiå Uklllissa.
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Otajärvi lienee maamme
hu ippu kosteikoista tunte-
mattomin ja vähiten ret-
keilty. Sen pesimälinnusto
vetää kuitenkin vertoja
tunnettujen Puurijärven ja
Siikalahden linnustoille, ja
järven erikoista luonnetta
kuvaa mm. kuikan ja rus-
kosuohaukan kuuluminen
pesimälinnustoon.

Otaiiirvi sijaitscc n. 80knr Trnrsla
luotcc\ccn. Lritiiirn kaLlpLurgill sekii
Kodisiocn ia Pyh:irarrna kLrntien

alucclla. Kooltaan larsin suuri l:rrrr

rr prtlrlls on 5.oknt jiL lcle\.s l.6knl
jiirli on olnaliratuinen \.koi1us rehe
\'ää iinlukosteikkoa .jr perinreisrä
kuikkirtair'\.eä. I'drjoislaä orr lra jojcn
ruoikoiden peilliimii. lrrrpll|eita s icl
1ä täällä. rannoilla pajukoituueira ran
taluhtja. Paikoin pintaarr .rsri kasva
vat vesisanmalikot tcke\'.it \enecllii
liikkLrnrisen hankalaksi. .lär'!en ctel:i
osassa !leisilnle on toiserlaincn. ja

!arsnkiD itäpuolcllit on cnilnnliik
seen karua kalliolenaa.

Pesimiilinnustosel v i tyksiä
70-luvulta lähtien

Viimc \rosikvn lenen alussa jiir-r'i
luokitcltiin k rsitiu\iilisesti arvok-

kaaksi kohteeksi..iiL scn suojclulisre
arvo oli tuolloin Siikalahdcn jälkeen

iur!icl]rme toiscksi korkcin (Li u

\c-sitv.n\hm:i l98i). Vesl ja rlnra
linnu\roon kc\kiIt\'neitii pesintiililr
nustoselVitvksiir jair\ cllä o lehrl,
\Lrosinil l!)76. lc)17 (Rautatrct 

_vm.
1c)79). l1)!)0 (l{autrncn & SLroantI
l99l) sekfi 1996 (Aalto 1997). joten
parin ! iirrle !uosikvmntcrcn tikäna
tepahrLuleista pcsinrälinnuston niuu
Loksista on kohtuuiliscn hvt.i ku\a.
Muutonrikaiscste tilLlnteesia on lieloa
niLrklsti. 70 lu!un lopun taksccrrus
len a]alln ker iiiintJ,mi\tii mainiraan
enifinrill:irin [rn. n. 700 lesilinnun
pai\.iisu lllr 1.5 1976 ja 565 suo

kukkoe 7.5. 1977. Kcviiiillii 1996 en
suuriil \e\ilintlrnr:iäriä hå\'ainnut-
osirtain siit:i sylstä. cttä pesilllalin

OtajärYi - huippukosteikko
Varsinais-Suomessa TapilTäfto

Otajärven kesäyöhön kuuluu varsin monipuolinen lintukonsertti. Luhtahuitteia iärvellä pesii4 paria. Henry Lehto.
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nustoselvitystcn alkacssa ainakin
puolisukeltajasorsien päänuuttoaike
oli suurelta osin ohi. Kahlaajista jär

vellä lcvähti enimmilläiin liroia 9.5.
60ja 16.s. 130.

Rantamctsicn linnustoa ei o1e lar
kasti invcnrcitu. Vuonna 1996 ftnta
metsistii lajytyi ainakin pyrsliiliais
poikue jft rcviiri, 3 kultarintareviiriä
ja 2 sopivaan aikaan ryystiiv:iii jiini
pcippoa. -r\inakin viel:i 70 luvun lo

lulla pesimälinnLrstoon knuluncista
käenpiiastaja pikkudkasta ei tehty ai-
noatakaan havainloal

Otajärven ongelmanai on yleisesti

pidetty kiihtyvää umpeenkasvua
(ruoikoiden laajentuminen, rantaluh
lien pensoittuminen). Ongelna kos

kettaa erityisesti järven pohjoispält1,
ja syynii pideråän ihnisen aiheutta-

naa vedcnpinnan laskua. Tuoreim-
pien linnustoselvitysten mukaal sel
\'ä suuntaus nä,vtläisikin olcvan ran

raniitt),jå \'aativlcn kahlaajicn (tai
\'åanvuohi. punajalkaviklo ja lirol ja

varpuslinNjen (kcltavästiräkki .ja

fensastasku) vähencmircn. Näidcn
parimääriit oval v:ihentyneel keski
ll1ääril] puolccn 70 luvun lopun t!
Lanteeseen verratturla. Samåan ai-
kaan ruoikoiden varTuslintujen
(tuoko- ja rytikerttLrsler) parim:iärät
ovat kaksinkertaistuneet.

Vesilintuja ja meteliä
riittää

Olajiir'\,en pesimälinnusto on edel-

leenkin vajkuttavaa nählävää Ja kuul-
ra!aå (TaulLrkko 2). VesiliDnusto on

maamire parhaimpien lintu.järvien
tasoa (Taulukko 1). Esirrr. Puuriiär
ren vcsilinrujen hiernarl slrur.:nrpaa

koko aisparimäårää ja paimääräIi
hevlld kaslattea hLroratlavan paljon
nokikanan osllus. joka on tällä vuo
.ikymncncllii ollul 33-62%. Olajär
\ ellii nokikanojen osuus vesilintujen

lårinlaiiristå ()l1 ollut 27-2|J7.. Perus

\orsistemnle puulluu ainoaslaan jou
irsorsa. loka pesi lielä 70 luvun lo
pulla. M!ös nustakutkku uikku on

nä!innyt. Uusia pesimälajeja ovat

eulujoutsen ja isokoskelo. Härkä1in

iu pesii nrnsnampana kuin aikaisenr
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min (v. 1976 20, 1911 21. 1990 44 ja
1996 15 paria.), ja kuikka on pesinyt
kaikldna lulkinusvuosina. Keså11ii

1997 löytyi Lrulena pesinälajir1a me
rihanhi poikasineen (K. Rainio henk.
koht. tiedonanto)l

Mieltä länlni11iivär härkä]iDtukon
scrtin lisäksi j:inen äänimaailn1aa se

koittevat kaulushaikara. luhtakanat
ja luhhhuitit. Kaullrshaikara (l pari)
je luhtahuitti (.1 paria) on tulkittu pc

siviiksi vastn tuoreimmassa sel!ityk
scssä. mutta lmlumlleja harrasta!ille
Otajiirvi on ollul näiden lajien var
mistamiscksi vakiopaikla jo aiern
minkin. Luhtakanojcn mii:irä on Sii
kalahdcn luokkaa (v. 1990 ll ja 1996

22 paria).

Kaislikossa suhisee ja
surisee

Jlirven lå.ljar ruoikot k:itkcviit rur
saan ruolkkolinnuston. Ruskosuo

haukkrkiintr on pysynyt vakaana pa

rin viime vuosikynrmcncn ajan, ja
1996 pareja löytyi 5. Rytikcrttustcn
perimäärer ovål kaksinkefteistuneet.

.ja 1996 reviirejä tulkittiin 32. Myits
linnuslonrrne tuorcin tulokas viiksiti
meli kuuluu pesimälinnustoon,.ja pa

rimääräksi 1996 arvioitlin 7 paria. Ti
mali on pcsi yt jär\,ellä io 1992 eli
samoihin aikoihin kllin Suorner en

silnmiiisel sisän1åapcsinnät Holiolas
sa 1991ji 1992. Ruoikoituvillc ranta
niityille piilouluu mvös useita kurki
parcja. I-ajin runsasturrisesla ja j:irvi-
pcsinlöjcn lis:iiintvmisestä kielii
nryös OtaJär!en tilannc: parimäiiriit
ovat kaksinke aistuncct Ja 1996 pa
rej.r löytli 8.

Olajiir!ellä kannattaa myös rari
teerteja ersivien kliydn. PikkuhLriIIi
on kuultr.rjär'vellä l9lJlJ. 1993ja 1996.

9(ll !un havairnoissa on sckii koi
r:N- että naarasääninen lintu ollut
peikalla..ja järvi sopii hyvin pesimii

päiknksikin. Taksccrauskevittäni 96
lLlklllrn ouenlattä omatkin rctkcni jä1'

velle ovat olleel nr:i:iriillisesli !iihiii
siii. lnutla edellccn jäNen laadusta

Taulrkko L YesilintLrien lrLji i.r prrilniiirat sekai parimaixr.rtihe)der Olaiirvclli tiilla
vuosik) nnrenella !ck:i !cr railulukujr nuil1,r rraanme parhainpiin lukeulu\'iha lintu
jIll!LluPu lijårreltä lHeinonen ltn. 199.1. Peruula 1996). Fin an KoskcLjiirvcltil
(Lrn\nlahli 199'1) seki Ptuikl, lan Siik.rlahdeltr (Koskimi€s l99l)

Näkymä Otalärvelle iltahämärissä. Kalle Rainio.

(xaiinli (5/10 ha) lq,U, lqx' 11 13 2'7+ 3,l)
Purrrj:rri,-r0h:'r lg,r. l'!rr' I {l a o

K, "ketji r i I 8.tl tr", tmt tooj th t- t5{ :öi,
Silkalahti (358 hat l98(ll992 12 l,l 89 191

50.7-66.7
70..1 115.3

5;14{l8 0

21.9 53.1
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Taivaanvuohi on yksi niistä lejeista, lotka kärsivät ihmisen aiheuttamasta vesistöjen ia rantaniittyien
umpeenkasvusta. Henry Lehlo. 5.8. 1991. Paimio.

kertorir: s_vksylJil l9c)6 iär'vcllä saa

lisreli prrtrjalklhrLrkkr .ia yiilxlrltjt-
retkellal Leslilli 1997 surisi ruoko
qirtlrlintrr

Retkelle Ota.iärvelle

Suurin svy \'ähäiscc lctkejlvyn on

va|maankjn sopivic tähy\l\,spaik
kojen puutlumincn. Ljslksi sopi|illc
faikoillc on hankala pälislai, jä nyk!
retkcilijaiu !ieroksunlaa ctappiha
kuista komppausta on harrastctiil!ä-
mikiili lintupaikoillc haluaa (Nuus

kir rantaa lukuun ottanlnttit). Poh
joispääll vcsialuctta oäkce \ain pie
neltä _vhden hengen lavalta lKlrva ll.
.ja ainakin .joskus on huhLrjcn rnu

kaan ongclmia ollut sinnc vievän tien
varrella asuvien kanssa. Koillispuo
len .lvnninkalliolta ndkcc ja kuulec
laajaa ruoikkoaluetta ja picnehköä
avovesilaikliua. Kulku sinne tapah
luu auliotalon pihan läpi. Autiotalon
risleyksen liepeillä on ticn varessa

14

rivolitarpcisroå. jr krivel), nrerkxil priii
liell:i on n. lJ(J0rrr. Nrruskin rrntitan
plilsee aur(rlh. jx \iellli n:ikec iär\cr1
keskjosaa. Nuuskir koillispuolclle
on kuircnkir suurrritteilla Iintutoni.
lolen rctkcilypLlrtreel parancvat jo tL!

levena kcv:iärr.'i
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Tnulukko 2. Otajärven \esi- ja mntalinnustor pafmäärät tällä vuosikymnenenellä (Rautanen & Suoranta 1991. Aalto 1997).
Tähdellä merkirly parimääräarvio ei perustu vuoden 1996 tapaan naaraiden nraärään.

Kuikka (Cavia arctica)
Silkkiuikku (P odicep s cristatLt s)

Hifk:ilintu (P. grise gena)
Mustakurkku-uikku ( P. aurit us)

Kaulushaikara (Bora uru s ste I laris)

lnulujoutsen (Cy g|tu s cy gnus)

Haapana ( An a s p e n e I o p e'1

Tavi (4. crecca)
Sinisorsa (4. plaryrft yzcåos)
Jouhisorsa (4. dcrtd)
Heinätavi (4. querquedula)
Lapaso$a (A. c[\pedta)
Tukkasotka (Är råt,a li'rl i6.r.r la )
Punasotka (4. /erlna)
Tek}l) (Bucephala clangula)
Isokoskelo (Mergus merg dn se r)

Ruskosuohaukka (ClrcuJ a e ru g ino s u.\)

L]l}'tak',\ta (Rdl lu.\ equat icu s)

Luhtahuittj (Porzana p o raand)
Nokikana (Frllc,r a/ra)
Kurki (Gnrs gras)

Töyhtöhyyppä (Yd, ellus vanellus)
Taivaanvuohi (Gallina go g.t I lind go)
Isoki)ovi (Numenius arquata)
Punajalkaviklo (Trin ga tota nu s)

Metsäviklo (7. ochropus)
Liro (T. glareola)
Raltasipi (Ac,iai,r å)?rolercos)

Pikkulokki (larris rzinutai)
Naurulokki (1. ridibundus)
Kalalokki (L. can us)

Kalafit a (S t e n a h i r u n d o)

Keitavästliriikki (Mo tacil I a fl ava)
Yastatakkl, (M. alba)
Satakieli (Lus cinia luscinia)
Pensastasku (Sdri.a I a rub etra)
Ruokokerttunen ( Acro c:ep ha lus scho eno b aenus)

Rytikerttuner (4. scirpaceus)
Viiksitimafi (Pan ur"ll s biamicus)
Punavarpunen (Carp o ducu s eryl h rin s)

I

0
41

0

0

0
'7

39

45

0
2

5
+25

*44

46

1

4

13

0
l0l
1

0
l9

1

3

8

9

l'7

10
,7

I
1

l4
43
3

9

115

23

0

13

118

I
2

35

0

I

I
5

4l
23

0
2

3

20

23

42

I

5

22
4

75

8

I
l6
0
2

9

8

22

55

t9
6

5

8

31

5

2

2|
32
1

25

131Emberiza schoeniclus
\TITEENS
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KODISJOKI

*Jynnin
kallio

0 500 1000 m

Kuva 1. Kartta Oiaiärveslä. Jyrki Normaja,

Tiedonantoja,
tiedonantoja

Ukulissa julkaistaan jatkossa ns. tie-
donantotyyppisiä artikkeleita. Tie-
donannot koskevat esimerkiksi Var
sinais Suomessa ensimmäistä kefiaa
tavattuia lintulaieja, uusia pesimälin-
tulajeja tai muuten vain mielenkiin-
toisia havaintoja, L:uten jo tästä

46

Ukulista näet.

Toimitus voi pyytää artikkelia vain
tietäessään tapahtumasta, joten tässå-

kin kohtaa pyydäme jäsenistöltä

omaa aktiivisuutta. Mikäli haluat jul
kisesti kertoa iai kysellä jotåldn åsiåa,

tee se Ukulin kautta. Tiedonantoja on
kyselty toimitukselta, joten ne ovat
ilmeisesti monenkin mielestä "sopi-
van leppoisaa" luettavaa.

l/97 siipijuovalllisten uuni-
m:äriffåmisestä käsittele-

artiktelin kiitoksista oli jii?iryt
Henry l-ehto, joka antoi k!vi-

käyttööni (mm. sivun 52 lapin-

Kiiros unohrui..-!

).
Kiitos ja adeeksi

Jlrki Normaja

uKULtzl199'7



Poikkeuksellisen aikainen vihervarpusen
(C arduelis spinus) pesintä Fiikkiössä
TffiTrroiIsa]O

Hrveitsin ounkotipihrliåmnie Piik'
kiön Kirismäessri 1.5. 1997 y-hden ri-
hcrvarTusaikuisen.ja "pali lentopoi-
Lirsla,.jojsla ainakin yksi kerjiisi ruc)

kaa dikuisclta. Poikastcn larkka vksi
lömäin-li j:ii luolioin laskenratta. kLrn

en \.iclii ollut lict(rinen harainnon
poikkcLlkscllisesla likeisuudesta.
l.-5. samalla paikalla oli kaksi cmoa

ta neljii lcntopoikrsla.3.5. -vksi pihal
la liikkuncisla lentopoikasista tiimrii
si ikkLrnaun jir \rloku!irltiin. Lsu Le-
hikoiren \ rr'nri\1i Iilrnun iannl:itri-
t!ksen !rlokLlvaste.

Kahdcsslr en\iksimainitu\så hr-
\ ainnossr lilinul oleskelir,at rLrokin-

lapaikirn alapLrolcllr naassu ilmeises

ri Llirinnonhaussa. Koko lelvcn .iat
!unut ruokirr11 euringonkukensic
;renil|j oli lolctcttu 10..1. Vihcrvar
pLrsii oli vicreillLit rl()kinnalla nrclko
.iiiinllölliscsti 19.3. alkaen, jolloin
raiin .uokinnrlla kaksi linlua. Huhti

"uursa havaitsin ruokinnalh r ihcr

!!l?Lr\ia (l I yksilöii) nluisliinpano
jerti nrukaa iiinakin viitenii pliiliin:i.

Crrrdurlllljieu pesinriikausi on

h],\'in pitkå (Hild6n 197:). von
Haartmanin ynl. (1961 l9ll) mu
kaan lihelvarpusen nuninta vr)i lar
hai\ina ke\äinä alkaa huhtikuun kcs
ki!aihcilla. Kun hautorrisaika on 1l

lJ ja pes:ipoikrsaika i-l l5 \'Lro]!
kautta, olisilat huhtikuun pLrolir iilis
sii lrluniltujen pesyeiden poikaset

1cnlokyk,,-isi:i loukokuun 10. p:ii\,iin
ticnoilla ja kannan piiiiosllla aikaisin
taan kcsiikuussr. Toistcn pcsvcidcn
nrunintea loi jatkua clokuun llkuul
(Hildin 1971. Cramp ),m. 199-1).

Piikkiiissii muninnan on niiidcn
tietojen nojalla liiytynyt alkae noln
huhlikuLrn ensiinnliiiscllii \iikolla.
Pe\inrji on licr:l!ii\ri r,r|hrisin Srro

nre\la ilmoitettu. Ra\intotilanrccn.
liihinn:i kuu\cn sicnlcnsadon. ricclc

ta.irr \i1ikuttavan !ihcr!irrpuscn pc

rinni|r itiukohtaan (nrn. Crarrp !nl.
l9t)'1). Koskx pihirmnrc ruokinnalla
vieriLili huhtikLrLrssi]l mclko siiiinniilli
scsti vihc|va4rLrsin. on nrvils ruokin
nan tarjonnn lisliia\into \oinut ili
ki]li\rau pesinl:iii.

Exceptionålly early breeding of
Siskin ( Carzlaelis .r?irzs).

ln Piikkiii SW Finlrnd \lskin
fiedglings wcr'c obsclved in a gardcn

on I Nla). 1997. Egg lalrng had
presunably hceo started in thc lirst
week ol ,\pril. lhe breedrng
observdtiol is probably thc carlicsl
in Finland. Eir'lv breedin! nrav havc

been prornoLed bv bird tccding:
adult birds had been fairly rcgul&r
visilors ul the teednlg site in April.

Kirjallisuus:
CrlLlllp. S. \'m. (loim.) i994:

Handbook of lhc Birds ol Europe.
the Nliddle East and Nofth ,\fricx.
lhe Bircls ol thc Wcstcrn Palcarcllc.
Volume VIIL (lro$s 10 I_inchcs.

Olitixd tJni\crsity Press. O\fi)r d.

\on Ha:rrnran. L. ym. (1963

1972): t'ohjolao linnut \.iiriku\in I
11. Otlr a. I Ielcinki.

Hild6n. O. lc)71: Ha\aintoja arr'
r/rcll.\ lajien mvijhiiiseslii pesinnasl:1.

Orf i\ Fenfic:r .1c):1.+ l5

Nokisiipilokki Dragsfiärdin Taalin-
tehtaalla. Jouko Lundön. Toukokuu
1997.
Tunlomerkeistå huomaa mm. suh-
teessa hyvin pitkät siivel, siivenkär-
iet mustat pienin valkoisin täplin,
;sot valkeat puolikuut silmän ympå-
rillä, pitkälle kaujaan ulottuva musta
huppu ja tunnusomainen nokan väri-
tys.
Nokisiipilokin luntomerkeistä ia löy-
tymisestä jne. enemmän tietoa seu-
raavilla sivuillå-

Kr LI t/ 1991
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Suomen ensimmäinen nokisiipilokki (Inrus
atricilln) Västanfjärdin Galtarbynlahdella
Hcnii[TinEho-lm 

-Toukokurin I päivänä l9q7 lälrdinr
nrc KcnlröLrn. lvliövstä!'ani Cl-rristinil
Octkenln nriikillc. ajrrolluå hiul,rn
rnrailremniu. SyY tiihar olr edelllsll
iar elr Yapun aiheutlanla aineenvaih
duntahiiiliij meikiil:ilsellä. Paiästl:irn
nlc trcrill. p:i:itilrml] kurtcnliin l.lhleii
pienclle illaretkcllr Kii\ imm. Ke.
nriön S'iilii\issä. i()nka ililkcerr rctki
etcni sepeiraslasbongauk\cr kautu
Vastanllärdi. Calrarbvnlahdclir.
Sicliii kä\'clinrmc lahdcn lirrtulonriir.
koska sritii sorsat näk!\':il pa.cm in

ir lomistä oli nähl) n1lijs lieiukan.r
Tullrranute tomiir 'l inir alt oi hil

raroida lahcien solsja kiluloplrtkcliir
\{inii laas seulailin iaisli.isti kiilrrcii-
liLnr lahdenpiiiilla lentclevi:i linruj!.
Lokit kalaslelrval iokisurston vläfu(-
lcllå Jr yhtäkkiå närn lokrn. ioka ei

ollenLaan sopinLlr kur,aan'Rauhai
lisesli ja ystävällisesti l\,!srn l i

nri siinviniiän hctkcksi sivurn kau
loputkclt:r. K)'ll:i. sc oli nokisiipilok
liil Sånoin'Iinellc. cttii tuo\\r lenliiii
\arnraankin nokisiipilokki. ja elii se

nrulltcn taitaa ollx cnsifDn1äil)en hil
\ainto S[olnesli1. Tina ka(seli lokkia

-1å nruisleli meidän niihneen saman

lilisi! Floidassil noin puolitoisla
kuukautta aielnmin. Näinkö helppoa
\uonrenpinnan laivtdrninen sitten
t'n ll

Yhläkkiä herisikin epäi1ys. Voisi
ko kuitcnkin jossakin p:iin maailnraa
olla tokln epämääräinen 'tarhalok
ki . joka olisi tämän näköinen? No
pea soilto Lindroosin Tompalle, .ioka
\ annisti ellei näin ole. Tlirnän jälkeen

laitoin tiedon linnusta piippareihm.
Ensinnräisenä iltana n. -50 onnekasta
bongaria ehti nähdä linnu ennen-
kLrin se lähti lahtca pitkil] merelle
pain. Lmlu luli pdikalle nyös seulaa
\an! aamunr ja vielä vajåan viikon
atan se havaittiin Galtarbynlahdella.ja
vnrpdröiVilll pclloilla. Lintu liikkui
ilike laaialla alueella. ja se hayaittiin

lt

Iästä nokisiipilokista tuli oikea pyhiinvae uskohde bongarei e ympäri
Suomen. Pohioisimmat kuuluvat tulleen lnarista asti. Jouko Lunddn.

lllllr Hiinsbijlen kaatopailallå ell
nenkuin se asettui Dragsljlirdirt Taa
lintehtaalic p!s\'vänrmin. Naurulol
kicn kanssir pLrJllr lenostaion pi
hojlla syijnccst:i nokisiipilokista tulj
varsinainen malkailuniihlij\yls bon
guleille ynrpäri Suonrcl] Viiurejnen
hå\ ainto linnustN Ichtiin ilmeisesti
22.1 . 199 t-.

Tuntomerkit

Lintu oli hienan naurulokkia isompi.
pitkäsiipiien ja ialk:rincn lokLi.
Nokl!ä oli pilliähkii, hlcnrar alaspåin
kaareva .ja \iiriltäiio 1lLlnnlanpunai
ncn. Noken kärjessä oli tunma k:ir
kituova. Päässd olj l1aurukrkkimai
ncr huppu. joka ulottui alemmas nis
kaan kuin naurulokjlla ja o1i r,äri1

lään tlrmmenlpi, ldhes musta. Mustaa
silmää rcurrustjvai ylä ja alapuolella
sclkciit !alkoisel plroliluul.'silmä
lLronrct'. Niska. yläperä. pyrstö ja
tuuniin alapuoli oli!at Yalkoiset.
Selk:i ja sjipier vläpinnat taas noe -

hamraat. esimerkiksi kalalokin ras-
taavia paljon lunmennnat. Siiven ta-
knrcuna olj lalkoinen koko k\yrär-

sirrerl j:L sisinpien käsisulkieD
aluecllä. Sii\ eDkär jen \fti1),s poiL
kesr nalr lokislir täysin. flloimnla;
ret kiislsolal olir at rnLrstal pienin \'al
koisin kinkjlriplin. Sii|en 1,1äpuoli olr

siis harmaa laihtuen nluslaan siiven
kärkeen. Siilcn alirpuoJi oli valkoi
nen lukuunollaDatta har.Irlaita sisent
piå käsisLrlkia ia rruslia uloimpia kä,
sisulkia. Jalat olival tummal.

Esiintyminen

Nokisiipilokki pesii USA:n itaranni
kolla Etel:iAmerikan pohjoisosiin
(Venezuelaanl asti. Tal!ehtimisalue
ulottuu Pohjois-KaroUnasla Brasilian
koillisosiin. PerLrun ja Chilen poh
joisosiin. Floridassa maåliskuussa
1997 sc oli yleisin havaitsemislani
lokkila.lcista. Euroopassa lajil on tå

vatlu vnlpäri vuoden. Ruotsistå lajy

sir kolmc havaintoa kiriallisuuden
mukaan (rnll1. Alstrijnr el al. 1992).
kun taas Brittein saarilla Iaji on "suh
tccllisen yleinen'. eli siellä on nähty
65 yksiiöä vuoteen 1996 Dren|essä
(Rogers er al. 1996). Mjelcnkiinrojsla
or m\'ös se. eltä t:ina vuonna tehtiin
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sekä Hollannin (yksi havairllo) että

Saksal (kolme havainloa) ensin-
mäiset havainnol kautla aikain
(Bilding Wor1d. Vol 10).

NIuuta

NfukaYaa oLi se. etta lokki viip)'i niin
pitkään että kaikki jotka halusival
pääsivit ihajlenlaan silä. Scn siimyt
tyii Taaljnlehlaalle sc'pullaantui".
nrutl.l vaikka pulla olikin korkeata

\oiste. ci lokli aina heti Iullul kiycllc.
IJienoa o1i n]yös se rctkcilylis:i, jonka

Kcnriönsaad sai. Caltarbi'nlahdella
ha!aittiinkin loppukc!iin ja alkukc
sän aikana mm. niittysuohaukka.
mustatiira. mLrstaotsalcpinkäincn ja
kattohaikaroita. N,lonel näistå olisival
l()dennäköisr'sti jääneet havaitsemat-

ta iLran nokisilpilokkia.

Kiitoksct

Tinalle retlisculasta ja lokin 'hans-
kassa pilrirniscstä kun ilse puhLrin

puhclineen. Tom Lindroos lu(1oi

puhcli]11itsc llnnun nliiädlliimisessii
ja mhkaisi. Markku Harmanen ohjasi

\ apaaehtoisesti liikcnnet1ä ia hoili
suhtcita paikallisiin. Kiitos nlyiis kai
killc iok{ia kalsomessa kåyneilLe lin
ruhaITaslajille hyväs1:i kä)ti)kseslii.

Kirjallisuus

Alströ|). P.. (blstLrn, P. & I-cwin
:ngton. I. l99l: L,n lrltlrandbok iiver
..illsynlå lågler i Eur-ope. Domino
Books. Jerse_''.

Anon. 1997: Westcr-n Palearctic
\ews. Birding World Vol l0: 132.

:.r l.
Rogers. M. J. and thc Rarities

- onrnlitce I996: Rcporl on rare

rlrds in (;real Britain in 1995. British
linls ltc): 504
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Yksi pesistä oli n.50cm korkea. Vertailuna 23cm pitkät papukailapihdii.
William Velmala. 12.7. 1997. Dragsfjärd.

Merimetson ( Phalac ro c orax c arb o )
pesintäyritys Varsinais-Suomessa,
eteläisellä Saaristomerellä

wil-namlehna-E-
Mcrimetson levillri] tyl11isesiä pohjoi
seen Itaimerelli on o1lut sch'ii !iittci
tä jo joitaf ir ruosia. SLronrcn cnsinr

miiinen pesintä nykyistcn valtionra

Jojen sisdpuolella todcttiin kcsäl1:i

1996 I anlnnsaarcn saaflstos\a
(Koni&Otala 1997). Kcsäl]ä 1997

nle, kiljoirtaj!! sekii Nlikael Ja Hans
Nordstr'öDr. löysirnnle et.lälseltä
Searistomereltä. Dr-agsflärdin kun

nasla. lokliilLlodolta nrcrinrctson pc

siä jr ha\aitsirnmc paikalla kymmc
niii tåysikas!uisia lil1llrja. Tässä kcr
ror tr|kcrnmin hå!ein oislxmma.

Oli tekseereamassa pesirniilin
nustoa Tufun saeriston eteläosiin
kuulr\ xllr saarella kauniina. hellei-
sen:i p:iivänä 6.7. 1997. Laskennan
ohessa nousin korkealle kalliolle kat
selcmaan ynparöi\,iä nl!'dalucita.
Yll:itvin suuresla n1elirnetsojcn mää

risti n;iif kcskikesrilll
P:rljain silmin katsellessani erollui

vxjexn 10km päässii oleva luolo. joka
loisti crikoisen \alkeana räinkin
kauils. Katsoin luodon suuntaan kau
koputkclla ja huomasin sen keski

osan olevan kokdlaan Lrlostccsta

valkea. Luodon \ iilkeee kcskiosax
vasten nåin nyös par-i istuvaa ja )'h
den nakarvan mcrmctson. Kun vielä

]mpii.is!öä sclaillcssani totesin sa-

maiscn luodon pohjoiskiirjessai ole-
vxn n.30 pajkallisla neriDletsoa.
kiinnostukscni hcliisi. Alueella oli
jllleeisri 11. 50 nerilrctsoa.

lhhuh hav.ur ostirni Nlikael
Nordströmille, joka myös innosnri
asiaslir. Niinpä tJ'yncn:i ja helleisenä
päivänä 12.7. 1997 l:ihdimme olla-
nraal] asiasta sclliiii Ilans Nord-
strönr !enekuskinamme. Jo kaLrkaa

näkyi muulanrla kymneniå [rednret-
so.jr paikallisina lu(Xloilla. Etsimanr-
me luoto löyt!i hclposli serr loislaes-

sa valkoiscna jo matkan piiäslii.
Rantautuessamme luodolle nlLruta

nra erimctso l:ihti vrsta todclla lä

hcltä lcntoon ia kaksj lintuå pakcni

sukcllcllcnkin. Luodolte lähti myös

.joitakin kyn]mcniii h|madlokkejr ja

.joitakin nedlokkcja. Luolo oli keski-
osaslaån täysin valkea ulosteesta ja
liivsinnnekin siellä viisi pcsaiai ja näi

den lisäksj kolne 'kyhäclmää . .joi
hin oli selkeästi luotu risuja.



Er:is pesist:i oli n.50cnr korkea,
ulostciden valkeaksi väjäämä risu-
kasa. jossa oli selvä syvennys keskel-
lä ja untuvia risujen joukossa. Neljä
nuuta pesää olivat matalia. ja kolme
nirslä oli yhdessä kasassa noin 0.5m
etäis,vydellä toisistaan. Pesien ympä
rjstössii oli paljon ulostetta. sulkia ja
nlerimetsojen kantamia risu ja.

Täysikasvuisia lintuja alueella oli
n. 30. Emne niihreet nitään nikä
()li\i viirannut siihen. että meimersol
nlisivat menestvkseki(äästi pesineet

koloniessa, joten emme saaneet pe

!intlä varmistettua. Äikaisempi
kaynti olisi saattanut antäa lisätietoa
rliaan. Nordströmit kåviväl paikalla

-1.3.. Jolloin luoto oli autio je linnut
iiirtyneet pois sen luota. Alueella oli
vieläkin n. 80 lintua paikallisena.

Kesiillä 1997 merimetson pesinlä
\ rmrisleltiin Suomessa kahdclla pai
kalla (Pekka Rusanen- suull. ilm.).
Tamrlisaiuessa kololliå oli vaihtanut
iuotoa siirlyen r.iyskäluodolta n. 2kn1

humaaloktiluodolle. Paikalta las
keniin 22 paria ja pesää ( 96 l0).
\rirssä pesissii oli mm. 15.6. 76 mu-

natpoikasta ja 3.7. l5 poikasta. Täy-
sikasvuisia lintuja alueella oli n. 160.

Pernajan Aspskäri1]ä lintuja oli n.

60. Juhannuksena kahdesse pesässä

oLi yhteensri kolme munaa ja heinä-
kuun puolen\'älin jdlkecn näistä kah-
desta pesästä rengastettijn yhtcensä

neljä poikasta. Lisnksi vksi pari
soidinteli ja rakensi valmiin pesän.

Merirnetso saaffaa levitä nopeasti
kin vakiruiseksi suonalaiseksi pesi
miilinnuksi. Lajilla ei liene lainkaan
luontaisia vihollisia. Jopa minkki
kanlaa merimelsohrotoja ruotsalåis

ten kokemuksen mukaan (P. Rusa

nen. suull. ilnr.). Näinollen merimet
so suojelee muila lintu.ja pedoilta.

Vaikla merinetso ei olekean arka

Iajl. piiätimme silli pitää pesimäpa!
kan omana tietonamme. Kaikilla ]a-
jeilla muna-aika on allis häiriöille
muun muasssa saariston rlrnsaan va-
riskannan takia. Toivoltavasti saam-

n1e ensi kesänä varmistettua Varsi-
nais Suomeel uuden pesimä]aiin!

Kirjållisuus:
Komi, P.&Ojala, M. 1997: Kesäkat-

:aus 1996 - Tringa 2,1(2):
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Havaintoj en ilmoitusohjeet
TLY:n arkistoon

Sämpo Kunttu 

- 

Voimassa 1.1.1997 alkaen

TLY:n kokonaisuudessaan tietokoneella oleva arkisto
käsittää tällä hetkellä lähes 90000 havaintoa arkistola-
jeista. Lisäksi koneelle on parin vuoden aikana viety
lähes 27000 vuodenaikaishavaintoa, ja tulevaisuudes-
sa koneelle tullaan srirtämään kaikki TLY:lle ilmoitetut
havainnot. Näinollen vuodenaikaisrapodtien teko hel-
pottuu huomattavasti ja havainnot ovat tulevaisuudes-
sakin vaivattomasti käytettävissä.

Edellisen kerr:ln tlklllissa julkaistiin Nlitcn havainnot tulee
havai tojen ilmoitnsohjeel vuonna ilmoittaa?
1994. Vuonna 1997 havairtoloinli Havainnotsaailnoittaavapaanruotoi
kuirta päätti rarkislaa keraittälien la- sesti. r]tuita mieluilen ,A..1 papereilla
jien luettelonja keraysohjeisiin tehtiin kronologisesla jirjestyksessä (= 'ha
pieniä mlrutoksia. Mainittakoon mm. vainrovihkojairjestys"). ei siis lajijär
medkotkan ja luhliikenrusen pois jesryksesiä. Tän nopetuc huonät
taminen arkistolajien listalta. Myös tavasti havairtojen tietokoneelle vien
,A.RK:n lajilista muuttuivuoden alussa tili. Havainnot iulee toimillaa .joko
kun l{K pudotti jalohaikaran, niitty suoraan arkislonhoitajalle (Sanrpo
suohaukan. punajalkahaukanja pikku- Klrnftu. YO kylii 26 A 21, 10540
huilin pois larkastettavien lajien jou TURKLI. p.(02) 2371;t35. 0;t0 56,+9

kosta. Lisäksi ARK lopetti etelänkiis 008) tai fLY:n po"-rilokeroon (TLy
lan ja sepelrastaan (syksy) tarkistami ry. PL67.20101 TURKU). Jotta ha
sen vuoden vaihteessä. TAssä ovat siis vainiol ehtisiväI Ukulin rapofitcjhin,
uudet ja voimassaolevat havaintojen ne tulee ilmoittaa seuraavan aikataulun
ilmoittamisohjeet. ntLrkaan:

Yleistä
Arkistoon keråtään havaintoja koko
TLY:n alueelta. Ainoa poikkeus.iosta
havaintoja (poislukien ARK/RK lajitl
ei tule ilmoittaaon Jurmon lintuasenra.

sillä havairltoraportte.ja va erl Julmon
tiedot kootaan suoraan ase-

malolnakkeilta. Sensijaa11 esimerlriksi
havaintopostilaatikoihin lai teks-
tihirkuun iln1oitetut havainnot eiviit
välträmäfiä päädy TLY:lle,joren ne on

syytä ilmoittaa nrvös arkistoon.
Lajiparit ilmoitetaan yleisimmän

mahdollisen lajin nukaan. Esirnerkiksi
ilmoitettavia oval pohjan-/piklu /kul
tåsirkl(u ja turkin /turturikyyhky.

keväthavainnot J 1.8. mcnncssä
kesähavainnot 30. 10.nlennessä
syyshavainnot 31. i. mcnnessä
tah'ihavainnot 30.:1. nemressä

ARK ja RK lalit ilmoitehan käyt
tairnällä RK lomakctta (lomakteita saa

esim. ARK:n sihteeriltä). ioka on syl
iä liiyttä:i \,:ilittömästi haveinnon te

kenisen jiilkeen- Lonakkeer palaute

taan suoraan ARK:n sihteerille.
Ilmoitettavat paikannimet saavat ol-

1a mahdollisinrman tarkloja. Epätarkat
paikannimel vaikcuttavat yksilö
määrien tulkintaa. Esimerkkcjä paljon
käytetyislä lr.han epätarkoista pai-
kannimistä ovat mm. TUR Ruissalo.
PAR Nfakeavesixllås ja UUS Pyhä
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TLY:n havaintojenkeruualue
Seuraavien kuntien alueella tehdyt lintuhavainnol kerätään TLY:n arkistoorl:

Alas!aro
Askainen

Dragsfjärd
Halikko
Houlskåri
Iniö
Kaarina
Kainainen
Ke iö
Kiikala
Kisko
Kodisjoki
Korppoo
Koski TL
Kustavi
Kuusjoki
Laitila
Lemu

Lielo
Loimaa
Loirnaan mlk
Marttila
Måsku
Mellilä
Merimasku
Mietoinen
Muurla
Mynämäkj
Naanlali
Nauvo
Nousiainen
Oipäå
Paimi{]
Paråincn
Perniö
Perrteli
Piikkiö

Pyhäran1a
Pöytyä

Rusko
Rymättylä
Salo
Sauvo
Suomusjärvi
Särkisalo
Taivassalo
Tarvåsjoki
Turku
Uusikaupurki

Valnpula

Våsra!fj?ird
Yläne

l. Seuraavista lajeista kerätään kaikki havainnot koko vuodelta.

Lajilista 1.å. Koko TLY:n alue:

Kaulushaikara
Kattohaikara
Pikkujoutsen
Tundrahanhi
Valkoposkihanhl
Sepelhanhi
Ristisol.sa
Halmaasorsa
Kyhnyhaahka (ad jp k)
Allihaahktl
Meako&a
Tunturi/nuuttohaukka (lso falco)
Rickko
Mctso
Peltopyy
Luhtakana
Luhrahuitti
Ruisräiikkä
Liejukana

Isosirri
Pulmussini
Piktusilri (kcvät)

Kuovisini
Merisirri
Suosirri (schinzii)

JänklsilTiäinen
Heinäkurppa (ajalta 15.8. 15.10.)

Mustapyrstökuiri
Vesipääsky
PlkkulokLi (ei havaintoia kevät-

muuttajista)
Isolokki (1. t l.-31.'1.)

LKULT 2/1997

Mustatiira (jp)
Etelänkiisla
Turkinkyyhky
Turturikyyhky
Tunturipöllö
Hiiripöllö
Lapinpöllö
Kuningaskalastaja
Harjalintu
Pikkutikka
Pohjantik](a
Tunturikiuru
Lapinkilvinen (kevät)

Koskikara
Mustaleppälintu
Sepelrastas
Pensassirkkalintn
Viitesirkkalintu
Viitakerttunen
Rastaskerttunen

Kirjokerttu
ldänuunilintu
Pikkusieppo
Viiksitimali
Pähkinänakkeli
Kuhankeittäjä
Pähkinähakki
Pikkuvarpunen
Vuorihemppo
Tundr'aurpiainen
Ki{osiipikiipyiintu
Taviokuurna
Noklavarpunen
Pohjansirkku

Lyhenteel:
jp=juhlapukuinen
ad=aikuinen
k=koiras

Lajilista l.b. Vain sisämaa:

Merimetso
Merihanhi
Kyhnyjoutsen
Haahka
Meriharakka
Kådkukko
Punaj al kavrklo
Merikihu
Räyskä
Lapintiira
Merilokki
Ruokki
Riskilli
Hamlaapäätikka
Luotokifl/lnen
Rytikerttunen
Kultar'inta

Sisämea käsilteellä ei ole sehiii
maa0tieteellisiä rajoja. Esimerkiksi
kyhmyjoutsen Ruissalossa ei ole sisä

maahavainto. mutla ruokld salnassa

paikassa on. Samaten mm. harnaa-
pålitikasra ja kultarinnasta ei ole lar
koitus kerätä havaintoja rannikkoseu-
dulta, vaan ailroaslaan aidot sisämaa

hrvainnol.
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2. Pesimäkauden havainnot
Seuraavista laieista keräIään kaiklii pesintään viitteava! havainnot koko TLY:n alueelta. Kyseiset ltavainioi eivät siis
vålttämättä ole kesällä tehtyjä, vaan lista kattaa läpi vlroden tehdyt pcsintään viirtäavat havainnot. Naiiloller keviirha
våinlojå kerålään kaikista niistä lajeista, jotka seaplrva! reviireilleen.jo kevääl]li, kuren henraahaikara, merikorka.
pyrslötiainen ja kangaskiuru. Sensijaan esinrerkiksi kesäinen pesimätön kaakliuri ulkosaaristossa ei kuulu kcrärtä\'ien
havaintojer piiliin.

K:rrkkrrri Melriläishaukla Lokkicn ja Tiir-ojen suopesinnät
Kuikka Merikotka Ruokki
l-tlirkälintu Ruskosuohaukka Sanipö11ö
Mustakurkku-uikku Sinisuohaukka Suopö]Iö
Kanadanhånhi Tur.rlihaukka Kangaskiuru
Me melso Arnpuhaukka Tijrmäp1äskykoloniat
Hannaahaikara Kurki Pcukaloinen
Joutsen Tylli Pyrstötjeinen
Jouhisorsa Kapustainta Lapinharakka
Ileinätavi Suokukko Mustaveris
Lapasotka LiIo Järripcippo
Alli Räysk:i Urpiainen

Lisäksi kerätään tietenkin kaikki pesimäaikåisel havainnot scllaisista lajeista, jotka eivät Suonen Lintuatlaksen mukaan
pesi säänntillisesti TLY:n alueella- esinerkiksi jiinkäkurppa. pikkukuovi, valkoviklo jå rilhi.

3. Kevät- jå svysmuuttohavainnot
Muuttokausien ajalla kerätään ienologisia havaintoja kaikista muuttolinnuista. kuren havaintoja cnsimuuttajisra, päå
nuutoisla, keltynistä ja viirlcisisri nLruftajista. Lisäksi kcrätäiin arktikahavainnor kaikista iaieista. kutcn kuikista,
kahlaajisla, vesilinnuista ja kihltista.

4. Talvikauden håvainnot
Seuraavistalajeistakedtääntalviajalta(n.L12.-I5I)vainsuu nnnat päiväsummar tai niuuten mielenkiintojset havainnot:
sinisorsa, fasaani. pulu, käpytikka, hippiäinen. tiaisel, puukiipijä. harakka. varis. korppi. varpuncr. viheryeippo. punarulk
ku.ja keltasirkku. Kaikista nruista lajeisla kerätiär periaatleessa kaikki havainnot koko TLY:n alueeltii. Tämä luelrelo on
tosin vain suuntaa antava. sillä leuloina lalvina ei ole tirkoitus kcrätä esiilerkiksi kaikkia kyhmvjolrrsen- liii lokkihavaintojå.

5. ARK-lajit
Alueellinen rariteeltikomitea (ARK) tarkastaa kaikli seuraa!ista lajeista tehdyt havainnot. ja pääuää niiden hyväksymisestä
ennen havainnon julkaisemista. I-isäksi ARK larkestaa hy!in poikkeukselliset tenologiser havainnot, kuten selkälokki
lal!ella. Epäsel!isså tapauksissa ota )rllley||ä ARK:an.

Jääkuikka MLr tiohrukk, Mlrslatiira (ci jp)
Jäiikuiklialaji Kiiruna Sininiirli
Pikliu-uikku Viidäiren Valkoselkilikka
Jalohaiktu-a Pikkuhuilti lsokirvjneD
Mustahaikan Avosetlj Virravästäräk-ki
Lyhytnokkahanhi Keiikumlitsa Sinipvrslö
Kiljuha$j Heinäkurppa (ci 15.8.-15.10.) Lapinuunilinrlr
Sepelha$i. Ålalaji hrol:r LampiYiklo Hippiriisuunlllntu
Kyhnyhaahka (ei åd kJ Rantakun'i TaigauLrnilintu
Haarahaukka Leveäpyrstökihu t-apinliainen
Niittysuohaukka Tunturikihu Kuukl(eli
Niilty-/Arosuohaulika lsolokki(ei I ll.30.4.) Nokilais
Kilju-/Piktukiljukotka Pikkukajava Kellahenppcr
Punajalkaha kka Riuttatiira Pikkusirklu
Tunturihaukka Pikkutiira Kultasirklu

6. RK-lajit
RK:n piiriin kuLrluvat kaikki ARK lajeja harvinaisemnat lajit. Tiivdcllincn laji ja alalaji luertclo oll iulkaistu nlm.
Lintumies 6/92:ssa.
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Ensimmä;nen isompi merisifiiporukka saapui Ju rmoon 1 .1 1 . Tom Lindroos. 7.10. 1995 Luvia, Säppi

Kuumasta kesäsfä talven kynnykselle
MIIäaIN;Astrc;m-
Seuraavassa kdydiiin lyhyesti lapi
!iimeaikojen miclcnkiintoisilllrr]ll
ha!airnot Korppoon Jurmon linlu_
ascrlall:r. lisliksi !oi!otaan e11ä jullLl

innoslajsi lehden lukijoita asefll-
t)'iiskenlclyyn. Ehkä juuri Sin:i !aluat
paikan rsemalta artikkeljn lucttuasi?l

Han inaisu0det civäl ole r-aritecltiko

mileoidcn tarkåstamia. joten iidcn
osalh tähän kirjojnrksceD ei tule !ii
leta.

Jakson eikanr aserna oli miehitet
rvnii 78 \'Lxn-okaule e. näislå 2.+ oli
.cngaslusfäiriä. N'lichittäjjnä toirrli
rhteeusä 39 henkilöä. Kesii oli eräs

ruosisadan liilllpjiri mistä ja hehci
r:i jalkui pitk?llle elokuuhun- syys

kuun alussa päivälämpijtila oli Jur
nnrssakin lielli 20 asteen paikkeilla.

Svksy toi mukanalln, kovien tuulicn
li!äksi- myijs keuan kaivattuja salei

uKULl2/r 997

la. l-okakuu oli !arsir tlllrlincn ia
nolmaalia !iileämpi. Kunnon txl\,i
kin piipahti k:iyn1äärl 22.10. :tlkacn.

kulen manlereellakin. Paikoilcllc
finoksel oli\'at 20cn kolkert. Loka
kuun lopussa lämpajlilir kiplrsi lelial-
sin +10 a\Iccn tienoille. rnutra mar-

rdskull alkoi taas kyhniiDa.

Iho runsaasti kesi. linnut
huonosti pesi

Nlielenkiintoisimpiil] kcsiihavaintoi
hin kuuluivat lLrhtahuitti 16.6. suolla
(kc!iällä haYailtuil luhtakanaa ei

kuuli ). mustaleppiilintu 26.6. kylås
sä seki suopöllö ja sepelhanhi, mo

lelnniar kcsäkuussn. Valkoposkihan
hcr sli\ at 2.1 poikasla. pailDädrän ol

lessa 6. Pcsimiittömät linnul nrukaan

lukien lintuja oli yhteelsä va.jaat 50.

F.loku n rhrssä laskeftiin J2 rislisor-
senpoikxst:r je 7 vanhaa lintua. Pää

sdare riire- ja kahlaåjapesinnät epii

onni\1ui\'år s urcksi osaksi- tolsin
kuiu llstrevlilrnilla (eli Heinä ja
Ilaalrkasexr illr). .jossa pcsirrnät on

nislui!at l)aremnlin. Syypää pääsaa

ren tuhoihin slettaa olla kcttu. Esi

rnerkisi eteläriutalla olleet kaksi pik

kutiiraparia hiivisilat jo 1b.6. j:i]

keen.

Kahlaajilla syksy alkaa

Syysmlrutto liihti käyntiin kesiikuus-
sr kehlaajicn aloitlaessa. Hyt'iin påi-
\,äsum iin priästiin loki vasla heinä
jii el.)kuussar vesipiiiisky 21 (12.7.).
järkåsiri:iiuel l3 (12.7.), suosiri
200 (31.7.). li,o 100 (1.8.) Ja pikliu
kuovi 90 (1.8.). Rantakurvi tipahli
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paikalllseksi 26.7. ja kaksi pikkutil
raa nähtiin iIäsannoilla 1.8. Mcrihan
hiporukka oli suulimmillaan heinä-
kuun fuolcssaviilissä. 280 yksilöä.
Vaclluslinnuisla ensimmiiincn. kirio
siipikaiptlinru. nähriin 6. 7.E., 9 .ja 8

yksilön \'oimin. Lcnsipä )'ksi niistä
iloisen rengastajan verkkoonkin.
Erelänkiisla n.iytt:iytvi 7.8. N,luutto

vilkaslui elokuun Loppua kohdel1.

csim.28.8.70 isosinii. 30.8. 250
suokukkoa ja 1200 lrluuttilvaa kelta
\'ästrilikkiä.

Kirpeä västäräkki ja
muuta mielcnkiintoista

AscmakaavakkeeLle kirjattiin uusia

syyslajeja rnm. seuraa\'åstii 2:1.8. si

nirinta. :1.9. pikkusieppo. 5.9. lapin-
kirvinen ja 6.9. lapinsirkku. 6. s,"-ys-

kuLrta oli hyvå re gäsl späivä. jr 158

pajrLlintua sål kihlat kinttuihinsa. ko-
ko päilän phyllarisLrmrnrksi tlrli n.

I 00i1. Nuori sitruunaveshriikki ihh-
dutti samana påiviinå lounaisriutalh.
N{e sini ja kangaskiuru enniittivät
Junnoon jo 16. päivä. 20.9. oli laas

hyvii muuttopdivä: \'arpllshaukkoia
surnn1illtiill 212.ja aamuvakion aika
na mimrikön yli muutti vanha haara

haukl(a suuntanaan SSW- Scuraava

na päi\,älä nähtiin kaksi venhaa

nuuttohaukkaå ja nokkavarpunen.

sekä Jumon oloissa mukavat 210
kuusitiasta. Loppukuusla nähtiin vie
lä muuttohaLLlika Ja pikkusieppo.

Syysarktikaa Jurmossa?

Lokakuun :1. pli\ ä havaittiin ki{osii-
pikäpylintu .ja nlyöhäinen isokuo!i.
SeLrraava michitysjakso 9. 12.10. oLi

sateinen ja tullinen. Itiituulel kuiten
kin painoivat syvszlrktikaa Jumoc)]l'
kin: 11.10. laskcttiin y1i 2 000 han

hea. joukossa ped iundrahanhipar-
veåkin. Myijhäs1e1ijöis1a nlainitl.r-
koon 18.10. asti sinnitellyt pulmLrs

sirri. Puolen viikon n ehitystauon
jiilkeen 23.10. nähtiin hiiripö]]ö ja si

tä seuraavana päivänä huuhkajan to

dertiin jälleen saapuneen talveksi

5,1

Jurrnoon. N,lyös meakotka l1äytliiytyi.
Lokaklrun viimeisinr päj!inä havajl-
liin |ielä mnl. 2lapasorsaa.8 kallsas-
kiurua ja pikk viLr?uneD. Maras-
kuun 1. päir'1 toi nukaDlan vielä
kaksi tundrakurmilsaa. 26 llle siniii
ja aika myajhåisen hemekertun. Seu

raavena päivänä pikkulokkeia muulll
kokonaista 205 ja tunturikiur-ukin
näi/IIä)'tYi.

Miläköhan lalri llro lullcssaan...?
OIa sel\ää. ja soita varauksesi are-
manhoilajalle. puh. 02 253 :1227.

Tämä kirlosiipikäpylintLi lensi rengastusverkkoon mukavana yllätyksenä 6.8-
Williem Velmäiå.Jurmo.

Urheilun huumaa...

TI-Y:n ja Hclsingin sclrdun ljntutie-
teelliscn yhdisr,vkscn Tringa ry.in
perinteine11 yslä\'lyso!!elu jalkiipal-
lossa pelaltiin hienån kalseissa
merkeissii lauanlaina 6.9. Turussa-
Pänsion hiekkäkentrll]j

Peli alkoi varsin tasaisena. ja erä

tauolle siir)ttiin lukernissa I L
TLY:n maalin teki aiemmissakin
peleissii kunnostaulunul Tomi Kai

ianen.
Toisessa erässä TLY joutui ikävii

kvllii antamaan hieman periksi.
TLY :n pclaajicn ylikunto kostautlri.

ia Tringa p:iiisi iskemii:in yhtccns:i
seitsenlän kefiaa pallon byyriin.

Lopputulokseksi luli siis 8 l
Tringan hyväksi- Pårhaaksi pclae-
jaksi tuonrari valitsi Tringan Tuo
mas 'Ässi' Scimolan. joke on

aiennninkin tcroisoinut TLY:n
pcliä.

TLY:n .joukklleessa pclasivat:
Tapio Aalto, To i Kaijanen. Ville
Kirslilii. Panu Kuntn. Sampo
Kunttll. Isno Lahtoncn, 'Ieemu

Lclrtinicmi. Rasmus M:iki. Tino
Nikkancn. Mikko Oivukka, Paavo
Sallincn.ja Willianr Vclmala.

Jatkoilla Tringalaise! civät uskal-
Ianeet TLY:tå kohdata. Llrtå he eh-

dottivat. e11ä jatkosså pidetläisiin
kaksipäiväinen peli iltasaunoineen
kailkineen. TLY kannatlaa ideaal
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Kutsu TLY:n taMpinnaralliin
TLY:n 12. talvipinnaralli pidetään mielenkiintoisjssa olosuhteissa Itsenä_isen Suomen
I0 -vuot isp äivän ä 6.12. 199 7.
R,auiaika on klo 0?-17, ja purkutilaisuus pidetää.n Kellariravintolat -ravintolassa klo
19 alkaen. Osoite: Linnankatr.r 16.
Ilmoittautumisia ottaa vastaa Rasmus Mäki, puh.0400-254 025.

ffyväd Jou(uojo
finturiliqsts

lluttq t)uotts
1998

9500-12101:Bongdrin oma lohtulir ia. K un

oletmenettän],1 Iakkaimn1an pinnr!i tar

hakntcgoriåan. tai kun elisbongaus epii

ol1nistui. SinuakuLrnnellaan vaikla kuin
kä pitkään Saat taas voinja ]i(ää uu

dclleen.
9500-l 2l 02:Kiihkeätlinursiskor Sirkku
j:r Pulu odothvat soiltoasi, skxllåtkos
bongata?l

950{112103:l-intumiehen omajuorulinja.
Kuka näkija mitä. kuka on näht! kenen

kinkanssa I Kuumimnrat sisiipiiriuuliset.
95001 2l 04:Lintuniesten tr€ffi linj.1. Lö\
däkyyhk],1äisesi tåi kikesi jilennii hli.en
L.nss.rn rrivarn \ineen...

9500- I 2105:Lintuhårrastajleo oma puli
nxhori. Liiry rilukaan jutlelelnaall. Lir-ian
vctäjinåloirrivat Nlarkku L-åur6n ja Jol.lrra

Kirjon.n
9500- 12106i\uoren lintuharrastajan onra
Iinja. Raur)o-selåj,lkLlamakLrpaloj el;rlniir

9500-12107:Bongadn perh€reuvoj.r. Ntllen
piliä perbc koossa bongauks{:r ohellal
\.{nkikdka N'latti \tkärren anlalt ohjeita.
9500- 121 08:l-inturdesten orn a vihipuhelin.
Or! nuncrorrjelkcen ykkönen. niin kuDlet
,i,,rirnnir trrrknl.iq!irsirlP.kk. Komi nrr

9500-1 2109:Bongarin li jkennelirrja. Tuo

rcimlnat tiedot rarsioistå. Dope!rstulkisla
jne.

9500-l2ll0:Ennuslaiaeukonkorlilkcr
rovat. Näetkö mitään cn\i vuonnatajjo
seuraåvrlla relkelläl Missä plrsikossa
pinralymyåå?
9500" I 2l I 1 : l-intuharråstaj an ruokalinj a.

Mm. gåst.oDomisetherkut talvisille lin-
lursemille miten tehdä naukaståautoon

1önn änneeslä rusotasku s1å tai fåsaanista
yms.

9500-12112:Lintumienen onnittelupu
helin. Soitarnme onnirtelusi perille lin
nunlau I u n kera (tai kr,rypikolkan raa un

nrn io\ k\ \c nn anoni\ta) --..

trlftuftn fuftlioiffe

toi!ottqf,
foimitud

lDge !cå-c r{- :å å 3 <.lc
KariTe:_ea ia. r 3=r?( r!€g -_t1€
rirhtoke€rä _å oe loF Få röti
\{irliar \'el+.a ? -r'EF. tsas.c-

Ei-maksettu mainos
Arvoisil lintuharrastaja. Tunnetko että et millään pysy rnUkana nykyajan alati lisäänlyvässä tiedontul\assaJ Ei
hätää, haikkien lintuharrastajien ikiomal 9-500-linjal tulevat apuun. Soiltamalla naihin pysyt ajan tasalla. Joka
soitosla menee lisiiksi osa såätiöön, jolla ruelaan vanhojen ljntumiesten lepokodin rakentamista. Jos haluat vain
viihdyttää itseäsi råskäiden linturetkien loDassa. käy soitto 95o0linjoille silloinkin. Pääsei liias låhtemään
virkistyneenä kohti uusiir linruretkili. 950{llirjat te{oivat scuraavia palveluJa


