mittauskertaa, yli 400 yksilöä). Tästä
arvokkaasta aineistosta ilmestyi yksi
artikkeli3, jossa merkittävimpänä uutena havaintona osoitettiin, että koskikarat keräävät maaliskuun puolimaista alkaen parissa viikossa niin isot
muuttorasvavarastot, että voivat lentää suoraan pesimäalueille. Koskikaratutkimuksen pohjoismaisessa yhteistyössä Jouko oli myös aktiivinen.
Jouko aloitti myös toisen ison
rengastusprojektin, mutta ehti siinä
olla mukana vain vähän toista talvea. Se oli Ruissalon keltasirkkujen
rengastus ja mittaus syksystä 1968
alkaen. Kiinnostavasta aiheesta kehittyi meistä toisen elämänmittainen ura ”linnunmittaajana”.
Nähtyään Isokarissa käsittämättömän monta isokirvistä syksyllä 1967
Jouko ja Tenovuon Jorma kirjoittivat
artikkelin isokokoisten kirvisten puvuista ja määrittämisestä4. Jouko kuului myös Jurmon asemasta laaditun
ensimmäisen katsauksen5 kirjoittajiin.
Jouko oli innokas retkeilijä ja har-

rasti myös bongausta kohtuullisessa
määrässä keräten muun muassa
1.1.-pinnoja. Retkikohteina olivat
lintuasemat, Lappi ja myös ulkomaiset muuttopaikat mutta ennen
muuta saaristo. Joukon ulkomaille
suuntautuneista matkoista saattoi
olla ensimmäinen Hakaloiden ja
Lehikoisten vuonna 1972 Anglialla(!) tekemä matka Öölantiin.
Myös arktikan seuraaminen oli
1970-luvulta asti jokakeväinen välttämättömyys. Ensimmäisellä Aspskärille jo keväällä 1961 suuntautuneella arktikaretkellämme olivat
Joukon kanssa Kaius Hedenström
ja Raimo Hyvönen. Tällöin osallistuimme Suomen lintutieteellisen
yhdistyksen järjestämään kevätretkeen. Viimeiset 30 vuotta tukikohtanamme oli mökki Virolahden
Harvajanniemen kärjessä.
Jouko oli myös ahkera rengastaja.
Hän suoritti rengastajan lintuasematentin ensimmäisten joukossa, ja
hänellä oli rengastuksen yleislupa.

Rengastuspaikkoina olivat ennen
muuta Jurmo, Vänö ja Isokari sekä
Kakskerrassa olevan kesämökin pihapiiri. Viime vuosina rengastusinto kuitenkin hiipui, ja hänen viimeinen rengastuksensa, keräkurmitsapoikue Saariselältä, on kohta
10 vuoden takaa.
Monelle nuorelle linnuista kiinnostuneelle tärkeä asia harrastuksen
alkaessa koulupoika-aikoina oli, että
Jouko huoli kaupungilla joutoaikaansa viettäneitä lintuharrastajia
juttelemaan Casinonkulman kattokämppäänsä, hän kun oli jo nimeltä
mainittu turkulainen lintuasiantuntija Hildénin ja Linkolan Suuren
lintukirjan 2. painoksen alkusanojen
kiitoksissa.
Lintujen ohella Jouko harrasti
säännöllisesti myös lentopalloa ja
petanqueta. Samoin hän oli innokas
bridgen pelaaja ja pelasi sekä perhebridgeä kotona että osallistui kerhoiltoihin ja kilpailuihin. Yhdessä
vaiheessa hän pelasi joskus läpi yön
tietoverkon välityksellä kansainvälisten partnerien kanssa.

1
Palmgren, P. 1936 Über die Vogelfauna
der Binnengewässer Alands . Acta Zool.
Fennica 17:1–59
2
Helminen, O. ja J. Eriksson 1978.
Förändringar av fågelfaunan i åländska
insjöar under 50 år. Ornis Fennica
55:110–119
3
Lehikoinen, E. & Hakala, J. 1988.
1988. Variation in weight of migratory
Dippers Cinclus cinclus in their Finnish
winter quarters. Bird Study 35:101–108.
4
J. Hakala & J. Tenovuo, 1968:
Isokokoisten kirvisten (Anthus campestris,
A. novaeseelandiae ja A. godlewskii)
puvuista ja määrittämisestä. Ornis Fennica
45:131–137
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5
O.Kivivuori, L. Velmala, E. Joutsamo & J.
Hakala, 1965: Korppoon Jurmon lintuaseman
toiminta ja havainnot vuoden 1964 loppuun
mennessä Ornis Fennica 42:5–18

Esko Tarponen
on poissa
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Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen perustajajäsen, puheenjohtaja
(1968–71) ja kunniajäsen Esko
Tarponen lähti taivaalliselle linturetkelle 72-vuotissyntymäpäivänään 6.9.2013.
Kun TLY:n toimintaa vuoden
1966 alussa käynnistettiin, Esko
Tarposen panos ensin hallituksen
jäsenenä ja sitten puheenjohtajana
oli merkittävä. Juristin koulutuksen
saanut Esko oli omimmillaan taitavana sanankäyttäjänä ja stilistikkona, kun vastaperustetun yhdistyksen ja Jurmon lintuaseman sääntöjä
muokattiin monissa Hämeenportin
alakerran kabinetissa pidetyissä
TLY:n hallituksen palavereissa.
1960-luvun alussa Esko muutti
Turkuun Helsingistä, missä hän oli
jo aloittanut lintuharrastuksensa.
Vaikka monet Turussa vietetyt
vuodet koulivat Eskosta vähitellen
kunnon turkulaisen ja sittemmin
raisiolaisen, jäi hänen mielensä
pohjalle kuitenkin aika annos hesalaisuutta, josta hän ei koskaan

täysin toipunut. Hän saattoi mm.
jotain lintua määritettäessä tokaista, että laji on varma, kun paikalla
olevat hesalaisetkin niin sanoivat.
Eskon lintuharrastusta voinee
parhaiten luonnehtia sanoilla pinnametsästäjä ja elämysnautiskelija.
Pinnametsästäjänä Esko oli yksi
uranuurtajista koko Suomen ornitologien kentässä. Hän oli ensimmäisiä lintumiehiä, joka ideoi laajoja koko maata käsittäviä pinnaretkiä. Valmistelu hoidettiin ennen
kännykkäaikaa siten, että Esko lähetti etukäteen hyvin muotoiltuja
kirjeitä tunnettujen lintupaikkojen
avainornitologeille. Näiden kanssa
sovittiin tapaamisia, jotka taas johtivat joko opastukseen tai nuottien
saamiseen pinnapaikalle vaikkapa
rantakurvin, muuttohaukan tai
valkoselkätikan luo.
Eskon pinnametsästys oli kuitenkin luonteeltaan aika erilaista
kuin nykyinen bongaaminen.
Pääpaino oli lähinnä vuodenpinnoissa, joissa tavallisin vuosita-
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voite oli vähintään 200 lajia. Tavoitteen saavuttamiseksi Esko
saattoi tehdä tarkan kirjallisen
suunnitelman siitä, mihin vuodenaikaan ja missä kukin avainlaji oli hoidettava.
Eskolla oli muutamia suosikkilajeja, joiden näkeminen oli erityisen
tärkeää. Näitä olivat pikkulinnuista varsinkin sinirinta, kangaskiuru
ja sepelrastas ja isommista muuttohaukka, valkoselkätikka, kaakkuri
sekä ehkä tärkeimpänä maakotka.
Esimerkiksi valkoselkätikkaa Esko
kävi vuosittain erikseen katsomassa
Keski-Suomessa luotuaan hyvät suhteet alueen valkoselkätikkamiehiin.
Sinirinnan saamiseksi vuodenpinnalistalle Esko taas kävi Raisionlahdella niittämässä kaislikkoon lajin näkemistä helpottavia käytäviä. Päivänselvää oli, että jos syntyi bongaustilanne, jossa oli valittavana joku Eskon mielestä turha suurharvinaisuus
tai vaikkapa sepelrastas, tuli lähtö
sepelrastasta katsomaan.
Esko Tarponen ehti lintuharras5

Mustakurkku-uikku VarsinaisSuomessa vuonna 2012

Esko Gustafsson

Mustakurkku-uikku eli lyhyemmin sanottuna mukuru oli vuonna 2012 Birdlife Suomen Vuoden laji. Siitä ei ole
aiemmin tehty valtakunnallista kartoitusta, eikä tämänkään osalta ole tätä kirjoitettaessa olemassa vielä
yhteenvetoa. Tuorein yhteenveto löytyy kolmannesta lintuatlaksesta vuosilta 2006–2010 (Valkama et al. 2011).
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tuksensa puitteissa käydä monilla
lintuasemilla, useilla lintupaikoilla ympäri Suomea, Lapissa jne.
Kaikilla näillä retkillä Eskolle olivat tärkeitä paitsi pinnat, eri havaintotilanteisiin, maisemiin ja
lintupaikkoihin liittyvät tunnelmat
ja elämykset, joita Esko taltioi
sujuvalla kynällään havaintovihkoihinsa ja kameran filmille. Kun
liikkeelle lähdettiin, kamera olikin ilman muuta tärkeä varuste.
Hän oli innokas kuvaaja, jonka
kuvauskohteet olivat ehkä enemmänkin retkiin liittyviä tunnelmapaloja, henkilöitä ja maisemia
kuin lintuja.
Eskon tapaa harrastaa lintuja kuvaa erinomaisesti suora lainaus hänen tekstistään Ukulin numerosta
9 vuodelta 1976: ”Uskonasioista
on tunnetusti hyödytöntä taittaa
peistä, mutta lopuksi pari riviä vastaukseksi kysymykseen, mitä järkeä
koko touhussa on. Jollei esimerkiksi juuri vuonna 1975 olisi metsästetty vuodenpinnoja, olisi moni
6

mainio lintu jäänyt näkymättä,
moni leppoisa retki tekemättä ja
moni rautainen huuli heittämättä.
Näitä harrastajilleen koituvia subjektiivisesti riemukkaita aineksia ei
luonnollisesti voida – varsinaisia
havaintoja lukuun ottamatta –
käyttää hyväksi tieteellisessä työskentelyssä, ei lasketa, ei mitata, ei
käsitellä. Silti on mahdottoman
paljon tapahtunut, enemmän kuin
mikään tekotieteellinen tutkimus
koskaan voisi osoittaa!”
Esko kirjoitti kaikista retkistään huolelliset havainnot, joiden
puhtaaksikirjoitus kovakantisiin
haviskirjoihin oli tarkka rituaali.
Pöydän oli oltava ehdottoman
puhdas, ja havainnot kirjoitettiin
aina mustetäytekynällä. Jos niin
onnettomasti kävi, että tuli kirjoitusvirhe, raaputettiin virhe
pois partakoneen terällä suurta
tarkkuutta noudattaen.
Vaikka Esko oli monessa suhteessa tarkka ja säntillinen, ei hän
ollut suinkaan mikään tosikko.

Tunnettu tosiasia on, että Eskon
lakin numero oli joitakin pykäliä
tavanomaista suurempi. Tästä saatiin vuosien mittaan väännettyä
monenlaista juttua ja huumoria,
jota Esko ei kuitenkaan pannut
mitenkään pahakseen, vaan oli juonessa täysin rinnoin itsekin mukana. Esko oli kaiken kaikkiaan erittäin mukavaa ja huumorintajuista
retkiseuraa, josta sai nauttia vuosien mittaan monenlaisissa tilanteissa. Lähtemättömästi ovat mieleen
jääneet myös Eskon ja Timo Nurmen duettona vetämät Arabi Ahab
-sikermät.
Esko Tarponen jää muistoihimme todellisena persoonana isolla
kirjaimella. Jotenkin Eskon persoonaan istuu hyvin se, että hän
poistui keskuudestamme juuri tasan omana syntymäpäivänään.
Gamlingarna-porukan puolesta

Hannu Hilke
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Mukuru pesii väli- ja ulkosaaristossa erilaisissa enemmän tai vähemmän suojaisissa lahdelmissa.
Sen sijaan rannikon lintulahdilla
laji ei ole pesinyt ainakaan lähivuosikymmeninä. Mantereella
laji on aiemmin pesinyt pienissä
usein umpeenkasvavissa järvissä
sekä ns. lintujärvillä, mutta nykyään se on harvinaisuus järvipesijänä. Toisaalta lajille kelpaavat
monenlaiset, jopa hyvin pienetkin sekä ilmeisesti lähes aina kalattomat tekolammikot.

Lajin aiempi esiintyminen
maakunnassa
Laji on esiintynyt maakunnassa jo
1800-luvulla ja on alkuperäistä lajistoamme. Vanhoja tietoja mm. Laitilan
Valkojärveltä 1920-luvulta löytyy
Varsinais-Suomen Linnut kirjasta (Lehikoinen, Gustafsson ja muut 2003).
Vesa Multala (1983) selvitteli erinomaisen perusteellisesti silloista pesimäkantaa ja muuttoaineistoa. Jälkikäteen ajatellen on jutusta jäänyt tekolammikoiden näkökulma ilmeisen

vähäiseksi, mutta ehkä tällöin ei vielä
ollut tähän pesimäympäristöön riittävästi havahduttu tai mukuruja ei niissä
vastaavalla tavalla vielä silloin pesinyt.
Kirjoitus löytyy yhdistyksen kotisivuilta kuten muutkin vanhemmat Ukulit,
ja siihen kannattaa tutustua. Hän arvioi
maakunnan kannaksi 400–600 paria,
jotka jakautuivat puoliksi järvi- ja
puoliksi merikantaan.
Järvikannan vähentyminen tämän
jälkeen on selvitetty Varsinais-Suomen
linnut kirjassa, mutta siinä mainittujen
järvien lisäksi Tiiran aineistosta käy

Uloimman saariston laji saavutti tällä vuosikymmenellä,
kun se aloitti pesinnän Utössä vuonna 2006.
Vuonna 2012 siellä pesi jo kolme paria.

Utössä mustakurkku-uikuilla on suuria haasteita sopivan pesäpaikan löytämisessä.
Kuvan lintu yritti pesintää avomeriympäristössä sisälahdella, mutta pesintä
epäonnistui. Myöhäisempi pesä ruovikon suojassa tuotti poikasen. © Outi Sarjakoski
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