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Loppusyksyn kylmä puhuri huojutteli
hongikkoa pihapiirin laitamalla. Puutar '
han koivujen linnunpöntöissä loisti kylmä
kuur.r. Oli ollut prkkr\)ö. Nurmella .eisoi
tLlkevan puuvarren nokassa kookas lintu-
lrntr. Joka aamu hämärär aikaan talon
vanh.l pariskunta kantoi katokseen lin-
nuille m[rkioaa. Yleensä ukki hoiti työn,
mutta lämpiminä aamuina uskaltautui
mummokin ulos.

Päivän valjettua ensimmäiset talitiaiset
tulivat tl,ytwäisinä joka aamuiselle aterial-
lccn. Jouko..r oli myös pari sini- ja
hömötiaista. Vilskettä riitti. Kaikki näytti-
vät saavan laudan antia. Sopu oli
kuitenkin näennäistä. Muutama yksilö
osoitti haluavansa omia koko laudan it-
selleen. Etenkin eräs vanha talitiaiskoiras
oli täysin suvaitsematon muita kohtaan.
Se ei kerta kaikkiaan voinut sietää muita
lintuja samaan aikaan laudalla kun se itse
nli alerioimas\a. I ähesryersään pihapiiriä
se kuulutti jo kaukaa muille linnuille, että
nyt olisi prras lehdä tilca. Moni pieni
lintupoloinen lähtikin kiireesti pois kakis-
tellen ruokapalaa väärästä kurkustaan,
jonne ren oli\al hIlåänllneinä ahmais-
seet.

Laudalle saavuttuaan vanha talitiaiskoi-
ras ajoi heti ensi töikseen jäljelle jääneet
linnut tiehensä. Se kulki ympäriinsä siivet
levällään ja sähisi. Että osasivatkin olla
ärsyttäviä; kuinka monta kertaa hän oli
sanonut. että muiden oli odotettava
sivussa niin kauan kun hän aterioisi. Vain
hänellä oli oikeus olla laudalla ensimmäi-
senä, \rllä hän oli seurjun rahvin tieinen ja
.rrvojärjestyksersi k.rrkeimmalla. Siihen ei

ollut kenetläkään nokan koputtamista.
Joku oli kerran hienovaraisesti vih-

jaissut vanhalle talitiaisurokselle, että
rämä voisi olld hieman suvaitsevai:empi,
sillä ruokaa riittäisi oikein jaettuna
kaikille. Tästäkös vanha koiras vimmas-

tui. Håncnkö nyt pitäisi alkaa pokku-
roida nuoremmilleen. Luonnonlaki oli
hänen puolellaan, se kuulutti hirmustu-
neena. Heikommal saavål väislyä ja vär-
jötellä nälissään misså itse mielisivät. Hän
Llllä piräi\i linrulauraa hrllussaan juuri
niin kauan kuin itse halusi. Näin vanha
koiras mekkaloi ja sen jälkeen se monena
Jrmun.r i\luikin stönnin iälleen iiseensä
tyytlväisenä keskellä lautaa ja ajoi kaikki
muut tiehensä.

Surrren kuu.en pimenno)ra räti niy.
telmää oli jo pitemmän aikaa seurannut
vanha ja viisas pö11ö. Aluksi se vain t]'ytyi
ummistamaan silmänsä päiväuntaan var-
ten talitiaiskoiraan alkaessa totutun läk-
sytyksensä. Aianoloon pöllöä alkoi kui-
rsnkin \uururtair tiri.uroksen itsekLyys ja
omahl'väisyys. Jos talvesta tulisi ankara
kuka tietää vaikka moisella käyitäyty-
misellään tuo itsekeskeinen lintu estäisi
heikompia tiaisia saamasta riittävästi
rJrinloa kylmåä !örä rarten- 5e roi\i
siten aiheuttaa niiden kuoleman. Asialle
oli tehtävä jotakin.

Eräänä kylmänä alkutalven aamuna
kun talitiaiskoiras näytti jälleen pahan
minänsä, pöllö päätti toimia. Tiaisuros oli
parhaillaan ajanrassa muita laudalta kun
suuri varjo liukui pihan poikki. Korkeat
varoitusäånct kiirivät puutarhassa, mutta
liian myöhään. Juuri kun vanha talitiais-
koiras oli nousemassa siivilleen, julmat
kynnet tarttuivat sen ympärille. Pöllö lensi
korven kätköihin apua aneleva saalis
koivissaan. Tilanne oli hetkessä ohi ja
rauha palasi pihaafl. Linnut saattoivat
jatkaa keskeytynyttä ruokailuaan.

Mutta suuressa korpikuusessa kaukana
rutusta pihapiiristä vanha tiaiskoiras virui
viisaan pöllön kynsisså. Tirtti oli täysin
vahingoittumaton, mutta h!,'in, hJryin
peloissaan. Se pyysi ja rukoili, että pöllö
säästäisi sen hengen. Se yritti vedota



siihen, että eiväthän pöllöt syö pikkulin-
ruj. vrnn nikkunisäkkäiLä. \anha ja riisas

pöIlö tokaisi tylysti, että hän oli saalistaja
ja luonnonlaki antoi hänelle oikeuden
syödä pvydystämänsä eläimen, olipa tämä
sitten lintu tai mitä tahansa. Olihan
tiaisuroskin vedonnut oikeuksiinsa muita
voimakkaampana kun se ajoi toisia lintuja
pois loudrlra. \e tielä Iisä\i. Tämän
kuultuaan talitiaisuros vakuutti, ettei se

enää milloinkaan ajaisi muita lintuja
tichensä vaan päinvastoin se vieläpä
autlaisi muita tiaisia niiden ra!innonet.
,irnä.\ä. ju. rain pöllö pääsräisi \en

vapaaksi.
Pöliö kuunteli aikansa tiaisen ruiku-

tusta ia lupasi sitten päästää sen pälkä

hästä, jos tämä kerran vakuutti paran-.

tavansa tapansa. Tiaisuros lupasi oitis

tehdä näin ja riinpä sc paitisi ehiin sulin
jatkamaan keskeytynyttai piiivii:ins:i.

Se saapui muiden luokse hicnran nolona

eikä oikein tiennyt mitcn olisi ollut Uros

istuskeli pihakoivussa ja sctrritsi nuiden
ateriointia. Se oli juuri aikeissit liihteä

metsään etsimään hyönteistcll kotcloitä
kun joku huusi sille laudalta, cttii lLrlisit

.inäkin länIle \yömään \astatuulrrir irlllil\
gonkukan siemeniä; niitä olisi vnikka

kuinka paljon ia kaikille varmasti riiltåisi
Tämän kuultuaan vanha talitiaisuros tuli
ilojseksi ia lensj tyyt!ryäisenå muidcn
luokse. Se ymmärsi, että parasta oli

sittenkin ystävyys ja sopu eikä se sen

koommin olekaan håtistellyt muita lintuja
pois lintulaudalta.

Sen Pituinen se

Pesimäkaude ulkop!roliren "kuoie.ruirs'
loike..r.rin linru.:r \rr, rrni,,er, lr,,r.r: Jr.
tiosta eli kuolevuus + lähtönu'rtto i.llo-
muutto) selitti parhaiteIr popu]tatiotihey
rlcn rnurrtuL.cr. Tit],ä pe.imäk:rui.r,
ulkopuolinen lintujen katoaminen sisältäå
sekä eri ikåluokkien e1tä eri sukupuolten
kuolevuuden ja muuton. Alle 1-vuotiaidel
{nrorlen). aiklri,len. naaraiden ja koirli
den clossasäil!.vyydet nähdään taulukossa
1. Tärkcin taulukon anoista on nuorren

Taulukl<o 1. Talitiaislen elossasäilr-
rrl s Marleln metsässä, Ortordisia
(KLOMP l9E1).

jropdlr:iiirn Desirästä osar.,il srrrrali'litit .t(ri.
ii]nkii räydeliisyys iiippnu tutkint,!s1lic,-
iulitcista.'l\:,tkiioirlen väliset erii!iolisyy,
d.t johtuvat paitsi tuioste11 tulkinlaeroista
lnyös populaatioiden eroavaisuuksi!ta eri
puolilla Eurooppaa.

2,2.1" Kesä

PFIRRINS (1965) huomasi, että poika,
scn paino ia elossasäilyvyys korreioivat.
'l ärniin havainnon pohjalta hän ehdotti,
cttä vtihtelu nuorten kuolevuudesta ioh,
tuu ajasra pesästälähdön iälkeen ennen
ktritt nuurct ullri\ nt irsc runkkinrarn
itsoään. Isompien lintujcn rasvavarastot
.ttrri-rJt niitå selri)rvnriän rämän ajrn
l-l'i. ('ARNF I I {lq8lr rnre\i. errö l)oi
kaslen paiooerot eivät johdu niinkään
r,rsvamäärien eroista kuin croista luustos-
r.r j;r lihrLsi.ro..a. Hin lote.i myö\
häkkikokein. että pesästä1ähdön jälkeen
ltilr.len viililli oli aggrq.rioir.r. j.,issJr
prina!rmmat linnut clominoivat kevycr
piri. Perrins esitti 1980, cttä nämä
Ir,,iL.rs'en rälirnr ngprcssinr olirivrr .rrrin-
ascmassa ia ensi viikor pcs:istälähdön
jälkeen olisirat tärkei1ä.

Tiille ensimnräisten viikkojcn merkittä-
vyys -h!poteesille on vastakkaisiakin ha-
vaintoja. DHONDT (1979), WEBBER
(1975) ir KÄLL^NDER (1983:69) ovar
onnistLrneet scuraamaan nuoria kesällä.
DHONDT ja WEBBER eivät huonanneet
kuolcvuuclen olevan suurempi ensi viikkoi
na pesästiilähdön jälkeen, KÄLLANDEII
lras osoitti kohonneen kuolevuuden onilla
havainnoillaan.

DHOND'I (1970, 1979) painotraa kui-
tcnkirl kes:in nrerkitystä syksyä vastaan,
koska p{jsintäaian länrpötila ja pcsästä-
Lihdön jälkcinen eiossasäilt'vyys korreloi-
val, ja nlyös siksi, että hän laski 78
prosentin nuorista kuolleen syyskuuhun
nlernessii. PERRINS (1980) anioi, etlä
600' Lu"lcc elokuun rlkLun mennes\ä.
KÄLLANDERin (1983:64) arvio on, että
75% nuorista kuolee marraskuuhun men-
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elossasäilvvyyden v:rihtelu, sillä se on
' l.r',.\il \ltlc\der.5 \eurilnrrn Le\äin
populaatiotiheylee . Pcsivien I vuotiaclcn
rnäär:i Ia pe\ivicn talitiaislen tiheys
korreloivat eriitäin merkitsevästi
(SLAGSVOLD 197-5). Talitiaispopulaatioj-
dcn ,äir' l\n )nrn)iiflämisck\i or \ii.
1ärkeäii tietää, nlist:i johtuu nuorten
l:rt.',rnrisen r.rinrclrr rrrurle,u tni.eerL.

2.2. Nuorten katoaminen vuoden
cri aikoina

C.R.KREBS neuvoo kuoleruuden sel,
\iflinri.-k\i rJlkimJ3n. unko inkin iljJn
kohla vuoclcsta kriittinen (KREBS 1978b:
329). Nuorten taliliaisten kuolevuuden
kriittiseslä ajankohdasta oval tutkijat eri
mieltä. Hc ovat yhtä mieltä vain siitä, cttä
se on joko kevät, kesä, syksy tai talvi.
Talitiaisten kuolevuutta eri aikoina vuo-
desta on vaikea mitata. Kesällä lintujen
seuraaminen on hpin vaikeata, ja syksyn
ja talvenkaan havainnot eivät chkä anra
oikeaa kuvaa populaatiosta. Keväällä

Talitiaispopulaatioiden säätelv

Kari Lehtilä

1. Johdanto

Talitiaisten määrä vaihtelee huomatta
v;rsti vuodesta toiseen. Måärän vaihtelut
ovat yleensä edestakaisia. Pidemmän aika-
välin nousevia tai laskevia kehityssuuntia
ei ole (KLOMP 1981). Populaatioiden
lilreyk.ien vaihlelLrl oval \rmansuuntaisia

laajoilla atueiila Länsi- ja Pohjois-Euroo '
passa (LACK 1966:17). Talitiaistihevden
keskil aso vaihtelee habitaatin laadun
mukrxn. esimerl ik\i Holhnnissa tammi-

metsien tiheydet ovat kymmenkertaisia
mäntymetsien tiheyksiin verrattrlna
(KLOMP 1981).

l alitiaispopulaarion säätelyn Lak\i pää-

kysymystä ovat: (1) Mikä aiheuttaa
populaatiotiheyden vuosittaiset vaihtelut?
ja {2) Mikå rxjoittaa liheyden kasvu3 ja

vähenemistä aiheuttaen kullekin habitaa-

tille ominaisen tiheyden?

2

Populaatiotiheyden vaihtelun rajat tuot-

taa tiheydestä riippuva säätely Vuosit-
taisten muutosten syynä voivat olla
tiheydestä riippuvat tai riippumattomat
tekijät. Kappaleessa 2 yritetään löytää

vastauksia kysymykseen l Kappaleessa 3

tarkastellaan mahdollisia vastauksia kysy-

mykseen 2.

2. Vuosittaisten vaihteluiden syyt

2.1. Nuorten katoaminen määröä tiheyden

Eläinpopulaatioiden koon miiäräävät
syntyvyys, kuolevuus, tulomuutto ja läh-
tömuutto. KREBS (1970) tutki Marleyn
metsåstä, Oxfordist:r kerätystå aineistosta,

määrääkö seuraavan kevään tiheyden

edellisen vuoden munamäärä, pesäpoi-

k.rslen kuolevuus vai poikasten ja aikuis-
ten kuolevuus pesimäkauden jälkeen



nessä. Nämä luvut eivät päde kaikkiin
populaatioihin ja kaikkiin vuosiin, sillä
Seilissä saatiin vuonna 1983 kahden
marraskuun viikonlopun pyydystyksellä

kiinni 28% edelliskesänä rengastetuista
poikasista (omat laskelmat). Osa elossa

olevista poikasista jäi varmasti kontrol-
loimatta.

Nuorten kesäkuolevuuden s1ry voisi olla
ruuan puute. KLUYVER, joka painottaa

syksyn merkitystä, sanoo, että ruokaa on

iittävästi läpi kesän (KLUYVER 1971).

PERRINSin (1965) mielestä ruuasta on

pulaa. Tiedot kesän ruokatilanteesta ovat

vain suuntaa-antavia: DHONDT (1979)

syötti linnuille kesällä auringonkukan
siemeniä ja koska ne kelpasivat hyvin' hän

ehdotti että ruuasta on pulaa. Optimaa-
lisen saalistuksen teorian mukaan tärkeä-

tä ei ole pelkästään ruuan määrä vaan

myös ruuan etsimiseen ja käsittel!'yn

kuluva aika. Talitiaiset käyttävät suuren

osan ajastaan ruuan etsimiseen, jolloin

ruuan hankinta vie aikaa muilta tärkeiltä
toiminnoilta. Tämä viittaa siihen, että

ruuasta on puutetta, ei tosin pelkästään

kesällä vaan kaikkina vuodenaikoina
(KLOMP 1981).

Mahdollinen kesän nuorten katoami-

sen syy on mYös dispersaali. DHONDT
t tgrq) löysi kak\i di\persaalihuippua.
ensimmäinen 1-1 1/2 kuukautta pesästä-

lähdön jälkeen ja toinen syyskuun alussa.

Hän olettaa kuitenkin, että tulo- ja
lähtömuutto ovat tasapainossa. Disper-

saalin syyksi hän esitti sukusiitoksen
estämisen. Varyushaukkojel saalistuksen

on myös arvioitu vaikuttavan populaa-

tion ikärakenteeseen ja dispersaalikäyt-
täytymiseen (PERRINS&GEER 1981)'

2.2.2. Syksy

Populaation nuoret/aikuiset -suhde py-

syy samana loppusyksystä yli talven eli

nuorten ja aikuisten talvikuolevuus on

sama (PERRINS 1980). Tämän mukaan
joko kesä tai syksy on nuorten kuole-
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vuuden kriittinen ajanjakso. Syksyn mer-
kitystä painottava KLUYVER (1971)

perustelee kantaansa sillä, että ruokaa on
kesäl1ä ja syksyllä dittävästi, ja että
myöhään kesållä syntyneet nuoret muutta-
vat pidemmälle kuin aikaisin syntyneet.
Myöhään syntyneiden poikasten mu[tto
on tiheydestä riippuvaa. Hänen mukaan-
sa syksyn territoriaalisuus säätää popu-
laatiotiheyden tasolle, jolla se pysyy läpi
talven seuraavaan kevääseen. Toisaalta,
koska talitiaisten kannanvaihtelut ovat

samansuuntaisia laajoilla alueilla, muutta-
vat yksilöt joutuvat todennäköisesti huo-
noille habitaateille ja kuolevat siellä
(PERRINS 1980). Lähtömuuton tiheydestä
riippuvuus ei myöskään välttämättä osoita
territoriaalisuuden vaikutusta.

2.2.3. Talvi

Sellaista syksyä, jolloin pyökillä on hyvä

siemensato. seuraa kevät, iolloin talitiai-
sella on tiheä kanta. Litnut syövät pyökin

siemeniä suuressa mitassa mallas-joulu_
Luusta lählien ja ne oval lärkeää ra!in
toa talvisin. Talviruokinta on parantanut
aikuisten (VAN BALEN 1981) tai sekä
aikuisten että nuorten (KÄLLANDER
1983:104) selviytymistä sellaisten talvien
yli jolloin pyökin siemeniä on vähän Myös

HAARTMAN (1973) totesi, että talviruo"
kinta johti tiheään pesivään populaatioon.
Englannissa talven lämpötilat eivåt vaiku-
ta populaatiokokoon, Hollannissa ja Suo-

messa talven ankaruus vaikuttaa tihey-
destä riippuvasti.

Pyökin sierrrensadon ja talitiaispopulaa-
tion yhteys ei välttåmättä ole suora. Jos on

totta, että nuorten ja aikuisten talvikuole-
vuus ovat yhtä suuria, ja jos nuoret/aikui-
set suhde syksyllä todella määrää ketään
pesintätiheyden, talven kuolevuudella ei

ole merkillslä. Lisäksi pyökin \iemen-
sato ja talitiaisten måärä ovat yhteydessä

sekä pyökin levinneisyysalueen sisällä ettå
ulkopuolella. PERRINS (1980) sanookin,
erlä yhteys voi johtua muiden kasvien

hedeimäntuotosta tai hvönteisten ruosau-
desta.

2.2.4, Keyät

Alkukevään lämpötilojcn merkitystä on
tähdentänyt SLAGSVOLD (1975). Hän
huomasi maaliskuun lämpötilojen ja nuor-
ten määrän korrelaation Oxfordin aineir.
l.''ra. Syyksi hän ehdo i sen. erä reviirin
koko määräytyisi tänä ajankohtana. Nuo-
ret/aikuisel,suhteen pysymistä vakiona
läPi ldlven hän ei plsrynyt selirrämään.
mutta epäili liian pientä aineistoa syyksi.
wfBBER ( 1o-:) huoma'i kuirenlin
sattun]asta johtuvan korrclaation syksyn
p),ökin siemensadon ja maaliskuun läm,
pötilojen välillä. Pyökin siemensa-
dolla on suurempi merkitys populaatiolle
kuin alkukevään iämpötiloilla (MINOT
19t31 ).

Kevään territoriaalisuus säätelee popu-
laatiotiheyttä ainakin parhaalla habitaa-
tilla. KREBS (1971) poisti reviirin haltijan
hv\ähå lrabir.rrrilra. Re!iiri täylrvi pian jl1

uusi haltija oli siirtynyt 1äheiseltä huo-
nommalta habitaatilta. Vapaaksi jäänyt
leviiri ei enä:i täyttynyt. Huonolta ha-
h.t:rrtilta .iiflrn11 lintu oli rrsein
I r,ruria.. Osr linnuisra ei 'iis päire
pesimään parhaalle habitaatille. Naaraita
on !ähemmän kuin koiraita, ja useat
nuoret koiraat iäävät ilman naarasta
(PERRINS 1980). Nämä koiraat iäävät
kevää11ä kiinniottamatta.

3, Talitiaispopulaation kasvua ja
Yähenemistä r4ioittayat t€kiiät

3.1. Tiheydestii riippuvuus

Talitiaisen tiheys riippuu habitaatista.
Jos mitään tiheydestä riippuvaa meka-
nismia ei olisi, hrbitaattien tiheyserot
katoaisivat (KLOMP 1981). Jälkeläistuo-
lon, kuolcvuuden tai dispersaalin taikka
näiden yhdistelmän on oltava tiheydestä
riippuvaa.

3.1.1. Jiilkeläistuotto

Lentopoikasten määrä paria kohden
vähenee tiheyden kasvaessa. l-entopoikas-
len vähenemincn johruu munamää rän
pienenemisestä, kohonneesta predaatiosta,
suuremmasta pesäpoikasten kuolevuudesta
i pienemmäslä loistcn pesueiden määräs-
tä tiheässä populaatiossa (KLOMP 1981).
Tiheydestä riippuvan jälkeläistuoton mer
kitystä ei ole kuitenkaan pidetty mer-
kittävänä, sillå poikasia tuotetaan joka
tapäuksessa ylimäärin (KLUYVER 1971),
poikastuotto pinta-alayksikköä kohden on
suurempi tiheissä populaatioissa kuin
harvoissa (DHONDT 1971) ja poikasten
kuulE\uur pesä\lälähdön jäll.een on niin
vaihteleva. ettei jälkeläistuotolla ja seuraa-
van kevään populaation tiheydellä ole
yhteyttä (DHONDT 1971). Matemaattinen
malli osoittaa kaksi ensimmäistä perus-
tclua vääräksi ja kolmannen oikeaksi.
Jälkeläi!r uoron Iihelde\tä riippuruus ei
riitä selittämään talitiaisen tiheyder sääte
lyä (KLOMP 1981).

Jälleläi.r uot rn nn riippuvainen nairsi
tälitiaistiheydestä nlyös sinitiaistiheydestä
(MINOT 1981). Tali- ja sinitiaisella on
erityisesti pesinnän aikaan hyvin saman-
tapainen ruokavalio. Siniliaistiheydellä on
vaikutusta talitiaistiheyden muutoksiin.
Har aintoja relvisertr yöplmiskolo- j.r
Iuokakilpailusta on myös tchty (DHONDT
& EYCKERMAN 1980). Koska talitiai-
ncn ii, rinitiainen Lilpailerar nryö\ pe\in-
täajan ulkopuolella, talitiaistiheyden muu-
toksen r-iippuvuus sinitiaistiheydestä ei
osoila iälkeläistuoton merkittävyyttä popu-
laation säätel!ssä.

3,1,2. Kuolevuus ja dispersaali

Nuorlen pesästälähdön jälkeinen kuole-
vuus mäårää seuraavatl kevään populaa-
tiotiheyden. Nuorten kuolevuus on hyvin
vaihtelcva. Se ei ole selvästi osoittanut
liheydestä riippuvuutta, eli kesän pollulaa
tiotiheys ja nuorten kuolevuus eivät



korreloi. Aikuistenkaan kuolevuus ei ole

kesän tiheydestä riippuvaa (KREBS 1970)

On kuitenkin viitteitä siitä, että tihey-

destä riippuvaa säätelyA tapahtuu, mutta
että se peittyy vaihtelevan tiheydesrä

riippumattoman kuolevuuden alle. Ti-
heydestä riippuvuuteen viittaavat seuraa-

vat havainnot (KLOMP 1981): (1) Nuor-

len paiLallislö\dör ovat liheydeslä riipptr
via. Nuoret joko kuolevat tai muuitåvat
pois, kun kcsällå on tiheä populaatio. (2)

Kun suuri osa cnsimmäisten pesyeiden

poikasista poistettiin, toisten pesyeiden

poikasista saatiin runsaasti paikallisia
löytöjä (KLUYVER 1971). (3) Samassa

poistokokeessa aikuisten elossasäil!'vyys

kaksinkertaistui ja pesåstä lähteneiden
poikasten elossasäilyvyys lähes kaksinker-
taislui normaalivuosiin verrattuna

DHO\D f \ ts-ll huoma'i etli IämPö-

tila pesinnär aikana ja nuorten pesästä-

lähclön iäikeincn kuolevuus korreloivat.
Kur vielä pesintätiheys otettiin mukaan
moninruuttuj amalliin, korrelaatio oli kor'
ke.i. Hän väitti tämän pohjalta, että

nLrorteD kucllevuus vaihtelec lämpötilan
mukaan ia että vaihteluja tasoittavat
tiheydestä riippuvat lekijät.

Kuolevuuden ei ole buomattu olevan

yhteyCessä kesän tiheyteen, joka on

pesivät linnut + lentopoikaset Kuolevuu-

clen on kuitenkin huomattu olevan yhtey-

dessä kevään tiheyteen. Kun keväällä pesii

paljon lintuja, syksyllä pieni osa popu'

laatiosta on nuoda ja seuraavana ke-

väänä populaatio on pienempi (SLA(IS-

VOLD 1975, VAN BALEN 1981)'

KLOMP {1972:476) arvelee, että poikas-

ten pesästälähdön jälkeen alueelle muut-

taa tuntematon määrä lintuja muualta ia
kesän populaatio olisikin pesivät linnut+
lentopoikaset+ alueelle muuttaneet linnut
Tiheydestä riippuvuutta ei ole pystytty

osoittamaan, koska tiheyttä ei ole tiedetty.

3.2. Rajoittaako tertitoriaalisuus
populaation kasvua?

Territoriaalisuus rajoittaa pesivän popu-
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laation tiheyttä, jos (1) osa populaatiosta
ei pääse pe\imään. jo\ {2r nämä ylijäämä-
linnur or at ly5iologisesti kykener iä pe"i-

mään ja jos (3) reviirin omistajat eivät
käytä iotain rcsurssia kokonaan 0olloin
resurssi itse olisi rajoittava) (PATTERSON
1981),

Ensimmäisen ehdon vaatimia pesimättö-
miä lintuja ei ole talitiaispopulaatioista
havrirru. I erritoriaali\uus rajoiltaa kui-
tenkin parhaiden habitaattien tiheyttä,
jolloin osa linnuista ottaa reviirin huonom-
malta habitaatilta ja pesii siellä. Edellå
mainittu parhaiden reviirien haltijoiden
poistokoe osoittaa tätä. Territoriaalisuus
siis levittäå linnut laajemllralla alueelle eli
säätelee tiheyttä. Ei tiedetä, kuoleeko osa

linnuista terrotoriaalisuuden vuoksi jolloin
territoriaalisuus rajoittaisi myös pesi!än
populaatior kokoa. Ei tiedetä myöskään,
1äheneekö populaation yhteenlaskettu iä1-
krliirtLL'tru territorirrrrlisrru,len aLir.

Rcviirin koko vaihtelec huomattavasti
rtrud<. a toisecrr. Iu,'n rrääri)l)rni\(rl
rrrckrnt.rrrejr ei tunn, tu. l(uL., cl nt:iiri!-
dy ravintolilanteen mukaaD (KREBS
le-1./. On viillcirå .iirä. (rtä retiirin
kokoon raikutraa potenlidJli\len re\iirin
ottajien määrä. Nuorjlla koirailla on ehkä
pienempi reviiti kuin vanhoilla (DHONDT
& HUBLE 1968), joiloin ikärakenne
vaikuttaisi territodaalisuuden kautta ti-
heyteen. On havajttu, että osa linnuista
pesii hyvien reviirien omistajien alueella
(DHONDT & SCHTLLEMANS 1983). Ne
ruokailevat kaukana pesästään ja niiden
jälkeläi.luorln on alhaisempi kuin mui-
den hyvä11ä habitaatilla pesivien lintujen
jälkeläistuotto. Myös vieraan saaneiden
reviirinomistajien jälkeläistuotto heikentyy.

Reviirin tarkoitus ei ole säädellä popu-
laatiota, vaan nostaa yksilön kelpoisuutta
(csim. KRTBS lq'lt. Yk\ilön kelpoisuus
nousee ehkä parantuneen ravinnonsaa-
tavuuden tai vähentyneen predaation
vuoksi. Territoriaalisuuden mahdollinen
populaatioita säätelevä vaikutus on seu-

rausta yksilötason evoluLrtioprosesseista.

3.3. Kilpailu ruuasta ja scn populaåtiota
säätelevä vaikutDs

Näkemys, että ruoka ei ra.ioita popu-
laation kasvua, on pohjana hypoteeseille
populaatioiden itsesäätelykyvystä (KREBS
1978). Näiden hypoteesien mukaan eläin'
ten laatu muuttuu, kun populaatio
lihenec. Laadun muutos merkitsoe muu-
tosta fysiologisessa tilassa tai käyttäytynris-
muulorlJ. Populaalio ei kr'ta niin
suureksi, että ravinnosta olisi puutetta tai
cttä se käytettäisiin loppuun.

Talitiaisella käyttäytymismuutos mer-
kitsisi lähinnä n]uutosta territo aalisuu-
dessa. Kuten edellisessä kappalcessa ker-
rottiin, reviirin koon määräYtlmistä ei

tunncta. Koko voi määräytyä yhtä hyvifl
sisäisistä tekijöistä kuin ympär'istön vaiku
tuksesta.

Väitteeseen. että ruoka ei vaikuta
popuiaatioon, ei myöskääl1 ole pitäviä
todisteita puolesta eikä lastaan. Ruuan
vaikut s voitaisiin osoittaa tutkimuksella,
jossa seivitettäisiin tiaisten energiabudietti.
rrrokrr,rlin is,r.rlislus\lrrl(gial sekä sell

rattaisijn populaation koon ja rakenteen
nrLlutoksilr ia muutoksia ravintotilantcessa
{KLOMP 1981).

Viitteitä ruua11 vaikutuksesta popu]aa-
tionrr or ,lcnrr..a. \e tulirirt eriirr jo
nrr.rrtcn lrruler uurlen t:.rla.telusqc, .ia ne

olivat p1ökin siementuoton vaikutus,
kilpai)u ravinnosta sinitiaisen kanssa
pesintäajkana, ravinnon ctsintään käytc
tyn ajan runsaus ja talviruokinnan elossa'
säilyvyyttä parantava vaikutus. Ravinto-
ki$ailun määrällisistä vaikutuksista popu
laatioorr ei voida sanoa mitään varmaa.

Talitiaispopulatioista tiedetäån, että ti
hcydestä dippuvaa säätelyä tapahtuu.
Voirrrakkain tiheyteen vaikuttava tekijä,
nuorten kuolevuus, on ehkä tiheydestä
riippuva. Sen selvittäminen, johtuuko
nuortel katoaminen ruuan puutteesta vai
territoriaalisuudesta, selittäisi paljon tali,
tiaispopulaation säätelystä.

4. Tiivistelmä

Talitiaisen pesivän populaation tiheys
keväällä riippuu edelliskesän poikasten
eloss.rsäilyvyyd€stä. Pääosa poikasistd ka-
toaa todennäköisesti ennen talvea joko
ensi viikkoina pesästälähdön jälkeen,
nlyöhenlmin kesällä tai syksyllä. Talven
ankaruudella on kuitenkin myös merki-
tlstä, ehkä eniten anka ssa ilmasto-olo-
suh teirra pohiois-turnop.rs.a. Prökin sie-
mensadon ja talitiaispopulaation tiheyden
korrelaalion (]yrä ei tiederä. Ke!ään
iemitoriaalisuudcsta voi olla seurauksena.
ellä nuorel linnut joutuvat u\eammin
pcsimään huonolle habitaatille kuin van-
henmat Linnut.

Talitiaisen jälkeläistuotto on tiheydestä
riippuvaa. Se ei ole kuitenkaan tarpeeksi
vaihtclevaa sclittääkseen havaitun tiheyden
räälelyn. Kuoievuus on hyvin vaihteleva,
mutta ci ehkä tihevdestä riippuva. Tihey-
destd riippu\a säätely tapahtuu ehkä terri-
toriaalisuuden tai ravintokilpailun kautta.
'I errjtoriaalisur.rs säätelee tiheyksiä ainakin
parhailla habitaateilh, mutta sen koko-
naisvaikutusta lintujen nlääriin ci tiedet:i.
Kilpailu ruoasta vaikutlaa jälkeläistuot-
toon ia ehkä kuolcvuuteen. Kilpailun
säätelevää voimakkuutta ei tiedctä.
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Syysmuuttokatsaus 1983

Hannu Klemola

Mitä tehdä kun lähes viisisataapäisen
yhdistyksen riveistä löytyy vain kourallinen
henkilöilä. jotka palaul taval sylshavain-
tonsa tai edes osan niistä? En usko. että
loput eivät näe tai tunnista lintuja tai että
he retkeilevät ainoastaan Porissa, Hangos-
sa ja pinnapaikoilla. Jos neljä ja puolisa-
taa alan harrastajaa viitsisivät kukin
palauttaa edes yhden merkittävän s'rysha-

vainnon, olisi koossa tuota pikaa jo saman
\ rrran Lältrökelpoi\ia katsauksen osia.
I uler aisuudessa. jos kehitys samanlaisena
jatkuu, ei katsauksia kannata ollenkaan
laatia, sillä jo nykyään ne liian usein ovat
väkisin kokoon riivittyjä. Lisäksi alalla on
ilmeinen työvoimapula. Kaikki tämä hei-
jastuu yhdistyksemme selkärankaan, Uku-
liin, joka on silloin vaarassa pudota
sivumäärältäån lentolehtisen tasolle.

svy\muulrohar aintoja (sis. harvinaisuu-
dcl, p3la.rrirat seuraaval 25 henkilöä:
Pekka Alho (PA)
Hannu Frinan (HF)
Mika Hallen (MiH)
Heikki Heikkilii (HH)
Jari Helstola (JHe)

Hannu Klemola (HKl)
Juha Kylänpää (JKy)
Tom Lindbom (ToL)
Henry Lehto (HeL)
Soili Leveelahti (SL)
Pekka Loivaranta (PLo)

Jyrki Matikainen (JM)
Vesa Multala (VM)
Jukka Nurmi (h-)
J. P. Penuilä (JPP)

Janne Riihimäki (JR)

Jukka Saario (JuS)

M. J. Saarinen (MJS)
Kari Salonen (KS)
Risto Saranto (RS)

Petteri Sirva (PSi)
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Kalle Toivonen (KT)
Simo Veistola (SV)
Kim Vinari (KV)
Hannu Virtanen (HVi)

Seuraavien hawinaisuushavaintojen pa-
laullajien nimel esiintyrät lek\lis\ä nimi-
merkkeinä. muiden nimet kokonaisuudes-
saan. Kaiken kaikkiaan löytyi korteilta 46
henkilön nimeä. suuri osa tosin vain
kerran.
Seppo Aspelund (SA)

Osno Kivivuori (OKi)
Kimmo Koponen (KK)
Ismo Lahtonen (lL)
Rauli Lumio (RL)
Pekka Rautsaia (PR)
Lauri Salola (LSa)

Jukka Sillanpäå (JSi)

Esko Tarponen (ET)

Tästä kalsauksesta puuttuvat täysin
Jurmon havainnot, koska asemakaavak-
keet olivat kadonneet teille tietämättö-
mille. Luonnollisestikaa tämä ei ole
eduksi katsaukselle.

^lla 
luettelo TLY:n kunnista lyhentei-

neen:
Alastaro Al
Askainen As

Dragsfjärd Dr
Eura Eu
Halikko Ha
Houtskär Ho
Iniö In
Kaarina Kaa
Kalanti Kal
Karinainen Kar
Kemiö Ke
Kiikala Kii
Kisko Kis

Kodisioki Kod
Korppoo Kor
Koski TL Kos
Kustavi Kus
Kuusjoki Kuu
Laitila Lai
Lemu Le
Lieto Li
Loimaa Loi
Lokalahti Lok
Ma tila Mar
Masku Mas
Mellilä Mel
Merimasku Mer

Metsämaa Met
Mietoinen Mi
Muurla Mu
Mynämäki My
Naantali Naa
Nauvo Nau
Nousiainen No
Oripää Or
Paimio Pai
Parainen Par
Perniö Pem
Pertteli Pert
Piikkiö Pi
Pyhäranta Py
Pöytyä Pö
Raisio Ra
Rusko Ru

Rymättylä Ry
Salo Sa

Sauvo Sau
Suomusjärvi Suo
Särkisalo Sär
Taivassalo Tai
Tarvasjoki Tar
Turku Tu
Uusikaupunki Uu
Vahto Vah
Vampula Vam
Vehmaa Veh
Velkua Vel
vastanllard va
Yläne Yl
Tu. Ruissalo Rui

Vesilinnut

KAAKKURI (Gavia stellata) Viime vuo-
sien tapaan harvinainen syksyllå. Nytkin
vain neljä havaintoa: 10.09. 3p In. Kolko
(ET), 20. 09.2m Uu.lhamo (JKy), 15.10.
1rn Kor.Aspö QHe) ia 22.11. 1 W Nau.
Högland (JHe).

SILKKIUIKKU (Podiceps cristatus) Mar-
raskuun lopulla vielä usealla paikalla.
Viimeiset 27.11. 2p Kor. Utö (JHe, KS).

HÄRKÄLINTU {Podiceps griseigena) En-
simmäinen syysmuuttajaksi tulkittava lin-
tu 28.07. Par.Makeavedenaltailla (HeL,
SL; JN). Viimeinen niinkin aikaisin kuin
jo 30.10. Kus.Kaurissalossa (JHe).

MUSTAKURKKU-L{KKU {Podiceps
auritue) Viimeinen: 27.08. 1 tp Kus. Kevo
(PA).

HEINÄSORSA (Anas platyrhynchos)
15.10. 1750p Tu. Wlajturi (JHe).

JOUHISORSÄ (Anas acut&). Viimeiset
06.1,1. 2p Sa.Halikonlahti (KT). Ei
mainittavia kerääntymiä.

TIAAPANA (Anas penelope) Yli sadan
linnun kerääntlrniä lai muu ajamääriä ei
havaittu. Viimeinen havainto Sa,Halikon-
lahdelta, jossa 07.11. 1/p (PSi).

TAVI (Anas creccs) Suurimmat keräänty-
mät tänäkin syksynä Sa.Halikonlahdelta,
jossa 16.08. ia 18.08. 1200p sekä vielä
19.09. 60Op (HF, JHe, HeL). Viimeiset
Halikonlahdella 08.11. 3 (KT). ja Kor.
Utössä 27.11. i/ (JHe, KS).

LAPASORSA (Anas clypeata) Ensimmäi-
nen ilmestyi Halikonlahdelle 03.07. (KT)
ja muutto huipentui elokuun alussa,
jolloin 120p (JHe). Viimeiset jo 23.10./2 p
myös Halikonlahdella (KT).

RISTISORSA (Tadorna tsdorna) Laji on
harvinaisuus syksyisin Jurmon ulkopuolel-
la. Nytkin vain yksi havainto: 11.-13.08.
l'kv. p Sa.Halikonlahdella (JR, KT ym.).

LAPASOTKA (Aythya marila) Lokakuun
lopusta maffaskuun alkuun pieniä määriä
useilla paikoilla. Viimeiset 12.11. /3p Tu.
Oriniemi (HKl).

TUKKASOTKA lAythya fuligulal Suuria
kerääntymiä kesäkuusta marraskuuhun.
Halikonlahden kesäkuun huippu 120p
(JHe) ja heinäkuun huippu 170p (HF).
Syyskuun parhaat: 04.09. 265p Uu.Hiu
(PA) ja 21.09 800p Kor.Ahvensaari (JHe).
Lokakuussa yksi hyvä muuttosumma:
08.10. 335m (3a) Dr.lavo (HKl). Marras-
kuussa saaristossa useita parin sadan
linnun kerääntymiä.

PUNASOTKA (Althya ferina) 02.10.
l59p Uu.Ahmasvesi (JuS): Viimeinen:
08.11. 1/Sa. Halikonlahdella (KT).

TELKKÄ {Bucephala clangulal Suurim-
mat kerääntymät: 03.09. a283p Kus.Kau-
rissalo, 22.10. 280 Uu. Kemira ja 230 Tai.
Vehnainen (JHe). Vielå 12.11. 274 välillä
Nau.Prostvik-Borstö (RS).
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ALLI (Clangula hyernalis) Ensimmäiset
\O.07. / 2p Halikonlahdella (HF) Kor.
Utössä 12.10. 1362m+VL 4765m (JHe)

PILKKASIIPI (Melanitta tusca) 04 07

a150p Hou. Sövdö-Keistiö (JPP). Viimei-
nen 28.11. Kor. Utössä (JHe, KS).

MUSTALINTU (Melanitta nigra) PY'

Rihtniemessä 22.10. 64m (7 a) (lHe,

HeL). Viimeinen 20.11 Rui.Kolkassa
(JHe).

IIAAHKA (Somateria mollissirna) Kor.
Utössä 12.10. 1112m (JHe).

TUKKAKOSKELO (Mergus serrator) Vii-
meinen havainto: 29.11. 5m Kor.Vidskår
(JHe, KS).

ISOKOSKELO {Mergus merganser) Suu-

rimmat määrät vasta ma askuussai 12.11

793 välillä Nau.Prostvik"Borstö (RS) ia
l4.l l. 5l0p Paraisten ponilla (JHe).

UIVELO (Mergus albellus) Lajista pyy-

dettiin kaikki havainnot ja niitä kertyi
102:sta linnusta väliltä 11.09 -06 11.

Ensimmäinen lintu havaittiin Rauvolan-

lahdeila (MiH), jossa sama vielä 14.09.

Syyskuussa lisäksi vain yksi havainto

)ksinäise\rä linnustå. I okakuussa kuusi'
toista havaintoa 88:sta linnusta, joista

30.10. 52 (3a) Kustavissa (JHe). Marras-

kuussa kolme havaintoa 12:sta linnusta.

Petolinnut

MERIKOTKA (Il&lireius albicilla) Meri-
kotkasta tehtiin kolmekymrnentäyksi ha-

vaintoa, jotka koskivat 34:ää lintua.
Havaintoja ta\aisesli loppukesäslå mår'
raskuun loppuun. Havainnot yhtä lukuun-
ottamatta ulkosaaristosta: 28 09. 1 SW

Kaa.Kuusistossa (JN). Yksilömäärät kun-

nittain: Kompoo (5)' Nauvo (5),

Dragsfjärd 19), Iniö (2) Kaarina (1),
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Pyhäranta (3), Kustavi (2) ja Houtskär
(7). Määrittämätön kotka nähtiin viidesti.

MAAKOTKA (Aquila chrysaetos) Havain-
toja yhteensä viideståtoista linnusta. En-

simmäiset 02.10. 1 juv SW Kus. Kevo
(PA) ja 1 juv. S Dr. tiivö (HF, SL' JN).

08.10. 1 subad S/SW Dr. Björkboda (PA'

HKl, JSi),09.10. 1juv. Uu. Vartsaari
(JuS) ja 1 juv. W Nau. Björkö (IL vm.)'
15.10., lm Nau. Fagerholm-Pärnäs (JHe),

23.10. l juv. SW Uu. Vartsaari (JuS),

29.10. kolmella taholla: 1 juv. p Nau.
Pärnä\ {J. Saarnio), I SW Dr' Kasnär-

Hiittinen (PA, HKl, LSa, JSi) ja 1 subad

p Dr. Rosala (PA, HKl, LSa, iSi), 12 11'

myös kolmella taholla: 1 subad Nau.

Stenskär (RS), 1 juv. Kor'Gvltö (OKi) ja
1 N iltahämärissä Par.Kyrkljärden (OKi)'
27.11, 1 juv. Sä. Nikssari (PIn). Lisäksi

Utössä relgastettiin yksi lintu syksyn

aikana (A. Rivasto).

Pedoista palautettiin niin huonosti
havaintoja, että minkäänlaista taulukkoa
ei ollut syytä tehdä. Joitakin huomioita
saattoi sentään tehdä muutami€n aktiivien
havainnoista:

HIIRIHAUKKA (Buteo buaeo) Viimeinen

havainto: 20.11 1 S Tu Ruissalo (JHe).

PIEKANA (But€o lagopus) Oli kadoksissa
koko syksyn pienen huipun osuessa

lokakuun alkuun.

VARPUSIIAUKKA (Accipiter nisus)

Muutto alkoi heinäkuun lopulla ja oli
kaksihuippuinen jatkuen aina maffaskuun
lonulle. Parhaal muultopäitäl syys- ja
lokakuun alussa. Muuttavien summa 315,
joka siis koostuu vain muutamien harras-
tajien havainnoista.

KANAIIAUKKA {Accipiter gentilis) Hui
put samoihin aikoihin varpushaukan
kanssa. Viimeinen selvästi muuttava lintu
29.11. Kor. Vidskärillä (JHe, KS).

SINISUOI{r|LKKÅ {Circus clmreus) iin'
sirnmäinen iintu 04.08. koilas Rusko
kk:ssä (HH) ja viimeinen 24.11. / 1, m
Ruis. Krottilanlahti (JHe).

NUOLIHAUKKA (Falco subbuteo) Vii
meinen: 25.09. 1 SW Lai.kk (JKy).

IUULIHAUKKA (Falco tinnunculus).
Urö\sä 24.08. 7p (HeL). Muuton huippu
syys'lokakuun vaihteessa.

Isot linnut

MERIMETSO (Phslacrocoråx carbo) Var-
sinaisia syyshavaintoja Jurmon ulkopuo-
lelta 22.08 alkaen. Paras paikkakohtai
nelr tulos hyvältä medmetsopaikalta,
Rihtniemestä, jossa 24.09. 44m, 10p
(HVi). Samana päivänä Uu. Liesluodossa
30 SW (OKi). Esiintyminen runsaampaa
kuin viime syksyinå:

Havaintoja/exx:
2/2 17/102 22/84 29/ 108 '70/296

VIll IX X XI yht.

HARMAAHÄIKÅRA (Ardea cinerea) Ha-
vaintoja 04.07.-23.10. väliseltä ajalta.
Esimmäinen lintu paikallisena Halikonlah-
della (KT) ja viimeinen muuttavana
Rus.Kullavuorella (JHe). Halikonlahdella
nähtiin ardeoita syyskuun 18:een asti
lähes päivittäin, enimmillään 17.09. 8p
(JR). Samoin Turun Åvikissa 17.07-20.08
lähes päivittäin, enimmillään 4p (PR,
HeL). Myös Turun Rauvolanlahden-Fris-
kalanlahden alueella 2l.08.-22.09 enim-
millään 4p (MiH, ToL ym.) sekä Uu.
Vartsaaressa 10.08-15.09. 1-5p (JM).
Muut havainnot: 23.07, 1p Nau.
Spinkträsk (SA), 26.07. 1 juv. Le.
Tenholanlahti (MlS), 27.07. 3p ia 01.08.
1p Tai.Kolkanaukko (PA), 30.07. 1p Dr.
Skinnarviken (H. Halmeenmåki), 05.08 1p
Sä.Förby (J, Merikanto), 06.08 1-2

Pni.puhdista$o (JHe) ja Jp I'1. Ota-rå.!i
(JKy) ja 2 S Sä.Förby (PLo), 07.08. 1 SW
Dr.Surnanåviken (4. Valta), 08.08. ,lp
Uu. Kuivinrauma (JKy), 10.08. 1 Sw
Hou. Berghamn (KV), 17.08. 1m Rai.
Rotanvuod (ET), 23.08. 1 imm. p Dr.
Skinnarvik (PLo), 04.09. 1 SE Kus.Kau-
rissalo (JHe), 14.09. 3p Ke. Irmnäs (S.

Ahokas) ja 07.10. 1 NW TLr. Pihlaja'
niemi (HKl). Eli harmaahaikara on varsin
tavallinen näky alkusyksystä parhailla
retkeilypaikoilla. Suurien parvien puuttu-
minen kummastuttaa,

LAULUJOUTSEN (Cygnus cygnus) Esiin-
tyminel niukkaa: ensimmäiset vasta 22,1O
2p Sa.Halikonlahdella (KT). Påämuutto
5.-6,11., jolloin 77m*p eli yli puolet
syksyn kokonaissummasta, joka oli 151

exx,

KÄNADANHANHI (Branta canadensic)
lähes kaikki havainnot koskevat paikalli-
sia lintuja. Suudmmat kerääntymät: 11.09
250p Per. Hämeenkylä (JR) ja 01.10. 170p
Sä.Taamarla (PLo), Kanadanhanhen voi-
makas runsastuminen jatkuu.

SEPELHANHI (Branta bernicla) Ainoa
havainto: 15.10. 8adS Py. Rihtniemi (KK,
RLu).

VALKOPOSKIIIANHI (Branta leucopsis)
Ei havaintoja.

MERIHANHI (Anser anser) Havaintoja
tuli niukasti, esim. Mietoistenlahdelta ei
yhtään. Va6inaisia huippuja ei havaitta-
vissa. Viimeinen havainto: 08.10. 9 SW
Dr. Björkboda (PA, HKl, LSa, JSi).

METSÄHANHI (Anser fabalis) Havainto-
ja 20.09.-25.10. eli metsähanhet ohitt!
vat alueemme runsaassa kuukaudessa.
Päämuutto osui samoihin aikoihin kurjen
kanssa, sillä 25.09,-26.09 havaittiin 201

exx. eli lähes puolet sykryn kokonais-
summasra 3gq. Toinen pienempi huippu
7.-9.10, jolloin 112 m*p.

13



TÖYHTöHYYPPÄ {Vanellus vanellus}
Ensimmäinen syysmuuttaja 19.06. SW
Kaa. Kuusistossa (SL, JN). Suurimmat
kerääntymät: 16.09. 114p Sa.Halikonlah-
della (HF) ja 17.09. 70p Tu. Vuoksen-
ni\ka (HKl). Viimeinen harainto Poimi,,'n.
lahdelta, jossa 23.10. 3p (KS).

TYLLI (Charadrius hiaticula) M uulon
kulk u Hrlikonlahdella seuraa!anlainen: jo
21.06. lp, mutta seuraava havainto vasta
01.08., jolloin 6p. Enimmillään 13.08.
13p. Viimeisen kerran tylli nähtiin 27.09.

PIKKUTYLLI (Charadrius dubius) Hali-
konlahdella 03.08 l5p (Kf) ja viimeinen
Tu.Åvikissa 30.08. (VM).

TUNDRT\KURMITSA (Pluvialis squata-
rola) Ensimmäinen vasta 26.07. Hou.
Bereh.rnrn tp IKV). ionkr jälkeen ha\rin.
toia njukasti lokakuun puoleenväiiin saak-
ka. Viimeinen: 15.10. 1m Nau. Nötö-
Lohm (JHe).

KARUSTARINTA (Pluvialis apricaria)
Eilsimmäinen havainto koskee nuorta
lintua Halikonlahdella (HF) 24.07. Vii-
neiset io 17.09. 9p Tu. Åvik (MiH).
Havaintoja yleisesti ollaen yllärrävän tä-
hän.

TAMANVUOHI {Gallinago gallinago)
Huippu Halikonlahdella. jossa 0b.08 perä.
ti 70p (JHe). 27.-28.1L Kor.Utössä vielä
yksi (JHe, KS).

Kiirsivällinen odotus on palkittu
kitjailua (kuva Matti Valta)

ANSER SP 264:stä määrittämättä
jääneistä ansereista ilmeisesti 27 merihan-
hia ja loput metsähanhia. Esim. 25.

26.09 metsähanhen päåmuuton aikoihin
nähtiin 111 n ja 09.10. 110 m.

ANSER/BRANTA Kokonaissumma 359,
joi\ta 25.04. muu{li 2Jb. Hrrainnot
ajoittuvat ajallisesti välille 21.08 -02 10.

metsähanhien slJsPuvun kaunista

KURKI (Grus grus) Havairtoja väliltä
04.07.-20.10. Syksyn kokonaissumma
hy\in !aatimalon rerralluna esim. viime
syksyyn. Nyt vain 459, Paras paikkakoh-
tainen muuttosumma 25.09. n. 137 S"SW

Särkisalossa (PLo).

Kahlaajat
MERIHARAKKA (Haematopus ostralegus)
Ensimmäinen 14.06. Sa. Halikonlahdella
(KT) ja viimeiset 20.09. 2m Uu.lhamo
(JKy), Pikkutyllit häviiivät maastamme suurimmaksi osaksi elokuun kuluessa.

nuori lintu täydentää vielä rasvavarantoaan (kuva Tuukka Pahtamaa)
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IÄNKÄKURPPA (Lymnocryptes minimus)
Ensimmäinen 25.09. Tu. Åvik (MiH).
Viimeinen 22.10. 'tu. Rauvola (SV).

LEHTOKURPPA (Scolopax rusticola) Vii'
meinen 08.11. 1m Lai.Kaivola (JKy)

i{UOVI (Numenius &Iquåta) Muutto
käynnistyi heti kesäkuun alussa: 04.06 19

S Al. Tammiainen (HH). Selvää muu'
lon huippua ei havaittavissa. Viimeinen.
yksinäinen kuovi lensi S. Al. kk:ssä 07 09.
(HH).

PIKKUKUOVI (Numenius phacopus) En-

simmäinen 23.06. 1p Rui r-tie (HKl) ja
viimeinen havainto tulee I-Dkalahdelta,
jossa 20.08. 3+1 p (RS)'

RANTASIPI lActitis hvpoleucos) Muuton
alkamisesta ei selvää kuvaa. Huippu
heinäkuun lopulla ja suurin kerääntymä
Halikonlahdella 27.07, jolloin 10p (JR).

Viimeinen myös Halikonlahdella 19 09.
(HF).

METSÅVIKLO (Tringa ochropus) Muu-
ton alku: 10.06. ä SW Kaa Kuusisto (JN).

Huippu: 16.0'1 6P Pai.Puhdistamo
(HKl).

LIRO (Tringa glareola) Ensimmäiset
kaksi liroa Halikonlahdella 14.06 (KT).
Halikonlahti TLY:n alueen parhaimpana
paikkana kahlaajien suhteen, jollei nyt

sitten Jurmoa lasketa mukaan' tarjosi

myös suudmmat rnä täti 2'7.O7 170P

(KT), 05.08 150p (JHe), 13.08 150p (JR)

ja huippu jo 24.07., jolloin 180p (HF).

Viimeinen varsin myöhåän, 19.09.' Pai
mion puhdistamolla (HF).

PUNAJALKAVIKLO (Tringa totanus)

Muuton alkua vaikea todela. Sisämaan

määrät jäivät vaatimattomiksi: parhaana

Halikonlahdella 14.06 7p (KT). Viimei-
nen jo 31.07. samalla paikalla (HF).

MUSTAVIKLO (Tringa erythropus) Run-

saana jo heti kesäkuun alussa: 14-O6., 12p

Halikonlahdella (KT), mutta 22.O7. bttip'
pu 22p (KT) Viimeinen myös Halikon-
lahdella 19.09. 1p (HF).

vALKOvIKLO lTringa nebulatial Saapui

samaan aikaan mustaviklon kanssa' sillä
14.06 2p myös Halikonlahdella (KT).
Huippu samaisella paikalla vaatimaton
l2p 27.07. Viimeinen valkoviklo havail
tiin Tu.Vähäheikkilässä 18.09 ä Sw
(HKl).

SUOKUKKO lPhilomachus Pugnax)
Muutto alkoi tavan mukaan kesAkuun
alktrpuoliskolla ja huipentui heinä-elokuun
vaihteessa: Halikonlahdella 13.08. 150p
(JR) ja 24.07 165p (HF). Viimeiset 05.10.

14 SW Tu. Yo"kylä (HF).

ISOSIRRI (Calidris canutus) Jurmon
havaintojen puuttuessa jää isosirrihavainto
Py.Truutista 21.08. l juv p ainoaksi
(HVi).

SUOSIRRI (Colidris alpina) Suosirdstä
saatiin runsaasti havaintoja. 03 07 yhtä-
aikaisesti havaintoja kolmelta taholta
Päämuutto sattui heinäkuun jälkimmäisel-
le puoliskolle. Halikonlahdella seuraavasti:
20.07. 70p, 23.07 80p ja 31.07 40P

Muualla vähälukuisempi. Viimeinen suo-

sirri nähliin Halikonlahdella niinkin myö-

hään kuin 30.10. (JR, KT).

KUOVISIRRI (Calidris fertuginea) Kuo-
visirrihavainnot ovat keskittyneet harvoille
paikoille: Halikonlahdella 20.07-1.10.
enimmillään 33 exx 22.07. (HF). Eniten
havaintoja juuri heinäkuun lopulta. Ha-
vainnot muualta: 22-07. 2 ad p Tu. Åvik
(LSa) ja 1 ad p Rui. r-tie (LSa\,24.07, 1

ad p Uu.Ulko-Kiverö (HVi), 28.07. 5 ad
p. Tu.Åvik (PR).

Syksyisiä kuovisirrejä tapaa
Tuukka Pahtamaa)

alueellamme varmimmin Halikonlahdella (kuva

PIKKUSIRRI (Calidris minute) Ensim-
mäinen lintu harhaili Halikonlahdella
22.-24.07. (KT, HF), seuraavat 04.08.
2p (RS). Huippu osui syyskuun puoli-
välin jälkeen: 17.09 45p, 18.09 40p, 21.09
40p. Tåmän jälkeen linnut hävisivät
nopeasti ja viimeiset 27.09 2p (JR).
Edelliset havainnot kaikki siis Halikon-
lahdelra. muualta vähän esiinrymisen
painottuessa syyskuun puolivälin jålkeisille
päiville.

LAPTNSIRRI (Calidris temminckii) 12.07
Halikonlahdella nähdyt 2p avasivat lapin-
sirimuuton (KT), jota jatkui slTskuun
puoleenväliin saakka. Viimeiset 19.09 2p
Halikonlahdella (HF). Yli kymmenen
linnun kerääntymiä ei havaittu.

IÄNKÄSIRRIÄINEN {Limicolo falcinellus)
Laji on harvinainen syksyisin alueellam-
me, vaffinkin Jurmon ulkopuolella. Kol-
melta viime syksyltä havaintoja 1-5 lin-
nusia Jurmon ulkopuolelra. \yr havain-
toja kolmesta linnusta: 01.-04.08 1p
Sa.Halikonlahti (monet), 12.08. 1p Tu.
Åvik (MiH) ja 19.08 lp Ruissalon
rantatieltä (JHe).

PULMUSSIRRI (Calidris albal Laji on
vielä harvinaisempi kuin jänkåsirriäinen
syksyisin Jurmon ulkopuolella. Kolmelta
viime syksyltä havaintoia 0-4 yksilöstä.
Nyt peräti kymmenestä: 18.07. 1p Uu.
Sasi (HVi), 24.07. 1 ad p Py. Sili-
Iräkäli (HVi). 18.09 " S Py. Rihtniemi
(HVi) ja samana päivånä 1p Halikonlah-
della (monet).
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Pirteä vesipääskJ kohottaa aina retkeilijän
26.E.1963 Jurmossa (kuva Jouko Hakala)

VESIPÄÄSKY iPhalaropus lobatus) Ha-

likonlahdelta havaintoja väliltå 11.07-
18.09 yhteensä ainakin kuudestatoista eri
linnusta, enimmillään 24.07, jolloin 9p (J.

ja K. Elo). 18.09 havaitut 2p (SV vm )
erittäin myöhäisiä. Muut havainnot: 18.06

1p Raisiolahdella (JHe), 11.07 1p Py.

Siliiräkäli (HVi) ja 2p Uu Sasi (HVi),

24.07. \p Tu.Åvik (SL, JN), 24.07. 1p

Py.Kroopkarta (HVi) ja 29.07 1p Tu.Åvik
(HeL).

Inkkilinnut

MERIKIHU (Stercorarius parasiticus)

* SP Viimeinen 12 09, Kustavi, koskee

tarkemmin määrittåmätöntä lintua (JHe).

HARMAALOKKI (Latus argentstus)
30.10. 400p Kus.Vartsalan lossi (JHe).

't8

NAURULOKKI (Larus ridibundus)
Houtskärin Berghamnissa loppukesän
naurulokkimuuttoa: 30.07. 85m, 31.07,
29m, 05.08 240m ja 08.08. 30rn (KV).

PIKKULOKKI (Larus minutus) Havainto-
ja kesä-elokuussa Halikonlahdelta ja Pai
mion puhdistamolta (JHe, HKl, KS, KT
ym.) Lisäksi myöhäinen ad 08.11 Dr.
Bengtskärissä W (JHe).

RÅYSKÄ (Sterna caspia) Halikonlahdella
ensimmäiset 22.07 (KT) ja viimeinen Uu.
Ahmasvedellä 21.08. (JuS).

KALATIIRA (Sten& hirundo) Hävisi
huomaamartomasri heinä-elokuussa ja vii-
meiset 2p Uu. HiLr 04.09 (PÄ).

Kyyhkyt, pöllöt, tikat ym.

RUOKKI (Alca torda) Ulkosaaristossa
marraskuun lopulla vielä muutamia
havaintoja.

RISKILÄ (Cephus grylle) Muuttoa vielä
marraskuun lopulla: 22.11. 4 S Kor. Utö
(JHe).

KESYKYYIIKY (Columba livia) Utössä
18.-19.08. lp (HeL).

UUTTUKYYHKY (Columba oenas) Vii'
meiset 19.11. 1p Mie. Aarlahti (PA,
HKl, JSi) ja 29.11. 1p Lai.Pappila (JKy).

SEPELKYYHKY {Columba palumbus)
Paras muuttosumma 08.10 950m Dr. Iövö
(HKl) on vaatimaton. Viimeinen 03.11.
Ha. Joensuu (KT).

TURTURIKYYHKY (Streptopelia turtur)
Aiuoa havainto: 04.10. 1p Tu. Pihlaja-
niemi (J. Normaja).

TURKINKYYHKY (Streptopelia decaocto)
Turussa laji on keskikaupungilla oikeilla
paikoilla ympäri vuoden vanin tavallinel
näky, samoin Raisiossa, mutta muualla
laji on selvästi rähälukuisempi. Suurin
pa rvi nähtiin lu.Piispankadulla. jossa

22.11. l2p (S. Nurmi). Harainnol muual-
ta: elokuussa Paimiossa 7/lp (E.
Vuorisalo), 31.08. 1 ad p Salon keskus-
tassa (L.J.Laine), 17.09 2p Tai.kk (PA) ja
2q.10. I Pai.kk (PA. HKl, LSa, JSi).

VARPUSPÖLLÖ (Glaucidium passerinum)
Kaksi har.rintoa rä\tä Euroopan pienim-
mästä pöllöstä: Kaarinan Rientolassa
02.10. lp (V. Partanen) ja marraskuusta
lähtien 1p Rui. Puutarha (monet).

SUOPöILÖ (Asio flammeus) Ensimmäi-
nen havainto tehtiin poikkeuksellisesti jo
elokuun puolessa välissä: 18.08 1SE
Halikonlahdella (JHe) ja viimeinen samoin

poikkeukseliisesti !astå marraskuun iopui'
la: 27.11,. I Rui.Puutarha (KK, R. Lain€).

HIIRIPöLLö (Surnia ulula) Kolme ha-
vain(oa: Kor.Urössä oleskeli yksinäinen
hiiripöIlö 6.-9.10. (J. Komi, A. Rivasto),
06.11. 1 Rym.leikkistenjärvi (JHe, HeL)
ja 20.11. 1p Tu.Rauvola (HKl ym.).

TERVAPÄÄSKY (Apus apus) Laji muutti
riinreryksyistä aikai<enrmin ja riimeinen jo
12.09. 1 SE Sa.Paukkula (KT).

KÄKI lCuculus canorusf Viimeinen varsin
myöhåän: 20.09. 1p Kaa.Kuusisto (SL,
JN).

KUNINGASKÄLASTAJA (Alcedo atthis)
Yksi syy,'hevainto: 10.09 I Kus.Anarai-
nen (R. Hyvönen).

HARJALINTU (Upupa epops) Kuningas
kalastajan lavoin han inainen syksyisin.
Nyt myös vain yksi havai*to: loka-
marraskuun vaihteessa lp Kal.Suurikkala
(lehtitieto).

HARMAAPÄÄTIKKA (Picus canus) Ha"
vaintoja vain paikallisista linnuista.

KÄPYTIKKA (Dendrocopos mqior) Syys-

marraskuussa vain muutama havainto
selvästi vaeltavasta linnusta.

PIKKUTIKKA (Dendrocopos minor) Ha-
vaintoja vain paikallisista linnuista elo-
kuulta lähtien.

Varpuslinnut

KIURU (Alauda arvensis) Viimeiset 12.11
Nauvossa ja Halikonlahdella.

KANGASKruRU (Lullula arborea) Lajis-
ta pyydettiin kaikki havainnot syksyn
ajalta. Havaintoja kertyi vain viidestäkym-

mielialaa. Tämä lintu uishenteli
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RÄYsTÄsPÅÄsKY (Delichon urbica)
08.09. Kaarinan Hovirinnassa nähdyt
linmrt viimeiset (VM). Ei kai räystäs-
pääsky todella lähtenyt näin aikaisin?

NIITTYKIRVINEN (Anthus pratensis)

20.09. Uu.lhamossa voimakasta lnuuttoa:
tb'tm rJKy). Samana päivänä myös

muua lla voimakasLa muulloa Viimeinen
havainto mantereelta 20.11. lp Sa

Suomen sokeri (PSi, KT).

LAPINKIRVINEN (Anthus cervinus) En-
simmäiset kaksi muuttavaa 25.08. Tu.
Ränlämäessä (VM). Huippu svvskuun

alussa, esim, 04.09. 20p Sa.Halikonlahti
rJR). Samalla paikalla myös iimeinen:
01.10. 1p (JHe, HKl).

KELTAVÄSTÄRIIKKI (Motacilla flava)
Päämuutto elokuun lopulla: 18.08. 3'10

Halikonlahdella (JHe) ja 22.08. Kor.Utös-
sä 910m * 120p, jonka lisäksi 130m sp:tä
(HeL). Viimeinen 08.10. Dr.Rosalassa
(KS).

vÄSTÄRÄKKl {Motacilla alba) Huippu
.amoihin aikoihin tai vähän myöhemmin
kuin keltavästäräkillä. 22.08. 150m, 100p
Utössä (HeL) ja 24.09. 130p Halikon'
lahdella (KT). Viimeinen jo 22.10. Salossa
(JR).

PIKKULEPINKÄINEN (Lanigs collurio)
20,09. 2 juv Tu.Pihlajaniemi viimeiset
(HKl).

LAPINHARÅKKA {Lanius excubitor) Uu"
den lintuatlaksen mukaan maamme la-
pinharakkakanta on b000- 8000 paria.

ioista vain hwin pieni osa, ehkå 10-20
paria, pesii yhdistyksemme toimialueella,
sillä suurin osa linnuista pesii Pohjois-
Suomessa. Vaikka laji onkin pesimäaikoi-
na piileskelevä ja vaikeasti havaittava, on
muuttoaikoina lajin havaittavuus hwä.
Siksi lajista on jokseenkin helppo tehdä
erillinen katsaus. Syksyllä ensimmäiset
linnut ilmest'.vät syyskuun puolivälin
aikoihin. Alla luettelo ensihavaintopäivistä
viideltä viime vuodelta. Onko pelkkää
\alrumde v0i onko kehil)s myöhäisempään
tuloon todellista, jää vain arvailujen va-
taan.

olevasta diagrammista selviää muuton
kulku:

KOTTARAINEN (StuInus vulgaris) Paras
noteeraus vaatimaton: 11.09. 3150p Hali
konlahdella (Hf). Jat k u uko kotl.rraisen
alamäki?

TILHI (Bombycilla garrulus) Ensimmåi-
nen: 06.10. ä Ruissalossa (SV). Loka-
kuussa yhteensä 55, marraskuussa 49.
l ilhet jäivär påäosin pohjoisemmaksi.

NÄRHI {Garrulus glandarius) Halikonlah-
della 06.10 9 S, 22.10. 2p ja 25.10. 1p
(KT). Lisäksi yksi vaellushavainto: 09.10.
1 S korkealla Tu.Slalom (HKl).

HÄRAKKA (Pica pica) Kaksi vaellusha-
rainroa: 22.10. I W Kus.Vartsalan lossi ja
4 W Kus.Susiluoto (HKl).

PÅHKINÄHAKKI (Nucifraga caryocatac-
tes) Ensimmäinen havainto lulee Korp-
nuusrJ. io\sx on omJ pe\itå kantansr ja

menestäyhdestä yksilöstä ajalta 11.09.-
09.10. Kaikki haivannot yhtä lukuunotta-
matta ulkosaadstosta: 24.09. 1m Tu
Slalom (HKl, ToL) Suurimmat keräänty-

mät Dragsfjärdistä, jossa 08.10 18 Hiittis-
ten kirkonkylässä ja 5 Rosalassa (KS)

sekä 15 Kasnäs (HKl, LSa Ym.)

IÖRMÄPÄÄSKY (Riparia riparia) Vii'
meinen 14.09. Tu.Rauvolassa (HF)

HAARAPMSKY (Ilirundo rustica) vii-
mejnen suhteellisen myöhään: 13.10 lm
Kor. Österretais (HKl). 09.08. Halikon-
lahdella 1000 H/D/R (JHe).
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I
l

Syksyllä -83 käpytikka ei juuri vaellellut vaan yksilöt jäivät harventamaan
kotimetsi€n käptsatoa (kuva Seppo Rytkönen).

I

I
t97E {18.09

l9u0 1'1.09.
lglJ I I2.O9.
t982 lJ.09.
r9r1l rq (x)

Dr. Vållö (O. lenovuo)
Hx.Lehtinier\i (K. Virlrncn)
Rai.ltri\i(Jnlahri (JHe)
Dr.Lil\il (HKl)
Kaa. Krusisto (S L.)

Mefirna\kLL (KS)

Syksyltå 1983 kertyi tietoja 40 ed
yksilöstä ajanjaksolla 19.09.-23.11. Lin'
luja iäi rnyös talvcksi runsaanlaisesti. Alla
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Väsby-Strömma välillä 11.09 nähdyt kol-
me lintua lienevät juuri paikallista pe\i'
mäkantaa (OKi). Lokakuun havainnot:
01.10. 1SW Kus.Kevo (PÄ),08.10. 1N
* 1 E Dr. Lövö (PA, HKl, LSa, JSi) ja
Hiittinen kk 8 sekä Rosala (KS ym.),
29.10. 5 w Dr. Hiittiren kk ja 1 Dr.
Dragsfjärd kk (HKl, JSi, ym.). Marras-
kuulta yksi havainto: 07.11. 1 Lemu
Niitukartano (MJS).

NAAKKA (Conus monedula) Salon kau-
pungin naakat kerääntyneinä Halikonlah-
delle 0ö.08. jolloin 800p (JHe). Suurin
muuttajamäärä Dr.Lövössä 08.10. 185m
(HK1).

MUSTAVARIS (Corvus frusilegus) En-
simmäiset muuttajat 01.10. Py.Rihtnie-
messä 18 Sw (HVi). Huippu lokakuun
puolessa välissä muuton jatkuessa vilk-
kaana maffaskuun alkuun.

VARIS (Corvus cornix) Voimakasta muut-
toa koko lokakuun saa stossa. Parhaat
muuttopäivät: 08.10. 531m Dr. lijvö
(HKl) ja 720m Py. Rihtniemi (JM), 12.10.
586m*151 sp:tä (JHe) Kor. Utössä, 21.10
630 W (08.00-11.00) Naa.Luonnonmaa
(JuS) ja 29.10. 401m Pyhämaalla (JHe).

PEUKALOINEN (Trogtodytes troglodytes)
Mu uta mia sisämaahcvaintoja. ensimmäi-
nen jo 13.09. Kaa.Kuusistossa (SL, JN).

RAUTIAINEN (Prunella modularis) Muu-
ron rlku elokuun lopu\.a, ei mainillr-
via muuttosummia, nähtiin vielä talvella-
kin.

RUOKOKERTTUNEN (Acrocephålus
schoenobaenus) Viimeinen: 24.09 2 Mas,
Halkkoaukko (MJS).

RYTIKERTTUNEN (Acrocephalus scirpa-
ceus) Viirneinen: 14.09. 1Ä Tu.Rauvolan-
lahti (HF). Halikonlahdella 09.08. 118

reng. (JHe).
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KIRJOKERTTU (Sylvia nisoria) Ainoa
havainto: 21.08. 1 juv. reng. Tu.Shell
(vM, HKI).

PAJULINTU (Phylloscopus trochilus) Vii-
meinen: 02.10. lp Vä.Caltarby (HF).

TILTALTTI (Phylloscopus collybita) En-
simmäiset tiltaltit ilmestyivät Tu. Shellille
21.08. (VM, HKI) ja viimeinen tiltaltti
havaittiin niinkin myöhään kuin 09.11.
Tu.Petreliuksessa (JuS).

HIPPLIINEN (Regulus regulus) Kor.
Utössä ensimmäiset 22.08. 9p (HeL).
KLrriositeettina mainittakoon. että 13.-
14.10. löytyi Utöstä 73 kuollutta (!)
hippiäistä (JHe).

PIKKUSIEPPO (Ficedula parval Havain-
toja ainoastaan Utöstä ajalta 27.08.-14.10
seitsemästä 1i[nusta (JHe, J. Komi, A.
Rivasto).

HARMAASIEPPO (Muscicapa striata)
Huippu 22.08, jolloin Utössä 80p (Hel).
Viimeinen 16.09. 1p Lai.kk (JKy).

PENSASTASKU (Ssxicola rubetra) Poik-
keuksellisen suuri kerääntymä: 22.08. 80p
Kor.Utö (HeL). Viimeiset jo slyskuun
lopussa.

SINIRINTA {Luscinia rvevica) Ensimmäi-
nen: 05.08./1p Sa.Suomen sokeri (JR).

Viimeinen: 21.09. 1juv. / pLe.
Pihlavakari (MJS).

PUNARINTA (Erithacus rubecula) Vii-
meiset marraskuun lopulla.

SATAKIELI (Luscinia luscinia) Viimeinen:
nuori lintu Tu.Pahanienessä 01.09.
(VM).

MUSTARASTAS (Turdus merula) Huip-
pu: 08.10. 42m Dr.L,ijvö (HKI). Viimeinen
muuttohavainto: 29.11. 1m Kor.Lohm
(JHe).

PUNAKYLKIRASTAS (Turdus iliacus)
Yökuuntelu 19.00-20.00) tuotti 12.10.
225 ä lu.Vähäheikkilässä (HKl). Vijmei-
nen 19.11. Py.Rihtniemessä (HKl). Tosin
laiia nähtiin vielä talvellakin.

RÄKÄTTIRASTAS (Turdus pilarie) Mas-
sat vasta joulukuussa.

HöMöTIAINEN (Parus montanus) Muu-
tamia havaintoja vaeltaneista linnuista
välillä 24.09. -25.10.

KUUSITIAINEN (Parus ater) Varsin
voimakas vaellus alkoi elokuun alussa
jatkuen marraskuulle. Suurin muuttaja-
määrä nähtiin Py.Rihtniemessä 22.10.
,11m (3a) (JHe).

SINITIAINEN (Parus caeruleus) ja TALI-
TIAINEN (Parus mqior) Heikkoa vael-
Iusta Luusitiaisen myölä hataintojen pai-
nottnessa lokakuulle.

PYRSTÖTIAINEN (Aegithalos caudetus)
Syyskuulta kaksi havaintoa: 04.09. n, 10

Kor.Strömma (OKi) ja 18.09. 10 Uu.
Vartsaari (JuS). Varsinainen vaellus al-
koi lokakuun alussa. Alla havainnot
seitsemän päivän jaksoissa. Mai[ittakoon
vielä suosituimmat vaellussuunnat, jotka
olivat SW ja NE.

VARPUNEN (Passer domesticus) Kaik-
ki vaellushavainnot: 08.10. 1 N, 1 SE Dr.
Lövö (HKl, KS) ja 22.10 6 SW Kus.Kevo
(PA, HKr).

PIKKUVARPUNEN (Passer montonus)
Yksi havainto: 15.10. 5 N Pöy. Juotola
(SV, T. Veistola).

PEIPPO (Fringi[s coelebs) 21.09 5135m

* 1000p Kaa. Kuusistonlahti (VM) ja
08.10. 9000m Dr.tnvö (HKl).

JÄRRIPEIPPO (Fringilla montifringilla)
Ensimmäinen Utössä 23.08 (HeL).

VIHERVARPUNEN (Carduelis spinus)

Parhaat muuttosummat: 20.09 3123m

Uu,lhamo (JKy) ja 02.10. 5l3m Dr. lnvö
(HF).

VUORIHEMPPO {Carduelis flavirostris)
Neljä havaintoa: 12.10 3 w Tu.Yo-
kylä (HF), 03.11. 1/ p Sa Halikonlahti
(KT, JR), 19.11. alkaen 3p Tu.W'laituri
(JHe ym.) 1a 24.11. 1-3 p Tu.Yo'kvlä
(KS).

URPIAINEN (Carduelis flammea) Oli
rähissä koko syks5n ja ensimmäinen
havainto on vasta lokakuun lopusta:
22.10. 6 m Py.Rihtniemi (JHe).

PUNÄVARPUNEN (Cårpodacus erythri-
nus) Viimeinen: 27.08. 1ä Kor.Utö (JHe).

TAVIOK(ruRNA lPinicola enucleator)
Vain kaksi havaintoa, linnut jäivät hlryän
pihlajamarjasadon houkuttelemirir poh-
joisemmaksi, josta eivät juuri viitsineet
tulla myöhemmin talvellakaan; 23.10, 1ä

Paimionlahdella (KS, M. Niemi) ja 05.11.
I * 2 Py. Rihtniemi (ET ym.)

KIRJOSIIPIKÄPYLINTU (Loxia leucop-
tera) Yksi havainto: 06.10. 1/p Ha.Joen-
suun kartano (JR. PSi, KT, M. Ahti).0l 10 18 11. ukonraLsoi$!
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lso- ja PTKKUKÄPI'LINTU (Loaia
pytyopsittacus ja curvirostra) Isokäpylin-
tuja mäAritettiin vain 48 yksilöä slys-
lokakuussa. Pikkukåpylintuja määritettiin
elo-marraskuussa 340 yksilöä. Määrittä-
mättömiä kåpylintuia nåhtiin 800.

108 93
VIII IX

814 125
XXI

Yllä määrittämättömien käpylintujen
sekä pikkukäpylintujen yhteiskuukausi-
määrä1. Parhaisra paikkakohtaisista mää-
ristä vastaavat Py.Rihtniemi 16.10. 107
määrittämätöntä N-NE (VHi), 22.10. 122
Kustavissa (HKl) ja 23.10. 130 S-SE Uu.
Vartsaari (JuS).

PELTOSIRKKU (Emberiza hortulana)
Kor. Urössä 22.08. l4p (HeL). Viimei-
nen: 07.09. 1m Tu.Oriketo (VM).

PAJUSIRKKU (Emberiza schoeniclus)
Viimeinen: 27.11. å Tu.Oriketo (HKl).

PULMUNEN (Plectrophenax niralis) En-
simmäiset kaksi pulmusta Halikonlahdella
21.10. (JR, KT). Hrvin harvalukuinen läpi
syksyn.

24 25

Petolintqien pesinnästä

Pesintöjä Keskimäääräinen Keskimääräinen

Varsinais-suomessa 1983

Seppo Pekkala

Mulrtamana edellisenä vuonna Ukulissa

on iulkaistu edlliset katsaukset kolopöl-
löjen ja sarvipöllön sekä kana- ja varpus-

haukan pesinnöistä. Näiden lajien sekä

eräiden muidenkin pöllöjen ja haukkojen
vuoden 1983 pesintätuloksia esitetään

tässä katsauksessa. Tietoja on saatu in-
nokkaimmilta petolintujen tarkkailijoilta:
5. Aspelund. S. Aaltonen ja f Nummi-
nen. E. Gustafsson, H. Heikkilä, K. Hii-

Pöllöt
Pöllötietoja saatiin 19 henkilöltä, mikä

on jonkin veran vähemmän kuin edelli-

senä vuonna. Pönttöjä tai koloja tarkas-
tettiin kuitenkin noin 150 enemmän eli
764, joista varpuspöllökokoa oli 30, helmi-
pöllökokoa 266, lehtopöllö-viirupöllökokoa
387 ja viirupöllökokoa 81. Eri kolopöllö-
jen ja sarvipöllön pesintätulokset olivat
seuraavat:

vola, R. Hwönen ja V. Sarola, J.

Karhumäki, A. ja O-P. Karlin H. Laine.
R. Lumio, V. Multala, T. Missonen, S.

Nordqvist, S. Pekkala, P. Siitonen ja J.

Tittonen. Lisäksi ti€toja on kerätty
arkistokorteista ja TLY:n kesäkatsaukses-
ta,

Ravintotilanteesta voidaan todeta, että
myyräkannat säilyivät runsaina aina lop-
pukeväälle tai kesään 1983 asti, jolloin
kannat romahtivat.

Pöllöjen pesinräoruus (pesintöjen määrä
tarkastetuista ko. pöllölle optimikokoisten
pönttöjen/kolojen måärästä) vuonna 1983
ja edellisinä neljänä vuonna or esitetty
oheisessa taulukossa.

rengastusikäisten
poikast€n luku/
pesäotos

2,8/r9
2,8/22

2/l
2.t/ t3

Pöllölaji

Varpuspöllö
Helmipöllö
Lehtopöllö
Viirupöllö
Saraipöllö

PöI1ölaji

Varpuspöllö
Helmipöllö
trhtopöllö
Viirupöllö

munaluku/
pesäotos

4,7 /14
3,3/ t2
3.2/5

6/ l

1

28
27

8
32

Pesintäosuus, % (pöntlöjen/kolojen n1äärå)

t9'19
- (13)

l0 (lsrJ)
5 (249)
11 (63)

r9u0
- (32)

7 (139)
3 (r92)

2 (46)

1981
-(1E)

0,5 (176)
1(2s9)

(90)

1982 1983
4 (32) 3 (30)

11 (216) 1l (266)
3 (343) 7 1387)
13 (31) 10 (8r)



Vedailtaessa lajikohtaisia pesintäosuuk"
sia tulee ottaa huomioon, että viirupöl-
lön osuus on laskettu selvistä yiirupöllö-
koon pöntöistä sekä lehtopöllön osuus
selvien lehtopöllökoon pönttöjen ja mah-
dollisesti myös viirupöllölle sopivien katol-
listen pönttöjen summasta. Varpus', hel'
mi- ja viirupöllön pesintäosuudet olivat
samalla, melko h!'vä11ä tasolla kuin 1982.
Lehtopöllön pesintäosuus oli viiden vuo-
den tarkkailujakson huippuarvo. Sarvi-
pöllön pesintöjen määrä säilyi vuoden
lg82 lasolla. MJyräkanrojen heikkenemi-
seen viittaa kaikkien pöllöjen keskimää-
räisen munaluvun ja rcngastusikäisten
poikasten luvun jääminen selvästi pienem-
miksi kuin 1982.

Suopöllön pesinnästä ei saatu varmuut-
ta ja huuhkqian pesintätietoja ei toistai-
seksi kerätty.

Haukat

Tiedot haukkojen pesinnöistä saatiin
pääasiassa 13 havainnoitsiialta. Kanahau-
kan pesintätietoja saatiin 31 kunnan
alueelta, ioista kalsauksen laatiian mie'

lestä h]ryin tai tll'dyttävåsti tutkittuja
kuntia oli 10-15. Pesintätulokset on
oheisessa taulukossa sijoitettu viiteen
ryhmään: saadsto (Askainen, Rymättylä,
Parainen, Nauvo, Korppoo, Houtskari),
Turun ympäristö (TLrrku, Lieto, Rusko,
Nousiainen, Mynämäki, Aura, Pöytyä,
Oripää, Madtila, Yläne), Vakka-Suomi
(Taivassalo, Vehmaa, Lokalahti, Laitila),
Salon länsipuoli (Paimio, Kemiö, Martti-
la, Halikko) ja Salon itäpuoli (Salo,
Kuusjoki, Pertteli, Perniö, Kisko, Kiikala,
Suomusjärvi).

Kanahaukan rer iirien, pesin(öjen ja
poikasten määrä oli suurempi kuin aiem-
pina kartoitusvuosina. Tämä ei kuiten-
kaan tarkoita kanahaukan yleistymistä,
vaan ilmeisesti ainoastaan 5eurannan ja
ilmoitrelun tehortumista. Asulluja reviire,
iä loderliin l0ö ja pesinlöjä 82, joista noin
15 % epäonnistui. Vakka-Suomen alueel-
la pesinnöistä epäonnistui yli puolet.
Keskimääräinen poikasluku lode ua ja
poikasvaiheessa tarkastettua pesintää koh-
ti oli 2.1 sekä asurtua ja poikasvai-
heessa larkastertua reviiriä kohti l,ö.

saaristo Turun Vakka- Saion Salon yhteensä
ympäristö Suomi länsipuoli itäpuoli

.

i

l

asuttuja
reviirejä
todettuja
pesintöjä
epäonnistuneita
pesintöjå
onnistuneita
pesintöjå
keskim.muna'
luku/pesäotos
keskim. poikas
luku/pesäotos
rengastusikäisiä
poikasia

3/t 2,6/7

2,8/t6 2,6/1',7

44 42

3/ll
2,9/16 2,1/60

47 ts9

12 13

810
51
39

4/3

29

23

23

26

23

6

11

26 106

18 82

2t1
16 68

5

2.3/9

2l

26
27

Varpushaukan pesintätietoja saatiin 5

henkilöltä ja 13 kunnan alueelta. Pe-

sintätiedot oli selvitetty tyydyttåvän kat'
tavasti vain kahden kunnan alueella: S.

Aspelund Nauvossa ja J. Karhumäki
Muurlassa. Pesintätulokset on luokiteltu
neljään ryhmään: \arrislo (Parainen.

Nauvo, Korppoo, Houtskari), Turku,
Salon länsipuoli (Paimio, Halikko, Mart-
tila) ja Salon itäpuoli (Salo, Pemiö,
Muurla, Kisko, Suomusjärvi).

saaristo Turku Salon Salon
lånsipuoli jtäpuoli

yhteensä

todettuja
pesinröjä
epäonnistuneita
pesintöjä
onnistuneita
pesintöjä
keskim-
munaluku/
pesäotos
keskim. poikas-
luku/pesäotos
rengastusikäisiä
poikasia
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2

).38

3

1

2

1/t

I

13

1

12

1/6

3,5/11 1/l 3/2 4.rJl8

3rJ

4/7

4,t /22

90

Pesinnöistä epäonnistui 8%. Rengas-

tusikäisiä poikasia todettiin 90. Keski
määräinen poikasluku todettua pesintää

kohti oli 3,6.
Tuulihåukan pesiä ei löydetty, mutta

O-P Karlin totesi sentään reviirin Loi-
maalla. Karlin löysi myös Pöytyåltä
ampuhaukan pesän. Nuolihaukan pesintä
todettiin Raisiossa. Pesintäaikaisia nuoli'
haukkahavaintoja oli 15 paikasta.

Ruskosuohaukan pesintöjä todettiin nel-
jä: lrivassalossr. Paraisilla. Laitilassa ja
Särkisalossa.

P. Alho löysi Kustavista m€hiläishau.
kan pesän, iossa oli kaksi poikasta.
Pesintäaikaisia mehiläishaukkahavaintoja
oli 13 paikasta.

Kalasääskestä pydtään laatimaan aika-
naan oma yhteenveto. Hiirihaukka-tietoja
ci kerätty.



Peltolintututkimus
Varsinais-Suomessa 19E4

Vesa Multal&

Lintutieteellisten Yhdistysten Liitto
(LYL) käynnisti valtakunnallisen peltolin-
nuston tilar ja muutosten tutkimuksen
keväällä 1984. Tutkimuksen vetäjinä
roimivar Juha Tiainen ja Juha Ylimau-
nu Helsingin yliopistosta. Äpunaan heillä
on lintutieteellisten paikallisyhdistysten
asettamat aluevastaavat. Yllekirjoittanut
toimii TLY:n aluevastaavana toimialueena
Varsinais'Suomi.

Tutkimuksen päätavoitteina olivat

- selvittää Suomen peltolinnuston tila,

- selvittää peltolinnustomme puolen
vuosisadan aikaisia muutoksia.

- luoda laaja aineisto, jonka pohjal-
ta peltolinnustomme muutoksia voidaan
tulevaisuudessa tutkia, ja

tutkia eräiden keskeisten peltolin-
tulajien ympäristönkäyttöä ja populaatio-
ekologiaa tarkemmin (TIAINEN & YLI-
MAUNU, 1984a).

Kipinän tähän tutkimukseen antoi
Pentti Linkola kirjoilu ksellaan Hiljåinen
syksy Suomen Kuvalehdessä elokuussa
1983. Koska en ole ko. artikkelia lukenut,
jääköön se kommentoimatta. Pääajatuk-
sena kuitenkin oli se että peltolinnustom-
me on vähenemässä, osittain jopa romah-
tanut (pensastasku). Lisää vettä kiukaalle
heittivät lukuisat paikallisten lintulehtien
toimittajat, jotka lähes poikkeuksetta
yhtyjvät gurumme pessimistisiin anioihin.
Linkolan epäilijöitäkin sentään löytyi
(SAARIO, 1984ab).

Kirjoituksessani käsitteten Varsinais-
Suomessa tehtyien peltolintulaskentojen
tuloksia. Valtakunnallinen raportti jul-
kjri\laneen ensi vuoden Linlumiehessä.
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Laskentatuloksia esittelen kovin nume-
ropitoisina taulukoina, joiden tutkailemi
nen ei varmaankaan erityisemmin her-
kistä. En ydtä vastata ylläolevista kysy-
myksistä kuin ensinmainittuun eli yritän
selvittäå Valsinais-Suomen peltolinnuston
ldmänhelki.en rilan. Yksityiskohraisem-
mat tutkimukset jätän tutkijoille.

Aineisto ja menetelmät

Kunkin paikallisyhdistyksen alueelta
piti hrtkia ainakin yksi koeala kutakin
kokoluokkaa kohti. Näitä kokoluokkia oli
vr1s1:

1 2 ha (pieni metsäpelto) 8 kpl
6-10 ha (metsän jaltai vesistön
rajoittana pelto) 5 kpl
n.50 ha (tutkittava n. 30 ha:n
koeala) 3 kpl
n. 100 ha (tutkittava n. 30 ha:n
koeala) 4 kpl
yli 200 ha (tutkittava n. 30 ha:n
koeala) 8 kpl

28 kpl

Koealojen sijoittuminen Varsinais-Suo,
messa selviää kartasta 1.

Laskentoihin osallistuivat seuraavat 14
henkilöä: Hakala Jouko (Turku), Heik-
kilä Heikki (Alastaro), Huolila Markus
(Halikko), Kalliola Arto (Sauvo), Kulmala
Pentti (Laitila), Kylänpää Juha (Laitila),
Laine Rauno (Turku), Multala Vesa
(Lieto, Parainen, Turku), Muurinen Vesa
(Pyhäranta), Puhakka Maarit ja Kalliola
Risto (Alastaro), Saario Jouni (Raisio) ja

Veistola Simo (Pöytyä) sekä Markku J.

Saarinen (Lemu).
Laskennat suodtettiin kahteen kertaan

ns. näytealamenetelmå11ä Laskenta-ajaksi
slositeltiilr 6-10 min/ha lintujen runsau'
desta riippuen. En\immäinen la\kenla pi-

ti suorittaa n. 5-15.5. ja toinen n.

1. 10.6. Taulukko 1:stä selviåä kuinka
hwin siitä suoduduttiin

Laskentapäivien osalta pysyttiin asete-

tuissa rajoissa kohtalaisen hyTin. Aikaa
käytettiin tiian vähän suurilla koealoilla.
Tunti/3o ha on todella liika våhän, oli
pelto sitten miten vähälinnustoinen ta'
hansa. Runsaslintuisimmilla pelloilla käy-
telty aika on kylläkin suunnilleen suosi-

tuksen mukainen.

Taulukko 1. Keskimääräiset laskentapäivät, laskentaan käytettl
aika {minuuttcina) sekä vaihteluYälit peltoie kokoluokittein'
l.-15. - n. 30 ha:n koealst, 16.-20. : 6-10 ha:n ja
21.-28. : 1-2 ha:n Pellot.

Kutakin tutkimusaluetla kohti P!ri
tehdä kolme maastokafitaa. Kahteen

merkattiil havaitut linnut erilaisin kir-

vaannollisin symbolein, kummaltakin las-

kentakerralta erikseen. Kolmas oli bio'
tooppikartta, johon merkattiin peltotyypit,

ojat, tiet jne. leveyksineen ja måhd.
pituuksineen. Myös reunametsien laatu ja
ikä oli huomioitava. Biotooppikartalta piti
siirtää tiedot yhteenvetolomakkeelle' Näis-

lä olen la\kenul pellotyyppien ojien jne.

osalta keskimääräisen pellon kustakin
kokoluokasta. Suuret pellot on yhdistetty

samaan sarakkeeseen taulukossa 2.

Kaikkiaan tutkimuspelloilla havaittiin
49 lintulajia, joista pesivien osuus oli
30-32 lajia. Taulukot 3.-7

1.-i5. 16.-20. 21.-28. 1.-28.

I laskcnlapäi!ä
II laskeniapäivä
I laskenta, aika

min/hå
II laskenta, aika

- min/ha

9.5. (s 19.)
7.6. 12-13.)

166 (60 300)
5.4

156 (60 270)
5.0

9.5. (6 r3.)
8.6. (3-12.)

54 (30 90)
7.0

55 (1s-r20)
11

9.s. (5-13.) 9.s. (5-19.)
9.6. (6 15.) 8.6. (2 r5.)

34 (15-60)
18.0 6.3

29 (r5-60)
15.0 6.0

Kartta 1.

Tutkimuspeltojen
sijainti Varsinais-

Suomessa.

O rri 2oo ha

^ 
n. lm ha

I n.s0ha

v 6 10hå

O I 2hå

2S
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Taulukko 4. Feltolintuleskennoissa lodetut pesivät lintulajit koealoittain
n. 100 ha:n ja n. 50 ha:n pelloilla. Solityks€t, katso taulukko 3.

g.Pyh lo.La l1.Ra l2.Pa x 13h 14Tu 15.Tu r
:o 25 .10.0 lil.5 36.0 33.7 30.0 28.0 30.0 29.1

0
I
0
0
0
I
1

0
0
I
0
I
0
I
I
0
(l

0
0
I
0
I
0
0
0
0

I 0.5
5 6.25

:l-4 1.8-2.0 0vilja

Heinii
''Hylärry_ pelto

Niirty, laidun

Sähkölinjåa
Tietä

5.5 (73.r)
0
0.8 (10.7)
1.0 (13.3)
0.16 (2.1)
0.04 (0-5)

0
0
0
0
0

13500 n (900 m) o
12950 n (861 n) 0
l7 kpl(2.5) 3 kpl (0.6)

30 js (7s.3) :.i:.:" ,l r"::':j;l'
2.7 16.7j , .': 'lr.: '- r':r-

2.0 (5.0) '
L.94 (4.8)
r.06 (2.6)
0.94 (2.3)
0.r1 (0.8)
0.36 (0.9)
0.35 (0.9)

0.2 (0.5)
0.1 (0.3)

s900 m (21I m)

12950 m (463 m)
42 kpl (l 5)

r r 1l-12 11.3-11.5
0 0-3
3 2.8

l0
1.3

,1 5 3.E 4.0 0

1 0.1

0
0
3
2

0
0
0
0
0
0
0

3

0
0
I
0
0
0
0
0
0

1,1 '19 57 13.17 a5 r 29 3

000
6,8 t 2 2.7-3.7
000
I 0 0.:l

3-5 I 1.3.1.5
12 6 8 7.0.1.7
0 0 0?
6-8 0 2.0-2.7
100.3
301.0
000
100.3
2t1.0

3 4 0 1.0-1.3
110.7
001.0
001.3
000
100.3
512.3
0{1 0
010.3
000
000
4-5 I-2 1.7 2.3
000

Gai Cal

Hir rus
Mot fla
Mot alb
Stu vul
Pic pic

'I ur pil

Car chl

Emb hor

Emb cii

Gal gal

0
15

0
2

I
22
0
0

3

0
I
0
I
2

4

0
0
0
0
3

0

2

I
0l
0
0

sll.59

1

4

1

2

23.9 (17.3)
2.7 ( 8.7)
1.2 t 3.9)
0.2 ( 0.6)
0.8 ( 2.6)
0.9 ( 2.9)
0.r ( 1.0)
0.3 ( 1.0)
0.3 ( 1.0)
0.2 ( 0.6)
0.1( 0.3)

0.95 (49.s)
0
0
0.7,{ (:t8.6)
0.1(s.0)
0
0.0r (0.7)
0.06 (3.3)
0.05 (2.6)
0
0

l 1.3
0 0.8
0 0.8
3 l-8
,{ 1.5

I 1.3
5700 m (380 m) 200 m (4O m) o m
464di m (3090 m) 3010 m (602 m) .1245 m (406 m) 526ss m (1881 m)

440 m (55 m) 13940 n (:198 m)

0
2 kpl(0.3)

0_ t-0.25
0.25
1.25
0.75

0.4
6.1-6.5
0.4 0.5

1.0
0.6-0.7s

0.25
0.I
0.1

0.6,0.7s
0.4,0.5

1.25
0.25
0.5
0.25
0.1
0.25

0.5-0.75
0l

0.75 0.9
0.2s

0.5 0.6

I 0.5
4 s 2.5 2.8

I 2.3

0 1.0
Taulukko 3. Peltolintulaskennoisså todetut pesivät lintulajit koeåloittain
rli 200 ha:n pelloilla. Pellot rumeroit.r pohjoisesta etelään, katso ksrtta 1' ja
ieksti. Numeron .iälkeen kuntalyhenne ja koealan pinta-als hehtaareina'
Lajinimi : tiet.lyh.

l.lii 2.Lai l.Pöy 4.Pöy 5.Pöy rt.Lie 7.Hal 8.Sau

r0.0 30.0 29.0 29.0 29.5 32-0 12.0 30.0 30.2

0
0
9
0

0 0-3
0 0,0.3
L 2.5
2 0-s

5l 55 46.0.4?.3

Hir rus

Stu vul

Tur pil

Car chl

Enb hor
Emb sch
Emb cit

25 spp.

30

t2
0
I

0
0

2

0
0
0
0
0

0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0

0
0
2

0
0
6

0
0
0
0
0
0
0
0
I
0
0
0
0
0
I
I
0
0
0

0
I
3

2

0

o
2

2
0
I
1

o
1

0
I
0
0
0
I
I
0
1

0
0

000
010
200
1ll
003
6-7 6E 1l
003-4
103
01,22
lol
000
000
103.4
o 2 ol
ll3
100
oo4
002
001
ool
I I 01
ooo
z I t2
t0l
0 o ]4

00
00
02
01
00
75
00
ll
00
00
00
00
01
o2
0Lr
00
00
0Ll
0l:)
0 0-l
00
00
00
I()

Taulukko 5. Peltolintulaskennoissa todetut pesivä1 lintulsjit 6-10 ha:n
pelloilla sekä liheJs. frekvenssi ja Lokonåisparimäärä.

lb.Al lt.Al l8.La l9.Pi1 2uPa
100 105 t0 r)0 60 11

0-l
0
2

0

0
I

0

I

I
I

I

0
0
I
0

0
0
(l

0
0

0
0

0
0
1

I

t)

0
0
0

0
0

I
ll
0

I
0
I
t)

0
0
0

0 0-0.2 0 l
0 0.2 1

0 0.2 I
0 0.2 I
0 0.2 I
0 0.2 I
0 0.2 l
0 0.2 1

0 0.2 1

0 02 r

0 2.6 0 r.l
2.ri tl..] 1.7
7.8 ls 0 23.I
2 6 8. J,7.8
2.6 ll.l /- il
2.6 8.3 r.8
2.6 8.3-l.E
2.0 u..l t u

2.ö U.l 7.u
2.6 E.J-].E
t6 tlt-lll

ll 23 18.19 14-ll 43 49 r2 r3 l ?.1 18.6

l0- Il spp. 7 8 0 l.l Lb lr l.1.ll.t ]].8
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Tåulukko 7. Pesimälinnuston tih€15, liekYenssi ia pårimäärät
koealoilla pellolintulaskcnnoissa 1984.

n. 30 ha:n

G.l e.l

Hir rus

Mor l1a

Stu rul

Iur pil

l(l l2 \tp.

0.J-0.8
0.ll

0

4.1.1

0
2.5
(l

l.l
20.2 21.5
1..1 I i

0

2.0 2.5
0.8
0.3
0.1

2.0 2.5
r ..1 1.7

4.1

0.ll
1.7

0.iJ

0.8
1.7-2.3

0.3
2.5 l0

0.ti
0

l.r 2.1)

0

l l-r.1

1l.b i J.2
3.9 .1.2

2.2*2 |
2.ö 2.ll

2.1.6 24.:l

2.il 2.8
L.l L r'

i,l- 1.7

3.9-.l.lJ

3.3 3.2
2.8 2.8
8.3-i1.5

0.10.6

l.t l l
5.4 59

2 2,-2.1
0.1 0.t)
0 0.6

5..1 5 3

Lr 1.1

0

0
0

9.3 12.1)

0

10
.1,4 5.1

0

21.'r -26..1
2.1
0

68 9.2
1.0
.1..1

0
1.0

0

l.,l
J.4 ;1.'1

2.1
3..1

0

0

1.0

0

1.0

0

s.ri 7.,1

\li 20o hJ I n:,t) yli 200 n. 50 ha (n= 15)

% Patcia P, km: "t"

l-2 0.2 c..1 0l-0 s

4 0.9 1 0-0 9

00
10.7-12.6 .13 46 9.3-9 9 l0 g-l0 ij

I 8 1.5 '1.1 1.8-1 9

r.2 1.0 11 2.4 2.E 2.6

5.1-S I c-11 1.9 2.'l 23 26
3 0.r 0.8-0.7

2t.l 26.3 l1: l2l 2,1.8-26.1 29.0 28 -i

2.8-2.4 b-,- l.l 1.5 l5 l _'

00
!-o.,, t-r' ll d'_l'

1.2 1.0 1'1 30 Ir-3l
.1.0 3.,1 II 12 21-2b 28-26

5 LI ll 1l
t.2 1.0 ,r 1.9 2l I I

l 0.2 0l-0 2

4.0-1.,1 1{-1: 3 0 3l l5 i 'i
.1.0 I ,1 lL l3 2 4-2 ll 2 ll-1 I

2.ll 2..1 ll 2U 5.E-ir'0 6 8- lr h

1.0 l..l 5 Il ll-1 )

5l ,1.4 rl 17 20 l')
J 0.1 0.8-0:
I 0.2 03_0l

1.2 -r.0 5 1.1 l.l l l
-t-- | )l I.l r- '2

10 2.1 l.-i- I l
1.2 1.0 ll L2 2.1-2 b 2 ii 2 8

.l 0.1 0.E 0:
0 I 0-0.2 0 0l

() r,1.,) Iq-22 .l I '1.11 -l.lJ 5l
2 0l t): o-r

!'i p'kml

0.6 1.1 0

l.: 1.3 1.5

0
r..l-6.r 18.6

5.1 5.9
,l..1 4.0 .l.0

'tg
2.3 2.2 0

.ta.7-35.0 .13.: .11.1

2.3 2.i 0.9
0

lJ..l

5.9 5.:l 3.9

.t.5-4.0 2.4

1.5 l.l 2.1

0.6 0 5 5.3
0.6 0.5 0

1.5-.{.0 '1.5
1.3 ).7 3.9
7.3 b.7 l l.l- 1 1.9

1.5 r.J 0

2-9-2J 0

1.5 1.3 0.9

0.6-0.5 0

1.5 1.3 1.5

2.9 .1.0 7.4 ll.l
o 6 0.5 6,1J

.1..1 .1.ö 3.1)

1.5-1.3 0.9
t) 09

2.9 .1.2 t-.1

ti
t{)r tl:] 85.,1-91.I rhl.



Tulosten tarkastelua

Tutkimuspellot
Yhteensä tutkittiin 28 peltoa tai koea,

laa, kartta 1. Tutkimusalueiden jakau-
tuminen kokoluokkiin vastaa ohjeiden
yaatimuksia. Peltojen sijainti maakunnan
alueella on nlyös melko edustava, tosin
Loinraan reudulta olj\i saånut olla pari
koealaa lisää ottaen huomioon peltojen
suuren nläärän ko. alueella. Saaristossa
on peltoja niukasti pinta-alaan nähden,
nyt niitä ei kuitenkaan tullut mukaan
laskerltoihin lainkaan.

Larkijat seivat itre rrlitc tutkimus
alueensa noudattaen ohjeissa annettuja
neuvoia koeaioien raiauksista ym. Näin
nllen rrrtkinrrrulueisr:l ruli \angen kiljava
ioukko erilaisista peltotylpeistä. Tarkas-
telLåannre tilannella kokoluokit(din.

Yli 200 ha:n kokoluokan koealat ovat
pääasiassa salaojitettuja, tehoviljelyksessä
olcvil! viljapeltoia (77.39o koealasta vil-
jalla). Reunavaikutus on pieni vaikka
useimmat koealat lajoittuvatkin yhdeltä
sivultaan metsään. Kaikki kahdeksan
koealaa sijaitsevat sisämaassa kaukana
vesistöistä. Oiia, teitä ia pientareita on
suhteellisen vähän. Näistä seikoista joh-
tuen on linnusbn tiheys pienin juuri näillä
suurilla pelloilla (alle 60 paria/km').
Pesivinä tavattiin 25 lintulajia, joka on
kokoluokkien suurin måärä. Kiuru oli
räillä \eltä.ri hallirserampi kuin muissa

kokoluokissa (n. 35% koko parimäärästä),
ri) hröhv) ppä rra' esiintli harvalukui\enl
pana kuin muissa kokoluokissa (n. '7%

pareista). lsokuovin tiheys oli suurilla
pelioilla selvästi suurempi kuin pienem'
millä.

N. 100 ha:n kokoluokassa näyttävät
lö)ryvän linluriklaimmat pellot. Tämä on

ainakin osittain harhaa sillä neljästä koe-
alasta kaksi siiaitsee rehevän lintuveden

pohjukassa (Raisionlahti ja Nilsb!./iken
Paraisilla) ja yksi on muotonsa (pitkä ja
kapea koeala - paljon reunavaikutusta)
ja laskentatapansa (laskija asui pellon
laidassa ja teki havaintoja lähes päivit
täin) ansiosta liian hlwin tutkittu pelto.
Ncljäs on ruhteellisen normaali sisänraan
pello. Viljan osuus pinta-alasta on tää11ä-

Lin \urrri. nrurlå pelrokurion rikkonaisuus
ia rnon ipuulisu us nosravar parimääriä
huimasti. Etenkin rantaniittyjen rikastava
vaikutus on kiistaton (keltavåstäräkki ja
niitlykirvinen, taivaanvuohi!). Linnuston
tiheys on yli kaksinkertainen verattuna
edelliseen kokoluokkaan (lähes 140 paria/
km'). Pcsivänä tavattiin 23-24 lintula
jia, joista rr.rosainrpina kiuru (lähes 25%),
töyhtijhyyppå (yli 13o/o) ja pensastasku (yli
8olo parimääråstä). Hyyppå ja tasku
oli!,atkin runsaimnlillaan juuri tässä koko-
luokassa (rantaniityt, pientareetl). P]'hä
rannan huirua kiuruliheys (kaksinkertai-
oen muihin vcriattuna) selittyy osittain
iuuri ahLeen nruodolla ja tehokkaalla
laskennalla. Muutcnkin o1i selvästi ha
vailtavissa kiurdJt licvä kolonialisuus cdul,
lisi]]lpien pesiDriipaikkojen tuntumassa.

N.50 ha:n kokoluokassa oli kolme
peltoa, joista kaksi siiaitsi "lirltukeitaas'
sa", nirnittäin Ruissalon kartanon pellot
ja Friskalarr lahderr länsiranran pellot
(vm. voitaisiin chkä laskea myös 100 ha:n
kokoluokkaan. tulkinta-asia). Ruissalo
pelloilta laskettiin suurin tiheys, lähes 200
paria/'kmr. Vaikka itse pcllot ovat sala-
ojitettua viljapeltoa on rcunavaikutuksen
rr'^"inu,'liruus linnu\1on ru nsaul la li\ää! 5

tekijä. Keskimääräinen tiheys tässä koko
luokassa on edellisten väliltä. n. 90
paria knr Kiuru on räälläkin rlivoim.ri
nen (i. 2'7 To), samoin töyhtöhyyppä pitää
kakkostilansa (yli 11%). Seuraavina ovat-
kin sitten keltavästäräkki, peltosirkku ja
niittykirvinen. Koska koealUja Un r.Lin

kolme ja niistäkin kaksi normaalia run-
sasli nustoisemmalta alueelta, on iohto,
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päätösten teko epävarmaa. 6- 10 ha:r,
kokoluokassa on viisi peltoa, joista kaksi
r)n rajattu suuren peltoaukean nurkasta
(ohjeiden mukaan näiden piti olla ns.

metsäpeltoja). Kaikki viisi on kuitenkin
laskettu mukaan. Viljan osuus on merkit'
tävä tässäkin luokassa (73.3%), hylättyä
peltoakin jo yli 13% kokonaisalasta
Koska pellot ovat pienehköjä ja rajoit-
tuvat, tai pitäisi rajoittua, metsiin, jää

li nuston tiheys pieneksi (n. 33 p,rkm').
Lajisto on köyhää, 10-11 lintulajia joista

niistäkir 5-6 esiintyi vain parhaimmalla,
suureen peltoon rajautuvalla koealalla.
Kiuru on täälläkin dominantti vaikka ei

pesikään joka pellolla. Keltasirkku, joka

Västäräkki asuttaa
varmasti soPivien
Pahtamaa)

pesii runsaana aeunänetsissä, on tämän
peltokokoluokan tyyppilintu, mutta ei

rullur pesi!änä nrukarn LUska perii
rajausten ulkopuolella.

Pienimmässä kokoluokassa oli kahdek-
san peltoa. Alastaron pelto on kooltaan
4.2 ha, mutta nuotonsa ja metsittymis-
asteensa johdosta se on laskettu tähän
luokkaan. Vilja on läälläkin peltoka\vei\-
ta runsain, puolet pelloista on viljalla.
Hylättyjä peltoja on lähes 40%. Koska
pellut |vat hy.vin pieniä ja nretsän 1mpä.
röiniä, ei niillä ole peltolinnustoa. Tyyp-
pilaii täälläkin on metsänreunojen kel-
trsirkku. Kokoluokan parimSärä on oi
keastaan nolla, sillä ainoa pelto iossa oli

monenlaisia elinympåristöiä - 
pellonreunoilta sen tapaa

p€simäkivikoid€n ja 'rakennelmien luota (kuva Tuukka



lintuia (kiuru, keltavästäräkki, pensas-
kerttu ja niittykirvinen, ehkä kivitaskukin)
sijaitsi sr.rurenlman pellon kupeessa ja sitä

) nrp.iröir i r leolli\uusrakennulsel ja ru-
deraattinraat. Siksi sitä ei voi laskea
nlukaan tähän tutkimukseen.

Pesimälinnusto
Edcllä on jo ollut puhetta Uonuston

liheyksistä ja valtalajeista. Ne selviävät
nryös taulukoista 5. ja 7.

Dominantteja (yli 5 o/o kokoluokan ko-
konaisparimäärästä) olivat kokoluokittain:

y1i 200 ha:n pellot: kiuru, töyhtö-
hyyppä ja pensastasku, västäräkki.

n. 100 ha:n pellot: kiuru, töyhtöhyyp-
pä. pensastasku, keltavästäräkkj, pelto-
sirkku. rliittykirvinen (a pajusirkku).

n. 50 lra\ pellolr kiuru. rö)hröhyyppä.
keltavästäräkki ja peltosirkku, niittykirvi-
nen. punajalkaviklo (ja varpunen).

Dominantteja kaikissa 30 ha:n koealois-
sa yhteensä olivat: kiuru (n. 29%),
töyhtöhyyppä (n. 11o/o), pensastasku (n.
7%), peltosirkku (n. 5.5%) ja niittykir'-
vinen (1. 5%).

Kaikkiaan laskennoissa todettiin
.109 439 lintuparia. Keskimäärin tiheys
oli 81.5-8-.5 paria km'. nienimmän
kokoluokan pellot poislukien.

Var-sinais-Suomessa on viljelysmaita
243 000 ha (tieto Varsinais-Suomen maa-
talouskeskuksesta). Edellän]ainittujen ti-
hevl.ien ia Irel,renssien peru.reellr rnim-
nre laskea maakunnan peltolinnuston
kokonaisparimäärän ja lajikohtaiset aryot.

Kokonaisparimäärä olisi siten em. luku-
jen perrrsterlla yli 2 miljonrrra lintuparia.
Koska todellinen tiheys on nlainittua
81.5 87.5 p,/k,n') huomaltavasti pienen-
pi. lähempänä suurimman kokoluokan
tiheyksiä, voisimme a ioida maakunnan
peltolinnuston kokonaismääräksi 1.2-1.5
nrilt,'nn3il linluparia. l-ä:lä olisi kiurujen
osuus n. 4-500 000 paria, töyhtöhyyp'
pien 120-150 000 paria jne. Tämäkin
arvio vaikultaa liian suurelta. Suurten
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peltoaukeiden keskiosissa linlusten tihel,s
jää varnasti paljon alle 50 parin/kmr. Ja
näitä peltoaukeita meiliä on paljon.
Terkan tuloksen saamiseksi pitäisikin
la'Lea kokoluok kien osuudel pellopinla
aldsta. Se raa\ on rrrsin työlä\ jr
epävarma tehtävä.

Toisaalta, pellot on nyt laskettu näyte
alamcnelelmällä eli kahden käynnin pe-
rusteella. 'lodellinen parinäärä on var-
nrasti suurcmpi kuin mitä nyt laskettu,
lähän viittaa o1yös Pl,härannan laskenta
tulos.

Ruokaileyat linnut
Laskernoissa pjti kiinnihää huomiota

n1yös pelkästään ruokaileviin linruyksiliji
hin. "l'aulukko 6. kertoo ruokavieraiden
lukumäärän. Keskimäärin ruokailijoita oli
30.5 i,ksiliiä/koeaia eli n. 15 yksilöä
kocalalla/laskenta. Suurimmat ruokailiia-
rräär'ät tavattiin yli 200 ha:n pelloilla.
'l'ulokset eivät oie tarkkoia sill?i useilla
pelloilla ruokavier-aal oli merkattu huo-
nosti ylös, parilla pellolla ilnreisesti
unohclcttu kokonaan. Melko hankalaa
laskenta onkin käytännössä, erityisesti
lentävåt linnut (pääskyt, lokit) jäävät
helposti huonraanlalta. Joissakin tapauk-
sissa on ollut ilmeisiä tulkintavaikeuksia
.iinö orl,o jnkin linlu\k.ilö pe.irä rri
ruokaileva. Eritl'isesti kiuru on ollut
vaikeahkrl pala tässä suhteessa.

Pcltolinnuston kannan vaihtelusta
Tärriir rurkimu\irinei.lon fnhja lr a ci

liercrlään \ni vielS ruvera lelrnLiiin
.lrvioita lintukantojen vaihteluista.

Tutkimuksen ulkopuolelta sain Mar.kku
J. Saariselta laskentatulokset hänen lutki-
mLlsaluecltaan Lenrusta. Näiden perus-
teella voimnc seurata kahdcn pienehkön
peltoalucen linnuston nluutoksia 10 vuo
den ajalta. Ko. pelloaluect ovat tutki
nlu\Jlueen |cunurllc ia nvitt \ ltrr'n,l'.cn

cjal gal

Mot ila
Mot alb

Sax rub
Elnb hor
Emb sch

ll spp

Taulukko 8. Lemun Oukkulan 12 ha:n peltoalueen pesimälinnusto vuosina

1973-19E4 (1981 ei laskettu) keskiatvioineen'

'73 14 15 16 7l ',78 79 80 81 82 83 84, X

l - I 1 1 x I i 055 -
t - - - X - - -009s 6 8 4 s 4 s 7 ) u ? :;.1:
t - - - X 009

x - 2 3 0.46 -
- - - - x 1 009

- 1 L 1 - 2 2 X I - 1082
I I I - X - 1 -- 036

- x I 2 1036
I - - 1 X - - -018

8 8 I 5 7 6 I 10 x 9 13 9846

Taulukko 9. Lemun Monnoisten 13 ha:n peltoalueen pesimälinnusto vuosina

1973-1984 (1981 ei laskettu) keskiarvoineen.

13 11 75 16 1',7 18 79 80 i3l 82 ti3 84 X

I I I I | 2 1 X 1 1 11.09

-l-x-0.09l--x0.09
3 3 2 3 ). 3 3 3 X 2 3 3 2.73

ll-x---0.18
11212xll0.82

-t-1----x--0.182 I 1 I L 1 2 3 X 1 I 2 116

-1 -x 0.09
11X---0.18

g 1 6 6 1 1 9 8 X -5 6 6 6.91

'taulukko 10. Eräiden peltolintulajien pesivät parit koko Lemun tutkimus-

ufu""iiu ""oti"u 
1973-'1984 (198i ei åskettu). Tutkimusalueeseen kuuluu

peltoa, rantaniittyä, metsäsaarekk€ita ia avovettä'
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1

4
l8
t4
14

15

Gal gal
Num arq

Mot ila
Mot alb
Sax rub
Emb hor
Ana pla

10 spp

Per per

Num arq

Mol alb
Sax rub
Ant Pra

13 71 15 76

111+
'7656
5531

22 23 25 25

t3 12 17 2l
14 t2 13 t7
14 15 20 14

71 18 19 80 81

+X
5889X
5s43X

21 24 21 21 X
t4 22 26 2fl X
16 14 16 t7 X
14 1l 17 25 X

rJ3 84 x

- 0.27

7 4 6.55

2 3 4.00

t1 16 21.73

21 15 18.46

15 t8 15.09

14 2t 16.55



peltoaukeiden laitoja. Ne rajoirtuvat ran,
taniittyihin ja rletsäsaarckkeeseen. Tut
kimusalue o11 kartoitettu erittäin tarkkaan
e .imällä ruurin osa pesistä. Seuraari\sa
laulukoissa voinrme seurata peltolinnuston
kehitystä.

Selvä vähenevä suuntaus on havaitta-
vissa peltopyyllä, isokuovilla ja kiurulla.
Runrastuvia lajeja orat ruokokenlunen ja
pajusirkku. Nämä lnuutokset johtuvat
luultavasti järviruo'on lisääntymisestä
tutkimusalueella. Pensastaskun kohdalla
ei voi puhua ainakaan vähenenlisestä,
runsi la8l oli kerkjnkerrainen pe:imä-
vuori ja 1984 tutkimusjakson paras.
Jä.inr rne odntlarraltn Markun irrlkai.uja...

Virheistä
Tämänkaltaisessa harrastajilla feetetyssä

I u tk im kse\sa on luonnollisesti suuri
määrä virhetekijöitä. Itse tutkimusohjeis-
.akin uli enälarkkuuk.ia. \eurnar3s\a joi.
takin suurimpia virheiähteitä.

- kaksi laskcntakertaa/koeala antaa
useinll1lista laieista liian pienen parimää-
rän. Uskoisiir kuitenkin että useimmilla
kuea[,ill,r ,'n näå.ry lihc\ oiLcaan pari-
nräär'ään sillä avomailla linnut ovat
helposti huomattavissa. Aineiston r-htei,
näisyvs on ratkaisevaa.

laskijoiden kokemus lintulaskennoista
on vähäinen, vain 4 5 laskijaa on
aienmin laskenut pesinälinnustoa.

- ),oerlnjen rajJu\ ei ole yhlrn:iinen
vaikka ohjeissa sitä painotettiin

- liikkuminen suurilla salaojitetuilla
pelloilla olisi vaatinut viljelysten tallaa-
mista mahdollisimman tarkan tuloksen
.rr nri.eksi. Koska riljelJslen tallaaminen
ei tullut kysymykseenkään, olivat laskijat
valinneet koealoiksi pellon osia joilla oli
ionkin verran ojia ja,rtai peltoteitä lasken-
nan mahdollistamiseksi. Tämä seikka on
varmasti 11ostanut parimääriä vemattuna
yähen1män pientareita (:pesäpaikkoja)
sisältävään pellonosaan
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- peltojen kokoluokittelu on joskus
vaikeaa. 50 ha;n peltoaukea voi hyvinkin
oila lähempänä sataa tulkintatavasta
rirppuen. \ämoin 100 ha:n pelrn roi
iähennellä kahtasaiaa. Valtakunnallisessa
tutkimuksessa pitää noudattaa tiukkaa
arviointilinjaa, joten tässä kirjoituksessa
esitettyihin kokoluokkiin voi tulla muu-
toksia.

- vielä on pari seikkaa jotka pitää
huoDlioida seurantatutkilnusta suunnitel-
taessa. Ensinnäkin: keväällä 1984 oti
jääpolte tuhonnut suuren osan syysviljas,
ta. Nämä pellot piti muokata urdelleen.
Muokkaus tapahtui toukokuussa lintuien
io alettua pesinnän. Tuhoutuneita kiu
nrn, hwpän ja kuovin pesiä on varmasti
ollut normaalikevättä enemmän. Toiseksi:
kcvit 1q8.1 trli mvii. rnikea rulravuori
laakeilla pelloilla. Lintujen pesintä alkoi
tavallista myöhemnin. Muitakin vaiku-
tllksia varmasti on ollut.

Lopuksi
Peltolintututkimus toteutcttiin TLY:n

j:isenlen harrastajatutkimuksena. Useim-
pien laskijoidcn mielestä pelloilla oli kiva
talsia, nraakuntanrme maalaismaisenra on
.joskus suorastaan lumoavan kaunis! Olisin
suonut useampien lintuharrastajien huo-
maavan sen, nlutla tttkinuksen tulos on
nreidän osaltatnme ollut vaadittua tasoa.
J?iämn1e nrielenkiinnolla odottamaan val
lakunnallisen raportin syntyä.

Kiitokset
kaikille laskentatöihin osallistunr:ille!
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PähHnänakkelivaellus svksvllä 19E3

Hannu Klemola

Pähkinänakkeli (Sitta europaea) vaelsi
voimallisesti alueellemme syksyllä 1976,
joilloin havaittujen lintujen måärå kohosi
232 yksilöön (Piha 1978). Syksyllä 1983

nämä veikeät mestarikiipeilijät olivat
jälleen rynnistyspäällä ja vähilrtään 69

lintua havaittiin e puolilla yhdistyksem'
me toimialuetta syksyn ja talven aikana.
Ennen vuoden 1976 jättiläismäistä vael-

lusta oli alueellamme havaittujen nakke-
lien kokonaismäärä vain 13 yksilöå ja
keväitten 1977 ja 1983 välillä nakkeleita
nähtiin seuraavasti:
kevät 197'7 /3
syksy lq17 1-2. lg78 1 1q79'- .

1980/ , l98t/9, 1982/3
alkutalvi 1983/1

Syksyn 1976 vaellus oli ennennäkemä-

tön. Lapissa havaittiin 417, Kainuussa
216, Pohjois-Karjalassa 173 ja Uudella-
maalla n. 3(X) nakkelia. Yhteensä maas-

samme havaittiin tuhansia lintuja ja

seuraavana keväänä varmistui maamme
ensimmäinen pähkinänakkelin pesintä.

Myös syksyn 1981 pienempi vaellus näkyy

alueemme nakkelimäärissä ja Pohjois-Kar-
jalassa havaittiin jopa 113 yksilöä Syksyn

1983 vaellusta ei ole vielä valtakunnalli-
sesti täysin kartoitettu, mutta havaittujen
yksilöiden määrä lienee parisen tuhatta.

Syksyn -83 vaelluksesta: ensimmäiset
nakkelit saavuttivat maamme lounaiskol-
kan slTs/lokakuun vaihteessa, varhaisin
havainto on 29.9. Naantalista. Syksyn

kuluessa linnut siirtyivät låhemmäksi
ihmisasutusta ruokiltojen ääreen ja ha-

vaintoja tuli läpi talven ympäri maa'
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kuntaa. Viimeiset nakkelit havaittiin 20.3.

Turussa. Päinvastoin kuin svksv[å 1976

useampaa kuin kahta lintua ei nähty

kerralla, Lisäksi havainnot saaristokunnis'
ta puuttuvat lähes täysin. Rengastusai
neiston perusteella nälttåä vaellukseen

osallistuneen sekä asiatica-, että europaea'
rodun lintuja (T. Numminen).

Havaitlujen yksilöiden kunnitrainen ja'
kauma:

Turku
Paimio
Salo
I-emu
Kalanti
Naantali
Kustavi
Nauvo
Pyhäranta
Littoinen
Loimaa
Uusikaupunki
Lieto
Dragsljärd

Sauvo
Masku
Aura
Vehmaa
Halikko
Merimasku
Kaarina
Askainen
Karinainen
Nousiainen
Kisko

1

1

1

1

yht. 69 exx

18

7

5
5
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1

KO]iJAUS !el-toiintu j u1,r.rn kappaleese en ?eslmalinnusio,
slvu ]5 , Tekstln pi-taisi ol-l-a:
'rl',okcna:- sparlinäärä olisi siten em" fuiru:len perus-
teeila yli 200 00C lintuparia. iiosl{a tociell j-nen ...
voi sinrne arvicida maakunnan peltoliinuston koxonais-
rnåirr'äKs1 120-1tO OO0 li"ntuparia. Täs tä oiisi kiuru-
jen osuus 4C-50 000 paria, töyhtöhyyppien 12-15 000
perie jrle . tl
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