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Kuipasiwu l'UIIl lls6li r 6krli
lllton'sOp()fllkk®fl mrtkaan.
MyfJs tutkilfUIJ• ja ~~ojelu ·
rlntumq/Ja on tapohtun11t
Kolopuu'ctlmptl'f}Q" j11 lum·
pt;ll6pr0Jtlmn wmCNito mrt·

sim on Hkl "''Y pfJntltJ}I
tilli m~rkill)' .~ifiii(J Olt>\ 'ia k(J.
Jop•tita j4tmnw1ht pyst.Yl"
liiJJHI{o tapchluvWn hakk u.i·
tktt yltt'}"dt$$11 A.TJftSSIJ on
tuttlljm Jfl mf'lstJnomlSl~tJtm

Jouko Letllo (vMtaava)

)'lltt'inen et11 - j}("Si~Yit linnut
!f)'llv<lt suurert mt11JrtJ11 tuho·
I!YOnteisitJ jo myyria. lillfllfu·
JISIO riippuen. Vultukunnolll·

Juh;nJaa-

"'"' rapahlflnfQIIll kolopull·

Tolmi«a)at:

Toimituskuntl:
HallitUS

Sotn drneSt'iY VUOOl!IAI<aSUM
Vuoden t 9 6 8 - tO 11'\. ,o<a mak><!laan ,ndostyk·
sen b.lle- KLX ·n ,aseoet saavallchclen lå$erwna.;sua vastaan (ei kmlke p!NhetäOOnmeksua)

tcann.n ku>~• on JoukO Lehdon kuYN~ .,...,.nu t\ataJc:b.
Kuva voiH1 KLX:n v1tokuvauaki~tun ..S7. Kltpailusta

tnemm.an atvutt1 50.

2

bmpaii)Q onA.;n M/Qnwt runuwsti huomU)ftl l~hdrst6SStJ
ja )'lrtcistyOkltniJifHJntino $il·
n/1 lintultorrMtajilla OWII
PwHpcmk.ki Jil .J/1-Jiitto. JliJ.
npDIIOJN(IJrild# l'rit.JiluotO
Oy cn-.ut• Kt.X . ta ttk4'nrJllli
pOnti6Jil, jotktl lmt11horrwra
)01 sill~n J.l/ki/11/\'DI polk.Oil•
/~11. P6116t \(livat pf»tiiiJ)Ii
Ja m4'1s4t ntyyrlnlollkkuja.

Toimintaa,

Tulkimuspuole/1(1 Kemin
kaupungin ymplirist61alt fO·
kunnon ja KLX:n konsso solmiuiin sopilml$, jonka mukaan KLX sel\!iutili Kemin

kaupungil1 oluetilo olel•ien
l!yl•itn lifllu(J(Jikko)tn li11mJ~

IOn $t•k1J I{Jji$10/toon tlllJ pt•
sim/Jrunsauksiltt.·an mohdolli·
simmun tarkusti. rrttkimuksen 111/0ksiq kfiyt~tiJ6n hy,·IJk·
si
mm,
suunnileftoi!S.W
puistO* jo muira virkistys·
alueila.
Vofrakunnallisis10
1111ki·
11wksisto
ptUilllmmlllshtii
O\'Ot ft'nt11otloswrkimus k~l
lå jg toll•ifintulaskenn(ll ta/.
\•ello. K~trkiwtosi· JO peto/mWtutkimukset sHlren piiölfe.
niin aina IOytyy hyl'/J syy kUt·

w1a kiikorit Joot1kosta ja llipsill m00$10011. KiireeUJn SO·

moiJu rannoilla jo meiSissll
ne parhaat J(()ktmukstt
jo lrovoimJOt luonnosta sekl1
lliO

IIStfft etuJ muiden IIOk3i.

•••
Kuten huomuot, Sirrin ui·
k()(l$14 Oli uudistmwt. l'rl·
ttlmme lt'hdlJ tllstlJ t'llll'stD

midtmkiintOi$t•mmun jo

lu~t

un•llmmon lthdtn kaikille jäsenille. MukariO fulevot pysymiJlltr

set,

wtodenoikaiskatsouktutkimustulokset jne.•

llllll/0 tOrÅ'()ill~ Olisi fislltll

retkistU jo morkois1a keno·
••aa aineistoa sekll mahdolli·
scsti J)bkinolto, torin()ita
tms., riippu~n siitll, 11111ll
mdllc tarjotaan julkal$rO\'Vk·
si. Tor1ft kyniiön ja löh('IIJ
juttujoi
JL
SiiSiäthän kolopuul? Kuva Heikki Jaakkola

toimintaa .. .
3

Lintuloma lberian
niemimaalla
Llntuhlrtlttuklen voi
yhdlstil m•tkllluun mo·
nlneri ttvoln. Tlsd kerro·
tnn

4~hen klten

perheen

ktti lomtmatkan Ja satun·
ntiMn l lntuharrtstelun yh·

dlttelmiistl. SyatemaattiMin
llntuhavetnnolntiin
1:.81 llj_lmUrln mekslmointiin tl pyrttty. EtukJteisvatmlttefu llntuharrestuks.en
outt.a rt~tlul afiheft, etti

pakkallmrM mukaan e...'0091" Llntuoppean, valokuvausvlllneet, kllkarit ja
kaukoputktn.

lamaa 30 deer' kescilw•$0$o
sa helteessa rlltl• meille hyvn
TO.OOk~ V )l()ks. YIJotu'Q.Sim•

me auton ta swntasimme
ASQarvoa Portvgalin
etelaooaa Etclillnpå<> ""'~
lessa tunncttnaa nostiVat

kohll

mm. såhkOI"''M kaM81onp~·

vaan paatta

_.,at katloh&·

karal .. ........ ruoM.kh'na· Ji1 s-otil.l\a.""<aral TJde-

,a
runoaaoll IN!Iså
m.aasossa IOtmG$rnmO V\1().
nSII'kkuun a etolclnp6nl;\ Ilma·
tAaa ha tSIVIt sulava!lltlkelset, hyönfe•slft mots6ståvå!
meholal,.yO~

Turistina
PortugaliSSa
Aet.cen .,an~ ol1 kesäkuun kakJo _ . , . , . - -"'<·
koi E~ Vl1ton ve-

....,..

~

Pllå"""

pung- L...conssa 1()$$0
as.anmukl sesb uustu~mme

taman vonhtln eurooppalatson kaupul"9f' h•stonaan.
kulltuut11n ja
Kaupunki

on

nAhta~n.

m.elook11nt01·

non, &JiSll ja ,aaankufklJavsta·
vålhnen. H!I'W81190 oAI octuttt.
non
pa1~1!-s1.9
Mr o<.kua.

Pil'stettua maknllla 901 panna
kympl6.a va1san låyeen
E~MII "' kal-a Elllme~~~

.......,."""" """""""' Torella i)lll'.-vol puU ol• ruoiOOaw J" kaupuri<.alueel-

takaan emme \IOneet vM1Yc\
nakamasra l•ide!ll JC' wonvaslarAkk$

•

Vht~JID

kaupunk•e-

Mehilll.s.syöjli Alg.rYtNI.
Kuva Jyrki Kotanltml.

Algarve
Kwmo aur.ngonpa1SlO pa·

-·--,..
-

- - - vil ,,. syOk·

S)1'T"åån

Allarc•n

vfvo4laW"'

-.P""""IOunafS.
rannan muooost•
l$)OGSå
yli
50 m kOtllee 6kk•t)rkkå kalk·

klkiYl~lllon te~nama TAman
Ponugal_.. louna•wn n•emen.
kaiJOO (C8bo S. V•conto) vanha nimttys ol• "maonMH' peruna &Jaf!a Plo•n moan kUVt·
laltun o'lovan ~noo k001n pannu~.-'w

,a pannukal(un rou·

nan arvett n olovan hyv.n ta·
hela U1U l"lnon"lek.GM Nl(yihån &aalta larweenpA n k.MSOl·
taessa van pe<kkAA tn0tta.
l<aul<OpLC..- tovso'I>Me ....

- _- """
...pg.n

JC)ISE!M

nold<a>lta.o<l

mm~aaVJ.a kefta.

...._

P""""""" tomaka.pung.ssa
rantahoeer rn. RantalOma &

Sl1b OIM kyseess& p,,n p61
~wån

a;an lt.ev•ulfl"'lne

ymp6

nst06n. kåv.rrvne nvn Ptokal
ioeOa 'OIUO<ela , 902 m kor
kec!la ~rwr 1118
11)~.

Espanjaan
PidempåM ommo manta·
neet "paiko•IIM'Imo" pysyä .

Kartasta n•mo1tå1n havMIMl·
me että vrun n 200 km pAbs·
sa. Espa"J"n puolelta ,....,•
01• taa,a kOSte>klc.O-alucele $1·
JOCWV3 ..ansat Pw·
que Naaonal dO Donono
Kysees.så CW'I G~ r
JOOO $cJiiStO KOilea olomme Ie>

mamat"""'

em.-a

se&~ i ntureUcet.l

orcy..

emme 01•

Ieee tasta arucesaa m4:l.ln M·
nakkcx•ec~

ha.nk.kltlOOt lln·

jAikeen, viimeiset juhiiJ.CU oli·
va1 IWri låhdOSSa Kaiken ta·

m.an kVvlirnme myöhemmin
paikalle osuneelta saksa1al·
selta Ofnf.olog1 ta. pl(a oli
t<aymassa. Paikalla ties kwl·
ka

monennena ~ef\aa,

Karppikotkien
fiesta
Et Aoc•on juhlat olrvat lop tJS:Sa., mutta 1ntu~n lUI'Qt

jatkuivat. So •·tavara", fl\ltå
otimme k auempaa ihmetelleet, muodostui nnwttåin

kymmenistä hanhikOtpptl<ot·
k.i~a

ja sadoista

h.aa~ahau·

kosta Juhlakansa oli lahdan·
rot näille m tyllle mu!Jianlla
iohmiå ,a heVOS'O JO ko pelO·
hnnul Ol•vat sanko1n ,oukoin
hOitamassa: puhtaanapctola•·
toksen homm.a M310S100tli·

Hanhikorpplkolklen flesla jllltkul pltkU n varsinaisten juh·
Iien plittyml"n Jit$ieen El Roelossa. Kuva Jyrtd Kotanlesoa l'latlhekorppikO!kla lasJom·
ml,
me
Okwan pa~ka11a ~eensa
M~lr~n mukaan kyseessa oli edustajina nähtiin mm •se>
n.
150
kpi, haarat\auki<Oja oli
tunnettu
muu1ontart<.k.ailu· haarahaukka hi,ti"lavkka ta
satota
1
a
!!sAna kymmenina1n
use ta ha81ahaukkoja. S.·
paikka
kattoha1t<arOrta
Sllkklhaikaroi·
&1UOI1.JM1113 låhdmme fijel&ta.
va!koposkitiiroja
~ pttka·
maan k.ansalllspv-3(on paå·
jalkoja.
Saksaia1nen
oli nah·
portilta swut•ctå p!l.kin Sev1l·
nyt
myös
kehlaajapåaskyn
lan kaupunkia kohti. KansalICSQUiston fäåtyO. taakoo lovrt· larnmela. mvua metdån natä}'tyi oikealla mat3!ia lampa· kyvilmrne se ei ilmestynyt.
Ensikokemus oli melkoinen
relta. kauempana tammen ta·
penymys.
viera•upaiväna kana näky• Ilmassa tunsaasb
puesto ohJun sut,euu. oli naes ' tavaraa" , Lammoo taakse
~"' pa.kal"""" pyhåpä•vll
,oudu1mmc kiertämään El
Sa1mme va1n kåydä katso- Roc•o ·n m'5en "aavekao·
massa "l~tulammikot" •
pongin" kautta Kaupunk• on
he.nik1tofantaiset lammet. pi.· Ol(l.massa vam srtå varten, et·
Ia 1.11skenteti paikaJ13ia ve&lin· tå 1oka vUOSI smne kokoon·
ru;a mm. ristl· ja rvosteSOf· tuu Jlkllcnaan kolmekSI pa•·
sia, pikku·uii<ku,a J8 Wtiuk.a· vtlk$ helunta•n ,alkeoo n. 0,5
OOJ8. MUtta tåmtl 1> palj08 - 1 m• J. espal'lfalrusta. Muu•
innootanu1. koska ticswnme, tom kaup-.Jf'lk• on au'IO, se
että kyseesså oh va•n " eläin- elaa va1n namå kolme pt'waa
tarha", hntu]9n &•t)llänteet oli vuodessa. Me saavumme n.
IOikaltu. Vapaan tuonO()(I kaksi vrk ~ut-lien loppumiSen

Tavaraa
ilmassa

5

Gibraltar
Vesta aunngon hi1puessa
rM>IIocn lähdommo 13lka·
.,_. makaa Qomme päat-

-OiolåkårJO$$å,
poo:ävtviGob<alta,....
-''HOJkuloon pylvOt'' ee ta.rjon·
nul m•tään orrtylltö nähtä\f3i!l
•r•~.nuehello, tur,stokohtoona
. . een s.,aan o11 vlf'Sit'

naus-

.. po <l<a: noiWO fr9aroa
Eopa"ff'l karJO$S<'
Pa!uumalkalla

PonugaJun

h&Ya~!Simme ptkku'!(ofppikOt·

kapar,n, runsaas11 ooytl!(lkluNtl n.~uill.ll'l ..a eraaiIA _ . _

ktet-a

tammetta l~n"(!: noklka·

Vehts'IOtka. U...bof'lln pe'!UII nttl dolsuus. KuVI .Jy'm

Kotanleml.

noll' n 4000 lqll

Takaisin
El Rocioon
K•rendiM'l8 ~.AJC~eleen El

flo00<1

SOU(Il<M LCysmne
ka,pungfl ..... _ , . .

pu uoatueel e v.eva.n l!CI)al\8·
son. JOta l8hdlmme seuraa-

Paikallinen
erikOISUUS

Pauumatka
Lissaboni1r

LISSabonlf'l lAh•stOIIå ell·

Pah.ll.lf"nat~l le

Portugat•n
poolella vara""'mo k<l'<o ~
van n 300 km llfO"NN'-kaa
vart@""' Ra'~ Oli 0.-"<ea.
kOU;.l

j('il~v~<"

S(lt'Y\me

py·

samya tarkac;tafYIAlV'I roM.un
puh~1nlang&lla istuvan l•n·
nun Suur1n osa naista oh

maan Treta. ~00 pMSIITltne
van p.,aston reunoille Ttelta """""""'epont<ao..a Jok'"""'
poJ<l<eanWlO<l • lo.a~
"' JOUoCOOSO
me o11ee1a Nnlu1()81.Ao&.a kO- """'"""""'"""
....a yl<so m"""'anpOIIO
Vln ptl<å'e onn•sti..lnU1. olm· Mu•S"!a havam~a tna~n•n·
me juuttua pohmeaan h•ek· nM ansai!Sevl:11 rusocasku. k•·
!<aan ,a nun P'J•Ston syvem. v•kkoras.tas. muslapaätasku.
I"Mt alueet jt\•...-c\l &ållå keJ".aa -pååkert1u. O<'euskert·
IU
lwnong80IUt<ma!la. E• tam&Wn ka.ynl<aia5Uija,
..
_
.
.
. ""'"'
tr fT'r'!en~ Mt\8 o1u1 ~·
me rvnsaaS11 men la1ssy0pl topå&.sky )3 h61J61 lniU Petohaatahau~ J8 Slfllhatak~ lintu,en listaan l1slit1•n nutty
ta Moilliltakoon myOs pona suohaukKa J8 varsin ylessenA
pei!epin~. totturikyyhkyt ~ cuulohaoJ\d<a. Soi

_tat. . .

d•mmc vielä tutustua TCJO·
pon """oon iOI<a on paa-

""" koste<a nooll)]6 10 vi~
mat.a LoN"US10 kbt': nvn

noko- 13

henvenen ruokkOOn hetkekSI
\l8h8llOkka
il't todellinen
_ . . . _ pnl<.a -

non kr\.A.Jna$1

kohti.
8

kpl.

hiii)I'\Of'\

ma.i<an-

V&hanokka on ou&Uahalainen
IOJI. JOI.a on tuocu hllkklllnnul<·
11 1oori LissabOnn seodullo.

--pa.al-

..,.,.,.,.,. ~ """' muolo.oman. Potwiennolla n<t

puhurrusta odottavan pammk·

kQfoon kokomuk.Sista. Mtetcon tul myOs 8FL1US låmå Eli
o1t.c Wne.nef'i kerta El Aco-

oooa
on IDdo
petdlnnulo\SI ,0.• t~GC)1lti haara
non etOmys. fOIIoon"""" ...,. --~
ppn pdenlyoGOå mattoomme houkka. I(Jia matkamme aika
J&1kaa matkoo Portugal a no nrummo yhlc>OOSå n. 800

,. punapyyt "'""

""""on9JO oe1<a mac

c:n.akerttuJ3. Qlouamme JO
~tumassa. niltyiltll 1:stahb

Kevättä, kesää
K9Vaån ul,ain 1Jntvhavatn10
on 6.4.·87. Päivä kallistuu ;o
•ll.aan. Istun LautJOsaaren k<>
tini kerttiOSSA ja ka1selen ulos
kohti EME!tåä. S*tå 1Imestyy
iso lintu, jota pan vansta ah·
distelee. TempalSeO 20X SUU•
rentavat kiikanm ta JUOksefl
lAos Lintv lähenee oon 120
mettin päähän m.nusta ja
varm ISlan sen maakotkaksr.
Varik.sm jåttävål sen v81kka
kOlka on selvasti a1ketSSa Ias·

koorua. JOkin saa sen kuitenkin muuttamaan mielt!:'tan.
MuU1am&a vounakka1ta siivenlyOnte!il "' kotka kohoaa !tier·
rellen koht:J korkeukS:a. •nau·

tue-n puunlatvojen

tvn~:u.mas·

1a yna ytemmås. Plan se on
enaa piste ta.Naatla. piste. JOka PAlaa takais1n ecelaan.
Navterma kest1 n. 15 mi·
I'U.Jt1t8, KOCka ikåaOkUIO kavi
ka1somassa ~ ja lumen
(ajaa ja havaittuaan talven

Eras

p~uva ~

tOtSer-.a,n&n.

Räkätll etva.t tauhOittvneel,
tuntu• kUin k.aokk• Lat.rliosaa·
ren ras.taat oiiS•val olleet M ·
nessä pllaråk.at•n pesan tun-

tumassa. Melelin kes{E!ttya
pan nul(•a låheSiy•n pesäa
varoV8Sli Pesepuun tu~u

massa islui männysså vata·
va kanah.aukka. Se vazkutb
kyllto sehå ,a pååSb minut 19·

he:le. ennenku~n le1Skahl11enIOOn.

Tåman tapahtuman ;a1·
keen piharakalle,ä et nakynyt
enaa koko kesana.
SurullrSin peSlllta. ffill'kA
olen kohdannut. lienee k1r;o.

s epolla. Sen kolme poikasta
löytyrvåt JO siivel'tSinä mutta

merlehtyne•oa

syyskuussa

EhJClfVOO NuottiOJan vauessa
olevasta hYVIn tehdys.ta pon-

tösta.
Loys~n pOntOn ollessani va·
lokuvaamassa rvskaa Helanneo ja Hennpekan kanssa.

Alkaessani
JXJhdist.amaan
pOnttOå tipahtivai kvivettv·
neet p:)kaset pesän mukana
ulos. 'hmetyttäå. mikä olisi
emot tappanut. vai eivåtk6
p:)kaSet ole jostain syyscä
pa~
ulOS pOniOS1a.
PO<l«ö o1; tehly loukkaåSla ""'
Slvaneri.:sta ja JenloaukkO oh
pieni,
En ~edå poikasten pesåstapoistumiskåytant6å - kitveten, hypåtM vai f.entäen,
mu1ta murhetlåy1~a oi ta·
pahtuoot. Jotenkin epaiien
vesivanetia sekå pientä auk·
koa syylisiksi. mvtta en v01
asiaa varmoa. Liekö rnu lla

tiedossa vastaavaa

edelleen fatiaJvan palasi ta·
kaJs.n sinne ffiistä tuhkin.
Jokakeså1sen råkår.irastai·

oon pesultä o 'i parhaillaan
käynniSsä aivan

sina talco

tuntumassa. van 80 metnn
paassa talosta RO$Ull<ltln aä·
net kuuluivat hyv.n p!hal!c .
Emot oivat jo re.lun vi1kon
foldåttaneet kastematqa pe·
sarte ,a aina kuului yhlå rieha·
kas kittOS poil<asilta.

Läheinen vanksenpeså oli
emojen ainainoo metelöinn.t~

kohde. Variksen låhlies.så 1»
såltA ampaisivat råkåtif åå·
nekkååsti takaapå. n va.r1ksen

"tukkaan". mutta rauhoitt\1,.
vai sitten par-ssa minuutissa.

Kenohaukka. Kuva Pekka Helo.
7

Kyhmy-ojo ooltJ huhko-

Jrtn ;. ~ott..., .......

rtn tdUttllll.

v.-..

Kuv. Raimo

Ko.~tentotn .

Varangin
o·•mme hert\nocet vartlatn
aamulla Olln mo lahdössa
Nor,aan Mtnue J& mitti vå
haTl )it Nl p-tAtrnme mat·

kao'te. .- -

...-

IUnNa

Kun olmmo Ves.saaressa,
n•!n alorome valmistautua
ma;o.tukseen Ma.1a1 oliva1
huonos8 VCIAA'(;ttu,a. .-nan
tn"YSQ ta kdr:..oca Olll'lf'llO
~hJn

apella.

P"~utta

matkatoverillamrro

orrt'lel<s-

Oa~~Y~olla

elo kaltoloola SllhkOicvy mö·
kossll onne1<o1 c>. ,a OIOJia

,_,...,..,..,.,.

~

'*""
låtre>OWNn 1yyny1<$
Aanula l&h<l.mmc

Ek~<•
röyn lintuwoniiO Ii~ oh sur ·

koa. PMsimmo lw•tooloo pe.

8
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KoV'It'M'lC myOe •ntu&OinA·
tnawla JI)SSII o ol '-4 ~un
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MVf'lk'((

et •al
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SQ!nat"nan mvtta vedes-

oa.

satotafuhan~a

Mtu:,a

km •lmaantu• Mky'Vl n •han
vworeillf' l.Ahdirrvne

la•tur n

~tvnaan c;.llfJI"'

vt rannat-

luru o6 rllf'niln reunolla
mucra rann~:1. e. ~·aan Le&
)ft

kuvASt

Oli

IMi

la)I'Oessa

va.na pesaa Nä•mme myOS vall'ldssa Moroon mon• ~
palJOr'l h.aat'lkOJa Kun palast~ tt•n kOyc;l hmeltOWnmc m•-<a
autOlle rsan a Per n kanssa M,.ohe m10 se Pltllta~ ''1'
ol ~ kurvaMUt S.'t
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Seuraavana

po"w~na
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WOfOS.$8 vapMI8 IUIUStum•So

ronaa

me~so.a
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Nå Tom& kilolkl< t'l'l&1·

m•rld r"13•n myös lun·

Vnttawen ..t.8tnal.
Kuva Relmo Koek.enkorve.

vuonolla
Tcwru Nylund

Ulldtnme kvlkcw'naM ta·

--.4. -

lq,$.1(1 pOtin ranlae Mll"'..n tl,.l·
1 """' """'
oi
htrvean
St..IOia!sta )(t,61 0\tn
me påå.sse«. kaupunkun, kå

pal;onkaan llf'ltu~. J8lk01m.,.,.e ~~ NATOn IIJ!k.a·asomaa ~ soo edec".4
rnt.na O"'''me nåhneet ~

oli pa'JOn torSkanpQlla seka
«<enkon lol<ke,a. Sen ]å'keen
kawnme m)Os .........

kåån

oreva aukko Pyysan sen JGI·
keen. ertcl ~hllSifmle autolle.

pai)On rtuJa TamM
}åf:keen lahomrr...e kol''lll kau1

Vlt'l'lme kaupasso Sen Jål·
keon låh<'mme tttk4+sm mapllo Iloilo pelosommo tnOilO-

pung n rantaa. SlefiA Oli IUrskatet\dal. Aa~V~a.ssa , Ihan

I>oia

- -· Olo

s......,.,_

1>3 'ana lah-

<flmme VardOhOn

Maucaia

Numme kaksi kttrunaa Var·

dOhOn päåstun vatn moton ali
kulowtvaa tunnelia pock•n. ,c.mka ptuvs oli 2885 me•r.a. ,a
syv.n ~.oi"ta 88 mrr.t YardOloa "" .-..... """"" """'

m\Jtta

våh·:~en
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Verd6n lintupatkOieo 01 olv<

~)'hmyhoahi<A
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MatkatOvenmme O:Nat tosel
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elän luokseen RAimo tahi•
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Sll.\ll«&a on.aa vaAokwa
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eDIOI<k.a Ka-Knme IIC·
len. kun Ramo t\Jii. myOs
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-

Olo ....,.,
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,__
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jOOl«1 a <011. Oll.i kUlu aiovOI

...... ,..,.. ..

me ta<8ISII'I m.,. e. Aamt.t.a

k\heimme kot.motkale. MOI·
kan van olla po1kkesimme hn·

tupa kai;)e, ,osse oli kanmetso
~~osta T6mån
~kcwnrr4
K...,..,..

ta 15

f!lkeen

pssa

alnvne klo t9 00 ,..
keen. Kocone pefasacrme 81
kleläma.ån.

Tornion Pirkkiön
talvilinnusta

Juha Ylmaunv &
Onni Ylimauno

Olemme säännol isesti v.

(hatakka,

1971- 87 laskeneet 2- 3

tali· ja hömötJ.ainen, varpu·

S yyslasken!.a
on
tehty
loka-marraskuun vaihtees·
kortaa ta1vessa Tornion ~rk· sa, joululaskenta vuoden
ktössa 10 km;n pituisen talvi· vailteessa ja kevatlaskema
lintu;en laskentareibn. Sev·
raavassa esrttelemme alueen helmi-maal'isk.uun taiueessa
taJviinnU$Con ;a oon lårkeim· (ks Helsingin yliopiston elä•,...
museon talvåntuJ(ffi laskenta·
måt muutokset
ohjeet). Reitb on kuljettu jal·
kaisin (ta1 Siihen venattavtssa
olevalla nQI)eOde!la pyörällä
ta. JX!Ikurilla).

Aineisto ja menetelmät

Laskentarem:• kiertää P.rk·
kiOn saaren kytätetå ,a ASa·
{Ornion Kirkonmaan siten, 91·
ta reitin varren botooPt ovat
seutaavat: ta.ajama·aSV'Iust.a
)8 hautausmaata 1.3 km.
kuusiseka.rnetsåå 2.3 km J<l
jOellfantaa 0.2 km; yht 10.5
km. AetM varre Ia on olut
taskenta.kauden tasaisesti re~·
lrt kymmenen lintulaU1aa..

Taul ukko

Yleisimmät
talvi 1innu t
Alueen yiE11$1mrnät ta!VIIInnut oivat talrbamen, harakka,
urpiaulen, varpunen, puna.
tulkku. tihi JB hömötiainen
(laulukko 1).

nen} on mielenkiintoista yksi·
lö<nåårån taSOJsen
vå·
henemnen syyslaskeonasta
kevääseen. ,oskin a:.mmil·
laan mååråt olivat jou\lfas·
kennoissa (hruakkaa lukuun·
o:tamatta). N8mä vuoden·
vai'ltCCfl alhaiset mååtåt joh·
IUV91: lodClll'~kOISOSb llniUJ&n
huononYnasta havQI1tavuu.
desla tuolo1n; kevätlaskennassa nämä faj•l ;o kullutta·
vat .tseståån laululaankin.
tAvuten väheneminen ta!·
von kvluassa voi sot~ä
luonno11isotla kuoUeisuudella.
Osittaismuunajana tunnonu
variksen I!SMntymin&n kevål·
las'<.ennassa selittyoee sit:a,
ettå muutamana keväana on

meno

Pirkkiön
talvi lintujen
re:Jtll !0. e ~·1 le.skennoissa
(yk s . /10 km).
Lbskentokertoj o o.ineis t ossa mukana
~e u raa vosti: SYYS 13. joulu 16. kevät 14 kp l .
1.

Yleisimpi en

kesk:im~är!iiset yktslltlmii~r~t

1o.j i

s yyslo.skento
14.2
50 . 1
37 . 4
6 .9
190.1

9.6
35.6
36.2
4.0
10.3

Räl<ätt!rostos 62 . 3
Vo.rpunen
26 . !'
Urp i a i nen
36 . 7
Punatulkku
16.6
5 .4
Keltasirkku

30 . 2
23.4
18.7
22.0
13.6

Hömö t iainen
Tal iti a i nen
Har akka

Vari s
Ti l h i

10

joululaskenta

•

kevätlaskenta
13.6
45 . 8
33 . 6
13 . 6
3.3
0.2
26.9
62 . 6
15.6
20 . 3

Kwitlalltent.Nn on l~sinun
osunut muuttavia vatlspiii'VIa
l)lollt•IUsten llatkel. Kuva .Ju·
1\anl J untti.

kokOnaan kaOOks.s.sa Poh·
<N'It 11.ca (2 n.av) p11AA '<..i<a .a
prai!O«AfK~

on n-yos: tavan...

la~Pnnassa
p~:>ntym.nen

Kos!(Jkalan

on satunna1sta
syksylla 1961 ku•ten}w) kOI·
ta Ia 3 yks MustarastaS on

nallCY

-~

1965. pur<>ky ...a puoes:aan

\1810 sy'<Syla

H•ppaa 00 O'l tavattu VJela
mutta

~ askennassaktn,

keW!Iaskeruatl

osunu•

y~eensa

10

rru.ttava v a mJJ:.rtta~a

Os<!doof..ella)lflllo.ua on ollu1

va.n syyspuolella
Kuustatlell ,a "'l0,en
ov;ar. mel«» ....,...~ P11ki<10n

Muut pa1kka·
1a vaelluslinnut

taf\o~ifltUJ!

re tllla varSIO t~S8JSeSt• t~et~·,ft,a
Metsoa. lOO!lt\ ta kana·
ruok•ntapa k()&la
Vaelusl1nnu•sta urpa.sen hauMaa tavattiin muutaman
maarät 0\'al 'o'lllhdelleet '11\Jt> kerran 197()- "'~ mur.a 4:'
~~tta~n ra,.~st

UMa$1. .a,a e

... nahly 01-n. ...._
puoles1aa.n oh ke<~attaske~

nassa 1979 (410 yl<s.). 1'\ona
tulkun cs ntym•ncn on sen
t~.aan taSaiten'PM 4\a$kan-

enaa nrre vi.IC*'a Kanna'
IIOMVta;l laan1uneet

e U;J$1(!'1"1

alueu:Jeo re.Kon!li!TWien kar·

kortanut VltfTICitctk•n mcts&·
l•nnut. mm aff.Oscmm..nP.rkkiOsså Y(llsetl t e..<CYl P•rk·

"*' ..,..,. -18 ..aupunw

taa *"an wkkt.ta huppu
to
19n JC)Uiui'\Di 121 yo(.$.
martahnnu$:0

1976 78 :at~<>IW'I
myos
kOI}"k~yparv•a

1 :hon Ja rOkOit r~staan scM
13V!okuurnan måäråt ovill
\<llhdcleel phi<Jt31lm3tps.l
do61a nppuen taMna 1971

mutta tåmån J)!koon nrrta 01:
!avattu_
V arpushou"ko on nahty 4
kMal S)')* Ia ~

12.
1973- 75.
198·182
1984185 Ja vumo tatven laskonnoissa IDIOta o• tavattu

nassa. POIOisca rae "o on

Vaelt.av!Sta

laJnkaan. Son S•Ja3n C$m.
syksyllä 1977 rert le O&ut

1140 Ul'1ea p 630 ra<Aw
75

samana wonna ."'*'na
tavtOkuu' naa

,a

mm

,a

helmtp0110

~Ia on
vehtrnut h , .. ~ tapmpöllö

ta1·

se-

ka sarvpOIO
T~sta ~.a. c;.
luSS}<SY)t!f' 1973 ,.

.. aol
1980

syys- )Ae<ne<> (7 - 8 yks 1as<en·

laskennassa 1986 1200 111·
Ma

oeunUI var~G-

korran. mutta

ros-sal mutta uS(l'ana mrvena

s.rn.a,lla tavatun

1971-76 o yks. 1977-83
yh1 5 yks. JO 1984-87 yt1t
20 yl<s. mkå 010•11aa seh&'l
ru~msta

L.apnlla ~

on &ava:tu "~" ~ran (ke\al·
Ia~ 1973) Tl(t!Spatvt n llly
nc1tå puuk•J>JI)'a on n.!ihty
e na slon t&llO<n !öptalvon.
mutta p.ihk•nGnokkella va"'
v30'1ussyksyl(tn 3l...een. sa

mon J*'l~"" .a
Kottataasta nai""· n 1970
k.lwn syyslaskoni'IO•ssa. m.A·
to suta kanla 101'100 l<ovasll
1aant1.1~

Pe•pPQta U•• j3m
peotJpo,a on .,ao.n ta'on oku
yr-ttanyt tatvtN a Plf,~
a•nal-10 tatvlla 1979-80 JOkunen 000 SIVIkll'l l!ntU'aUiotQO IUN!O. Vrhori)Opa kSaan·
tywat P~rkkiOn atueella ra,Jstl
1970-lu'Nn a1ut1tt 1971-75
0 y<$ 1976- 82
'(<S ..
1983-$7 y!\1 83 yks. En

so

k.apyl•ntulateta on nahty Sll·
Iom tallorn en laskennoissa
11

Varpuattn mäiri vllhenee tasai sesti kevlttl kohti. Kuva Heikki

Junnl.

Harvinaisuudet

den remn perusteena ei voi
Va1kka t~11 1ntulaskennan vtela tehdä k0y1n suuria paa·
trukortvs ei de e~Sia harvinai· telmlå hnnvston muuttumisessempia lintuja. sattuu n1itå ai· ta. mutta silläkin ne nåkyvat
na JOSkuS 'dlk$nkin reit1l1e. (kS. kanai•MUl, SUll1i31090,
Pir1dttOn rec(in pa1hrumpla herpeippo).
"makupaloja" ova1 011001:
Yhdessä vatlal<.unnamseen
nuon tunlu~aukka {lex.llu tai K&rru-TorniO ·alueen Eas-

*

kenratu\oksln
yttdistettyna
laskennat antAvat jo hyvAn
kuvan ta1ven m naan tapahtu·
VlSla muutokSista. Prtkåall<aiSyl<Oyn myöh&stelijOoS!a ma• nen ytlden re11Jn laskenta (ku·
nittakoon
va.ståråldti ten P1r'kkioSSå) an1aa kuvan
7.11.1987.
sen alueen IIMUSIOO kooSlU·
muk~a p::~ muutaman ker·
ran jälkeen. Pirkk.lön tulokset
vastaavat hyvin Rauhalan
(Kemin - Tornion $E!Odun
innusto. Kem. 1980) esittå•
mia ~~eto;a tam.an seud'Jn tai·
Son lisäksi ettå talv.tiniUJen vihnnustOSia. jOSktn P1rt®On
laskoota vakiOJeitba pitkin on reitti on JOSkUS pOII<keuksell,.
hyväå utkollua ,a kJ moisaa sen runsas rila.riaJII\flUIItaan
rT'Ielenvirkistett&
on
S11ta (tilhi. rQkatllrSS:as. laviokuur·
myOS lieteeilista hyOty!>. Yh· na).
1972),

[W<kU•UIJd<U

(SyyS

aoueu

1976), nokkavarpuneo
1978), tikli (syys 1977) ~ tundraurpiaiset (keYat 1972).

Mitä opimme
yhden reitin
talvi linnuista?

12

Koska linnusto muunvu jat·
kuva~L laJV'I1l8JSI1n koko ajan

uUSia innokkaita talvilintulas·
kijo:ta. Ra-tti kama~Laa valita

siten. etta sen voi l.askea het·

eno

posti sekä syksyla
myö·
hemmin taiWIIa l.nnitil.anteesta riippuma1ta

MIKSI?
Siinä ne makasivat
Pens8$katissa.
~ojen rannalle heiltåmår\å
10 <ukl<ai«>Sk<!ioo pockasla,
raat01na koko poikuo.

Siivet eivät ehtinoot kasvaa

viemMn tui'VS8Jl.
SUkeltamalla ei eh~nyt
pakoon paukkwaa soilkua.
Jåljele j~ aai<OJOn f platus.
MikSI nitå ammutaan?

Leps-a.

Kiikari

Talvilinnusta 1986-87
Markku Junni

Talvi 1986- 87 Oi \1\JOSISa·
tarrme kyrnin. )OPa talvisota·
talvea k)4mempi. Usaksi lunta oh etinain vahan. 011 siis
rnahd01b$imman ankafat 00
suhteellinnuUle - kova pak·
kanen ek8 juuri soöiaavaa
lumipeitetta. Sll• lintuja oh
runsaasti ja ne selvisivat pak·

kaSIS18 yllattMan hyvin. Kolr
mflltunerla i ntuja ei jUUri ha·

vruuu.
Tunnusomaisia la;eja tatvetle olivat kA.pylinnut - erily)serstJ pikJ<.u· fa kirpsiipikäpy·

linnu1. joila näkyi ennennäkemåltOmån paljon. Myös mar·

paitSI.

eua laskettavia reittejä

(la dl m~ 1985-86)
ne!jå (eika .,.;s., kuten paino-

on

whe vaittaa.). ToSin lask113PU·
lan vuokSI 18.1. laSkettiin
vain kolme reilba.
Kiitokset havainnocsijollle.
jotka uska!lautvivat pakkaSOO<l: Valde Aho (VA). Jcol<ka
Forsman. Olavt Heikkuri
(OH). JuSSo Heoska (JHe).
Jan Herrming (JH), Sofia Et·
va.sti (SE). Markku Jun.tb
(MJ). Tuomas H erva. JoukO
Lehto (JL). Tuomo Kassinen,
Pekka Suopajarvi (PS). Tuomo Karpklnd. Pcmt• Rauhala

mempra.
EnsitUf'l'li satoi ,o 25.9.,
mutta suli pian pois. Marraskuun \åmpm:.en t>äiden vuok·

säantyneet

pnkln

vertan.

laskeotoien liSåk$1 SUUflM•

ma1 maara.t 26.1 2. 30 teer~a
S Saarenrannassa (AS), 21.3.
8 nekkOa K Kuivanuorossa
(PR) ja 2.11. metso S Karsi·
kosso (AS). KOI<O syksyn "'
talven koirasfasaar11 S Alajo·
kikylässti (E. Yhmartimo) ja 1
fasaani 13.2.

s Viantiellä (P.

Post~ .

P öllöt. E1 ta\lattu lasken·
noi$$3, kuten tavallista. 18.1.

(JR). Jouko KårkJ<å;nen (JK),
Raimo Koskenkorva {AK) ja
useilc y1(sittåisiå havantoja

puput1av.a helm pOröjå Torrj.

\åhettån~IJC .

ossa ja Keminmaassa {PR) 13
kohtuullisesti Kemi.nmaMTcrvoiM raja.·alueilla {MJ).
Tikat. Kå pyt:l<ko,;a oli ent·
tåin runsaasti (ks. laskonnal
,a kå~nnut). Palokårjoslå
laskeniOJ:en lisäksi 2 havain·
toa: Tv Toerikumtnussa 1
..talvela ·· (SE) ja 2.11. 1 S

Lajikohtaisia
poimintoja

lumi satoi maahan
vasta 13.12. Joulukuun k>·

Sl pysyvä

Laulujoutsen.
Syyslvnta oli 5-10 cm. laskeMassa kOl<.ona.s~a 183
Tammila.Jussa lunta talOt vain yksilöä, JO•Sta 180 T Karun~~).
puolet no~maaJ:sca. Helmi- Jårvella (VA).
Sin\sorsa. Syyslaskennas·
kuussa k.lnta tuli sitten kakSIO·
kcnruses~i normaaliin nähden sa palJOil (262). Usaks; 6.12.
1a maaliskuussal<in hteman K TervaharJulla pari tentil·
massa riAM (RK).
f"'If'maa'ia enemmän.
Kanahaukka. Laskeolojen
VarSinaisten
ta!vi!intllf3s·
ken:.oten !i&akSI SUOfitenllflloi- ••saksi 4 hAvaintoa (dm. 2 en
sen kerran Sauvosaaren tai· yk~IOS1å). 22.2. naaras kuol·
vihntulaskeota (kS. taulukko Ieena K Krokei<SSa (OH), Mel2)1•.12 .. 18.1.ja15.2.. jols- kO vahM SI•S.
pVS$0;

ta jOulukuun tulokset eivät ole
tallella. Menetelmä on FOR·
SMANIN 1987 seloS1ama.

ajanut pedOt muutlalnaan.
Kanallnnut. Ilmeisesti Ii·

K Kt~ kel•sså huuhkaja söi iå·
n;stä (A. Seklonon). 25.3.
kuollut varpusp611ö kottatais·
pöntösså Tv Toet1kummussa
(SE). maaliskuussa runsaosti

jalintu,a esiintyi runsaasti. jos- (PR), K;mmo & M~ Sopll'>•
kaan wOdeo ta~~aisiin mM· Ia, Mo Soppela (AS), On,.
riin et paas.y.
Ylimaul'l..l (OY), Jati RaJanen
Tatven såålfe oh SttS tun·
nusomaista kylmyys. Joulukvu oli noin 8 , tammdwu
10,5. hertnikuu 2 1e1 maar.s.
kuu 1,5 astetta normaalia kyl·

haukkalaje,a havainitn siis
niuka5'i; kytma talVI lienee

Varp ushaukka. Laskento-

jen Hsaksi 4 havaintoa. mikå
on metko våhän.. Mciempia

KarSikOSSS (AS). Pohjantikka
T Plrkkiösså marraskuussa

(OY) ja 28.2. T Kaakamossa
(PS).
Tllhl. Talltä oli koko talven
a1an ja atkutatvesta runsaaS11.
Suunn paM\SOO'lma T Pirtdciösså 15.11. 1200 laskeonas·
sa (OY). Suutmmat patVei
kuukausirta1n Kerniss!t
XI 200p 27. 11 . keskustassa (JK)

xu 800p i6.t2. Koivvhar·
JUII8 (PR)

13

1 15p 25 1 Rot1•kankaala
(PR)

II 40p 24 2. Mårcylasså
(JK40H)

111 50 p 303
(PR)

R>st--

KoakUc1r1 . Tatvehb 29 1
K Akku-assa (JR) ,a K
VOhM~t..~onao,assa ole h hei·
mikuuhun atb (JH e) (ks las-

konnat). Syyslaskennan kakSI
kosk.lkaraa ovat kaksi havaintoa &amOSI8 Vlha·Ruonaq3n

bnnusta.
Rl klt1lr11t... Aunsa3Sl•

-.....Suuriii"M\al
-"""""JOIOO
p;wvet
an5IOSia
~kau.-..n

Kern.:sså
XI ISO 4 12 KoWlarJJ

TAULUKKO 1 Kerrhn-lornoo seudun

1986-87

>

s.u-on -

llAohset 1986 87

tai\ .nttAaskennat

CAULUKKO 2

100
5

Kesykyyllky

T.tl•
Harakka

vans
SIMialnen ..

.

T~aa!nen

t8

.. 2

31

t9
1
55

33
66

Va1ponen

92

1
15

Punart)fid(u

v"""peppo

8
261
7

Yht......a
La.....

(I'R)
1 1 (USela navanlqa)

II 1 (u'"'ta na•OJntoja)
Mullltlltll-. Yksi :1ntu K
KOivuMrJ.IIIa
15-26.2.
(OH).
Muttlpi.kerttu.
Syys.
laskennassa 15 1 1• 1 lin1u K
Sauvosa8fess8 {JL).
HlppliJntn. E• *nersesb
taiWltu•nt.C weelatm!'e. rruka a.: oe m.<&an h"ne oak·

)

kas:en ........
Tl•IHt. PyftiOC.aS&a S'fYS'

- - - l«>><onaose< 18
(olldeksl 1.21 ... tOdeta Pii.

15 2.
55

18.1

380

~

-

8

..

1

1

,on. Tiaset selv$vat h)"Vln
ank.ar asta taivaSta Lesken·
no1ssa ,..ta lavat!Rl melko
runsaasta lt\pi WIN<tn, runoas·

1aan Sln•Oa•a.te•' 1'nMrl

näyt·

ta•St laskoneen kevåtta koht1.
Laskentopn ltsaksl •ITlOiten.n
13 Slntta:shtWatrT.oa. KwSIIJa.saa benee oiJt suunnlleen
I"'IOftY\MISti En~ t&-

-la<D211
Puulcllpll&. Vatosoa eo M_,.,. losl<on10.o n osäkS
Yarfl. Suunn paM 232.
130 K K•,.kotl.l yOpjm spel·
•essa(JH)

••

TUhll oli runaa .. u koko tatven ajan. Kuv1 Ari MOIIIntn•

s~

17/156 km
Vl'l y..sl1 0 km
183
11,7
26~
16.8
25
1.6
0.4
G
1
0.1
19
12
1
0.1
1
0.1
9
0.6
1
0,1

LouluJ(lUisen
$U'IISOI'Sa .

... .

Telkka

-

Tukkasolka
Tukka'<oskelo

Kananaukl<a
Varposhau~

Pyy ..•••...

R>Okl<o •

.,....
T_,

12

0.8

-........

20'173 IC'n
)tll yl<s'10 km

u.....-....

161143 ~m
)llt. yks/10 ""'

1
4

0. 1
0.1
0,2
0,3

3
7

0.2
0.5

5

3.2
0.3

21
4

1.5
0.3

5
55

15

1,0

Harmaalokki
Kosyl<y)tlky

384

24,6

78

5.0

104

6,0

68

6.2

Palol<arki .
KApyhl<ka

1
103
1

0,1
6,6

1
105

0,1
6,1

68

4,8

949
2

24

1,7

32

54.9
0,1
1.8

247
1
5

17.3
0,1
0,3
1,0
38,1

l(a-

p~

Th

1
2
18

0. 1
109.7
0.1
18,7
0,3
0,1
0,1
12

318

20.4

198

11.4

3
36
1102

0.2

3
8

489

0.2
0.5
28,3

8
324
290
7

0.5
18.7
16.8
04

1712

Kosl<a<ala

2
291

RAkått•rastaS
Punakylkirastas
Mustapååkerttu
H.ppA1nen

4

--

l')n$101Ja1nen
TOy!IIOO....,n

KtiUSibaiMn

Snba•r.an
Tai•M~o~'len

Puu"""jå
NA< ..

Ha<al<l<a
Va11S

..

Korpp• .

...

Varpunon

V--

F'o>ppo

9
29
398
538
23

2.3
70,6
06
1.8
25,5
34,5

1,5

Plk...,kåpyt;nw
looki\pykntu
K11josi• p.kåpyfultu

KAJ>r'•nwiOJ•

Ta.,IOkwrna

Punoo.<kku
K<lil...rklo.J

Pdltansrkku

545
2
6
389

0.1
0.4
27.2

244

17' 1

26

1.8

573
7

36,7
0,4

682

32.5

625

43,7

90
294

5,1
188

49
88

2.8
5.1

1
96
110

0.1
6.7
7,7

256

16 4

10.4

7.6
801
08

10.8
0. 1
4,2
43.7
0,9

149

118
1250
12

87
1
73
756
15

26
232
13

1,8
16.2
0,9

214
139
1

13 7

229

13.2
42

282

19.7
6,7

Jarr peippO

Urpanoo

,.

89
01

-

73

96

Kuukkelt 2 pa•ka1~GI3 tco-

ko '-'"on Tv Toer•kl.iii'M'USS3
(SE)
Vl~lppo.

Tat..U.O lalwuolwlnlrt turvn 26.1. 4 K
- - - (JK) jO 17.• 1
rapah lat.A.Io
Nokkavtrpun•n. 9 1 1p
Km Mt~IJOSG3 l•nlulauOOta (E
Ukk0<\0<\)
Urplnlnen. VAtussa koko
talven, vain r'I"K..utaman ykSI·
!On paMa Runtastu• maalis·
kuv&Sa. Suvrmma1 parvlM
kuukauStU~o~n .

XII 1 II •1
12 • 32
80

sa •..,.,. ~ 2• 2

3 K ftst,.., . _ IJH)
Kipy11nnu1. Ka~

oh massa,,.aelus (kS laskennal) Po<lrul<jpylontula J8 ka·
p)4tn1lAB!I3 hav91tban t.Jippu·
mäaråt, ·~pyllnluja 01 JJUn
ltMka.an. MyOs k'liOS1P•kåPY·
lintu1a vaols.nluoel'e onnaty1<.·
seiiiLSOn palpn l a1• A'ne•sest•

"""'" "'"""'" 27 2.-31.3.
K.apyllrt.v,a 1.8Y8:t•n kå~t.anl<a~ JC)I<aosela
mMS3'tre!JUI;\

1.( 12

_.,.

v...

Taviokuuma.
n yt.
hån muitW'I n"'-atji). ntlJhln Ylf·

rattuna. tavaiJ>tn ku••enlon 16P' t311Jet'\ Suutlf'l"'mnt ~
kuukaus;.ttam
XU 1 II 111
12 1
2
1
Punatulkku. Suunn patv•
11. 1. IOp K K•kellsSA
Jätripelppo. TaiVIhti 101·
sena tatvena P«ll"-kA•n Ta.·
na talvena Km J~• V•·
me-net! havaniO

ViMrvarpunen. E• )ieen-

nol-·

<en tosl<onn...., Kopyll>nuillo saat.- n kevatta'\91a
molkocsen kof1.e43U\ 11.-n-

1 yJ

tetuva ""~*"' K

~<ta- (MJ) ( S a -

28 2 1 )'k.St·

IOS1a (PR).

Ketta:sb'ldcu. Suunn mM·
<a 261 22 yi<S K II$~
kaata (JK)
Pulmunen. H8flllf'l8inen
talvcht•m.nen K Ajoksen
omakoc•a\loolla ~ntuloutav•o
,aana (A Timpon & J Jaak·
kola)

Kirjall,su us
fo<rn<>n. J 1987

saaren

s.u.o.

tal~.ack.enta

1965--86 S.m 1987 '

Slnhlalsten mllirl

vlhlnltl~

ven tutueua. Kw• Aft Moi~
non.

34

Yh1ä 1ärlteii kuin aamukahvi

POHJOLAN SIINOMAT
Pohjolan uutisykkönen

16

Kevålrnwton kuvaan vatklJIII suureso K - JO Etela·

Euroopassa pmoii<SI venynyt
kylma ,a lumlnon taiVt. Se
Vlillåstvtti vatsmk n muuton
alkua ta oletettavest• vähenSI

mouttav.en kntu;oen mMråå
S.1Ak6 se ,r:ittu """ eca kevlti'I"UAAI men oh kuin hitpeo. Sen allwo 14 vikas·
tumista odotellessa OIIJ:nkm
yl116 kklå jo ka.O..C..

Lintukevät
Kemin Tornion
seudulla 1987

OLAVI HEIKKURI

Kevään säästä
Oli& p."'nyt r11ttåå se, ot4
1atvt oh p kyVnA. vaan op4
riittån)1. KovAtkuukaudet

tai·

vAt nekin normaalia kytrnorn
miksi Ell'(.ft llilflå vaä kalkki

sa """" """" kwbJ ~

"""""' ~ vuodon
joul(koon VIII'OOisten sadan
vuoc:Jcn joukoosa Maalis·
kuun alkupuOli Oli Vl6lå kovaa
talvea. Vast.D kuun klpulla koo
hoSrvat
>tapillvålåmpol...

.-npea.. Ensonvna.nen
ke\-ålpd<r.l . . 28 - , _
de<ta J4 ochiUa HuhOkuun 7
päivä alkoi yli vukon k~ån)lt
tako.tatv! Vo.sta kuun lopulla.
23 på1vi, alkanut SUOJ&jakto
sulatti vlt\61. lumet. NMnpa 3
~

,.,...,...,.. .........

metsmå 1 1 JO
12. påiV3 olrval vte!å paJdtuo
påiviå. $4mon Maninqarven

enåå jä~

kantOi kulk11aa vieta 16 5 .
Petälmen vapautUI V31SI8

265.

IsoKoske osta
se alkaa
Vuorsikytnmon9(1

villhtoon

pch---

~· alkaen 1sokoSke!O on
cxtanu1 .._
J)O:Ia....

Ol.vl Helkkuti. Kuv• Marltll.u Juntti.

NKn nytJun tapahtui. Tomono
1oela Vuennonkoskessa ....

,,

kootolo
doskolo 22.2
(Pl) V 1976 oe olmeslyo • 7.2
J8 Sd UMIIIIM'I l.epn !Mhn

Y' eo yl<oiOt. Ka>Jos.

-

Kuovl )1 auoleuklto (tlempf
kuva) lölvlt tupumltennitytMnd. Kuvat Raimo KoakenkOt'VI te M:IRku Juntti.

Ti!mån ""'""" ... kWuu

..,.,., lwuSo ..,.. My0116i-

1UIO on loi]OCU
14 2 19e0 Sama HT..O on

ta -

tOIStUtlt.< -

MyöhäsleliJöilä

$WTIT$Stå
twmaaseppo- (25 5.) ~

1982 (25 2).

1965 ( 19 2) ,. 1966 (17.2.)
Tallatnen muuttokayttaytym·

yn.

den vuorokauden J8 riUba.
""" (1 5 ) JO jbrni)Oppo
(11 4.} sivustvat sltå SourM

nen on luttynyl kylm••n ta""in

vat kdme sacva1 uudoc m)'O·
onslhovoinnot
hålsimmat

(suluissa vanhat ejot); r\JOko·
kemunen 31.5 (30.5 69),
leh101<e<1lu 12 6. (9 6. 65) jo
~ 17 5. (10.5 ·74)

Ennätysaikaisia
TiM . . ltyY~n v61>auni·

L~

kevi>INIV<>"'

nen. _, Urro OlA nopeasti.

l'lOI'1II l.an aekl ,..,.,

lJnruC
pala:a
ah
umnW't.
.- - patv4
oi
flltt.ltnotn s.-.a lu. se s.tten
jdltuloJn, er.å kOleasta k&
vMSI! hudomana IOytY' o...,..

Isojen inluJen
muutto

tetutaa hava1nn1J1sta kUU$

oonåtyS&kakStD lukkumcsak·

tsojcn intu,en movMo vcl-

tuvisuudo&ta kortoo oo. että

kaStui tampOt!IOjen noustua

net,l! nataca on sattunut Pootti

23.4. alkaen plussan ~
Se. Såatllan muutos sanlM o

Rauhalan kohcSGI~- Sout<l<l·
vat par81"1to1•vat ennå1ystå
(suluossll

en~non

Joohoorsa
M .......,..,

0804 (1704 -82)
230< (2704 ·73)
0404 (0904 -67)

,_
Jani<Motr>a"'"" 1705 (1905 ·74)
SUokLA<ko
21 04 (2304 -83)
A~kka
0604 (0704 ·74)

TAUI.UICI(O 1 1

prvaan akaan, &rlla ISOjen 1~
tu)M muutto tapahtui N\ln

omtltys):
Kem

Kem
Kem

(ffi)
(ffi)
Kar..... (AS)
(ffi)

p_,

s.ro v..,.._
Torno Karoolu

Kem

Kukell

.,.,...,..

Merfmetso: Ja& f'I'IUI.ItO-

maarcaan ytee.~ V41hasetc:·
9 Suunn parvi. 21 m. tavat•
IYAJ tm arktiSen mwtomeuran(PA) """ ~·O'jdeSSO 29.5 Stnon
Ykslo.Jusesso (RK ym)

IC tvlln 1987 lJi•ptlttl•t Iol o 14 fttl'\1r lento..,entalla.
Nfall,, uu oli •~\ttn vtr~an ~•r~••l~a ~tl~t~P' J•

hvhtl• Ja toukokvw

18

Pa.usaar•

nl~'•" ~O~ft•a~t•

'tlRt~pi~.

Metsähanhi: Tornion Raumon;arv. ketaa yJeensa kevaan runsamma1 metsahanhimMra.t Parhaimmillaan oli
siella 30.4 . 155 yks. (HH.

JTY)
Merthanhl: ESIIntyy kevai·
sin runsatmmlltaan Tornion·
joen suiSlolla. En1mmmaan

9.5.

KoOvu~odo:;sa

oi 29

Jalohaukat: Toohhaukan

ytue.småål'ä 25 ob porukan
suurin. Ennusarusipa se kan.
nan voul'\l.StumiSta. Muut ~
hau$u:lt tapansa mukaan va·
hissit Nuolihaukkaa ei ku·

Pikkul0k1n runsastumineo
nåkyr setvåstl 70.1uvun kulu·
essa. Kuluvana keva.ana lorstakymmenta hava1n1oa, p.
den yhtatsmaara 63 yt<SIIöa.
Suurin paikaJ!ioon parvi 1.6.
Kem;, ~· ~ 26 yks. (RK).

kaan nahn)'t.

Vaelluslinnut

y)(s. (HH).

Laulu)outsen : Jo vähin-

Hiiripöllö:

1

Runsastuva
pikkulokki

paJka!lll'lel'l

taan toinen k.eva.t. kun yhteis- 7 4. Kemu'lr'l"'aa, Kalllnkan.
mMrå yi<Uiå toiselle sadalte.
Runsaill!a muutto oli huhtitoukokuun vaihteessa. Suurin
pa1ka!rinen parvi uisken:eli
Torn.onjoelta. Karungin;ärvel·
ta. 1.5. 21 yks. fYA).
Buteot: Harv1oaisoo vå·

gas.

Harvinaisuudet:

Tilhl: Pien161 parvia pckin
kevana. Viimeisin havainto
26.5 . 5 paikallista Simo.
Saukk.Otanta.

K;II'Jhanhi 6.6. l p T Oxo

Urplalnen: KOkO kevaan
'19håi~a muunoa. 25.3. 60
h.än muvnohavaintoja. Muu1· ~elaan Kemi. KJikeli.
to rvnsajmmillaan huhtkuun Pif(,kuil.apyl!ntu: 20 paikalis!a
klpulta toukokuun puoktlle 5.4. Tervola. P1savaara. 10
)8tkuneeo lämpimän jakson muuttavaa Kemi. Aistikangas
aikana
ja 12 e1efaan muunavaa
Kurki:
Muuttohavainnot 31.5. Kem nmaa. Kiva'oc.
jåivåt buteodan tapaan vä·
lsokäpyllntu: 10 yk.silöå
håJSiksi. Er<t.us Gdolltshn vuo- 2.4. TotntO Lrakka.
siin oli 300 luof<kaa. Vi kko.in
Kltjosllp lkäpyllntu: Aunpäivä oli 30.4., jollo n nähtiin sa.astJ pesim111arka:.sia havain·
96 yi<siöå, eli reilu kotnan- tofa. 11.4. 7 pa1~a Tor·
ncs koko kevään kurjsta.

{JMY .. HH + HL +JTY)
M~rik.ihulleveäpyrstOI!ilu

10.6.

2mN

S

LOOliaapa

(PA +P$)
Nokikana 29.4. 1 p K Pa!v-

saan (PR)
Sepelrastas 5.5. 1p Km Eltjårvi (PR + OH) ja ..... 1p Heltå'A (HH + HL)
Lapinkit'VIncn 17.5. 1p S

Vo<Mapa (PA)

nio, laivaniemi.

TAULUI<KO 2;

IsoJen lintujen auutto Kemin Tornion seudulla 5 . vuorokauaen
ja.kaoieea . Joukkohavainnointi oli 25.4.

Lintulaji
Merimeteo
r.er1hanh1
l'{etaähanhi
Hllnh1bJ1

Laulujoutsen
H.iiriho.ukka.
P1tkana
Buteo tJP
\' arpuahaukka
Sinisuohaukka
XalaelUtaki
Aapuhaukka
'tu.ullhaukka
Paloo ap
r.urkt
suopl:illö

01

06

••1

1

11

01

2

0

1

II

21

26

-05 -10 ·15 - ?0 - 25 -30 - 0 5 -10 - 15 - 20 -25 -30 Yht.

2

.1'

10
1

1

1

-1
8
2
2
2

'

5
8

11 2}1 14'/

35 35 1}
25 29 29
1
6
8
23 19
6
20
1 }0
7
5
2

-

•
•
65 95

1

1

2
2

19
34

1

2

9
1

•

1
9
1
20
1

2~

41
6

9

2
3

8

3

21

2

45

10

446
9.
110
16
56

55
2
1
1

n

1

"

1
1
1
1
6

22

16
3
9
25
11

-

3
227

10
19

MaakOtka 6 4. 1m K La-Jti·
osaan (Timo Karho) ja 26.4.
1p T Kanmki fYA) ja 25.4.
1m T LaNaniem, (AS + KS +
MS 5arl Kontunen)
M~rik.OU<a

6.4. 1 kiert T

Llal<.ka (JTY) ia 25.4. 1m T
Laivaniemi (AS + KS +MS+

SK)
Muvuohaukka 18.4. 1 yks
T Roomooja.rvi (AA)
No~«avarpunen 9.5. 1p T
Pirk!OO (OY)

Pttnakuiri 13.5. fp K Kvi·
V&rYJOrO (RK)
Rookl<i 30.5. 3p S YkSkuu·

si (RK)
Alhhaahl<a 30.5. 1p S Yk·

..._,usi

(RK)
Tundrakurmitsa 2.6. f yks
T Uakka (Jyrk.i Kocaniem~
Keråkurmitsa 28.5. 1m S
MakSI'IiM'1 (AS + PR + TR +
ym.)
MvstapyrSlÖkulri 1p K Lon·
tokenttå (JK)
Tuntut"~Wru

3.5. 1p T Vo-

lakkala (AH + AL)

Tuntunpoll6 14-15.3. l p
T. PvkkiO (PA)

Havainnoijat
PathauMlat l<ntoksct ha·
va nnQijJie ja myöSkin ni1Ue,
joiden nimi syystä tai toiseS1a
on vafrtottavaSti puottunvl al·

Aekirjoinanooha. Nmimerl<krtl
olen käyttänyt Iässä luettelossa vain niissa tapauksissa.

...

jos ne osiintyvål ka1saukses·

Jouni Ybpekkala (JTY), An

Mvenfårvi, Hannu HfJhtaro

(HH). On11i Ybmauoo. Jllla
Ylimauru, Hetkk1 L1ehu. Matti
AhvenjåiVi, R1st0 Ponkala.
Mikko Ahven,ttM, Pekka YHmaunu. Eeva Sa!mt, Kyllikk.i
KOlhonen, Ella Tur~ncn. TImo Katl~. Leena KivestO. P.
AhO (PA). Esko Kukkonen.
Katri Nikula, Matti Lukll.ari·

11en. Ola'tli Maronen. P. Lauk·
kanen (PL), Janne KO'!an•e·
mi. Jyrki Kotaliemi, Kimmo
Soppela, Mika Soppela, Jou·
1<0 Lehto, Valde Aho fYA).

srnan. Pokka SuopajåM,
Matkku Juntti. OlaVt Heikkvn.
Kari Ottinen. Juss• He-ska,
Ramo Koskenkorva (RK).
Juha KoskenkOrVa. Pentt1
Rauhala (PA), Tl'nO Yhhukk.e·
ta. P1rj0 AntiOO)a. AtvO Fon;.
se!. H61gre Tolonen.. Maftd(u
Ahonen. Eeva·L•sa Grahn.
Remo KOkkonen. Paavo Lal·
tila, Ltlli Alal)lessa. 5arl Kon.
tunen. Anja SuapajaM (AS) .

Mika Ahonen ja Qfleklrjoitta·
neen mukana ei.~ k91hofaj.

....

Lyhenteet
Taulukoissa on pa1kk.akun·
MU käytetty seuraavi.a ly.
henu~i.tå: Kemi (K), Tornio (T),
Simo ($). KemiMlaa (Km},
Tef'Qia (Tv) ja YhtorrOo (Yt).

Suno Pytvas. Ano Soppela.
Jari Rajanen, Jukka FOf·

Kevään 1987 joukkohavainnointi
Joukkohava.nnom_ntn 25.4.

oliSI pitanyt sattua 1so,en ltntu·
Jen
muurroa1kaan. joka
Kemi-Tornkln seudulla VII·
kastui JUUri ntlihin akoihm.
Huotroatta hyvistA olosuh-

teisl8 muutto jaj kuitook.in vSJ·

sul<sl AamuUa oli pari astena
pakl<aSia. Ulhes sell<eM ja
ilåtuutla paris&n bOioria. Ha·
vainnoinn•n toppupuo~ella oti
puot;ptvista. lämpOå pari asteita ja tuuli Oli jonkin "erran
voimisturut ja 1<ayny1 puU$·

kaisek$>.
M ~hllcttyn6 oli nolj.O_ koh·
dette. Havainnoinnit kåynnis-tyivål 5 ja 6 VåhM )llloppoi·
vat Laivaniorneå lukuunotta·

20

mana klo 12. Siellä lopetettim km la•van•emestå luoce&vasta 15.20. Se kannat11kln. seen. Se oli havaintoptsteistå
54ll:i havain:opa.kan ohittrvat "köyhin". Lalli on n 25 mct·
tOO 14 jälkeen puolen tunnin tia korkea menrnetkki metcn
våletn mefi· ja maakotka. La!· rannalla Ketr'ltn etelå,puåclta.
vanietnessa. }Oka (l(l Kemi· 1a P.k1a.Jhntumuvno oli runsasta
TornionJ(>k-cn
suuakJeder'l 1a Lalhn ohrttivat påivM at·
v&;tiin jMvå laaJa niemi. ha· noat rostaat. Patkala ntihd~
v9innoJr;m kdmu:>tntctauSIOI· sepoJkyyhJ<yl yl>lå lukuun.
ri:ssa. Muita paikkqa run- ottamana muun1va1 etelåån.
saimmin si&'lä nähtwn ha:ntua, Sepclkyyhkymuuttoa tapah.
joutsania ;a peto,a. Kem1J091\ tur'IOO paljon prnun Ruots•n
hovaintopCll~ ol1 rantatör· rannikkoa. Perämeroo kier·
måflå n. 15 krn mef'tlltå Pa•· rettyaan niiden on pa!anava
ka'la 01• runsasta pskkuhn!u· "lal<a>S•n'' 8!8filmpåni! Suo.
ja kuovtmuuttoa. LJakasSa men puolella oleville pesiffiå·
hava•n110!1Jn kOimMJmlttatJS· alu&lloon,
torf'IOS.Sa, jolla on n 2 km:h
paassa Tornioo)OOSta ja n. 15
Olavt HO!kk.uri

TAUI.UKKO 3 Erlliclen l&!ien ewr mp.a
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,,......,ka
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0505 y200
0205 500 p
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0605

150m
20m
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70m
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1305
1405

18 p
10 p
30p

Afi
Pllkkasll!)l
MuStaltllu
ISOMenl\anhi
Metsah.anhi

TOymotl~
T~l

K~•nt<l

........
"""""-'

T(lf.VOOfi'II,.IQhi

1\;!'Ail ttu,a tnaa'lå..

0506

3106
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3005
0005
300<
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-

0306

2504
1305

1103 p

10 p

MustaVI~

Tttonl'l~a
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..........
"""

K

T Raurnon;å-'\li

Harm~

Ntwrvlokb

3004
3004 3800

P 1«\lloiOO

0106

"'"""
""'"""""'
""'"""""'

~·

S.Ukl<O<arl.a

......,.,

-

K $1ka!ahtt
K
K

T
K

Kaup.~nginl.

w

67 p Km N~»M
'{JOOp T Raun'ICinjftM
20m

T

1105 !200m

K

0504
0704

""""""'

K"'IJo:oJ<"hl

,...
,...

Z106

.,.,...,_,.
""'"

T KuusiluCilo

T
T
T
T

s

1606 y2SO
Z505 >'!2 p
SOp

tallltllwa

............,

''""'

2606

S.po1kyyt>ky

T Kal\lt'IQ!I'Ij.

T

""'"""""'

&>o<nn
VU$~y

T
T KfltUOQil'lfT KaruflQil'liT
T
T Ra~M

,.

T
T KIII'\Jtlki

&lokt/ltko

-

"""

s

0505

"''

T Kaupung.rl.
T Kllupurtg1ri.

...
.... ...
15 p
1505 y200
1505

MctS6vMo

romoo

200
200

,,

........
.....

T ROtUmont.'IM
P~W4V;JI

W.USI~b

T AUI.U I(I(0 ·~ ;

Xevään 198., joui:kohava1nno1 nn1n tulolc.aet kohte1ttatn .
Yh;~ ens ä
Kemijoki
L<t1•3n 1.eru1
Liakka
Lalli
Laji
2
5
Isoko~kelo
1
Xer1na.nh1
1}
}
2
8
Me'tsänan.h1
18
?
9
29
Anoe r :,p
1}
2
2
2
7
L4ulu joatsen
1
1
Hi1riht\U1!:1tA
21
}
7
6
5
Pifllc:&nl\
12
1
18
5
du.teo sp
VarJ'lU3hau klca

Kanahaukka

}

1
1
1
1
2

1

Si n h uo h;lukk~

1

AMpuhaukk$
'l'uul1haukka

Petoli.ntula.)i
Kurk i
•J:tsyhtdhyyppa
hokuo·t1
rla.rml\<'lokki
Sepelk.nhk y
l< 1uru
varis

}

1

1
2

5

42
2
44
5

1
1

}

8
18
1
72

8
16
1
2}

väetKr~kki

:<otta.rainen
'flher l)etppo
'lihcr•,ar-punen
Ur;>hinen
Punatulkku
Pileku.käpyl!ntu

Loxh op

Peippo
Kel taa1rkkl.l
Pul.A~u.nen

Pikkulintulaji

4
20

1

R äkl1t t1 r-at. tae

Punaityl1ciraGtaO;
xuotarasta.o
Turdus sp
Niit.tj'kirvinen

9

}

}

2

2
4

•
1

1

4
2
1
4
9
2
2

"'2
7
)7

,
2
1}
6

•

1
}

1

9
1
21
5

}

50

8

,

9

,

9
2
4
5
26
19
1}

}

7
46
6

,.

21
76
8
159
6

2

15
2

126
16

}25
25
1
95

12

21

)(f"V:CIIn 1')87 kaka! enl'li~!.'lhltti •uu ~tohnvAintoa.
1805
•• s Vt~ittlaapa.
2p'
1705
J.: u!kka
•• s Ml\leenhai
1505
):al\kkurl
1005
tp T
?p K Pa.Ju:sa.a:-1
1005
S11kk1:..1k ku
0205
OtOS
?<)()4
Sp > P~Ju SUl'i
l'!a rltut rto
•• K
2p K
2p K Pa.Ju3Mri
1204
Slni ~ oraa
0'0"
2p '!.'
2p X l'nJu :t&Ari
2904
!'&'11
~eo•
2p.
t OOS
Hfl ! nM t~vi
t p. Kotvullloto
OA05
2p K
t p K Pö.ju aat.r·~
2104
Jouhiaoraa
8p T
2804
2p .
xa upungtnlant1 2904
Haapttne
OtOS
y5p ~
Lapaoo rar~.
}004
2 p ~ R1\ulll0njl(rv1
10) 1'
1
p
•t•
~US't:\ll\1\ti
2605
no$
l.a.,a~ot ka
ja
<p X Paju::Jtt.;H·i
rukkuotka
0105
)p K
1204
1104
t p K ]::JOI\1'41"3
't'elkk K
19p 'l' Karungin jilrv 1 JOOS
Alh
2 605
2605
P1 lkloca.1tl~t
Sp • Karung i n jlrvl J005
2p X
t p X p.q,ji.UHUU"l
290<
l..'uet alin tu
tp K
1303
1p Yt Vuenn onkoaki
hol:oak~lo
'202
100';
1 p 'l
2 p ): Kulvanu.oro
~ukkakoekelo
2104
1p '1'
Ulvelo
020S
2p lC Paju~a~rf.
1p X
2l04
• • l(
Pt~.Jut~aa.rl
Kerihanhi
5n Xm
L3.ut1oaaar1
250<
l'.4tts:thanh1
1:t
" Loh1n1v •
6p T
2504
Kanada nhanhi
170t,
1p "Yt
1p Yt
Ve1 t3ilu.o t o
050<
LAulu joutsen
0104
ta KDI
1a s Ktlk Bn ical
2504
HUrihaulckt"t
0604
5p.
2p 't !htu:lon J._r.,l
2004
Piek&l'la
1904
tn Tv
1604
1}04
1= ~· K.,.runkl
Buteo liiP
2)04
to K
• • l(
Sauvosa~r1
varpuehaukka
160<1
,.,05
1-405
Jo:ehilUanau.kktt
1P '!
1p 'l"
1p '1 RAu.r:o n jlh.•vi
2-404
S l n i 3uoha ukkQ
2004
ja
t
•• s Makenieml
li.;alutiRsokl
1005
~AULUI<It0 1) •

•••

oeo•

'l'uulihe ukka
.lapu.haukka
xu~kl

Meri harakka
nyAtöl'lyyppts

1904
0504
2 104
2604

JO\')

P11ckutyll1
Xapu.ftt-ar1nta
Ka.rik\l.kko
!'1'1 vaanvuohi
Jtl.nkllkurppa

2804
0605
2804
0 105
2904
1705

~h~okurpp.a

0~05

~)'111

leokuovi
P1kt"llkUOV1
)!etsllv1 klo
L1ro
Ran~ui~i

Punajal avikl o
M\lstaviklo
fAlkoviklo
Re.nh)(urv i
Plkkus1rr1
Laplnairr1
Suoairr1
J lnktfal :r:r iäi.n e n

22

0 40(
0105
2904
2904
07.0S

280L
070S
2904

290S
280S
200S

,,os

170S

ltOWIOn!äl'Vi

Muetal8nt1
Xutvanuoro
R:\WIOn j l:rvi

• 2p X
XarunglnjKrvi
Xa upunginlant1
Isohaara

•••
•••• •• """

no.c.

,.,.

AapAjllrv1
Karu.nginjtlrvl
IC&.upunginlabti
P3juau.r1
Pt.juu.ari

27t:

,,

...
,.,
1p 'X

2p
tp
tp
2p

K

......

RI'Uit0njllrr1
Pajuaa.arl
Lie.kkl\
PaJuaa.ari

K

Pa~uaa.ar1

X

Karjo.l$-'l.t1

K X1Ucd1

•••

1p X
Sp K
tp s

.•••'

R&\ur.onjll.rv1
P$jUIJUr1
xarjalfthtl
Vei ttiUJ)&
MIUJUl e.bti
Ke..rjalaht1
Kuivanuoro
RallJDOnllrv1

2p X
tp t
tp t Rau~r.onjärv1
1p • J.l t&t\t
}p. Raumonjl!rV1
2p. Xoivuluo t o

•• •

lla.umonjärv1
tp X Lo.lll
1 P K Ui keli
20p s !'U:ronhteta
toivuluoto
•• s Yeittiattpa

•••

•• •

2004

1204

•
•••
lp.

27Ö:

}p 1'
2p X

0805

•••

}10}
}004
0105

0905
J004

+ 6• s
+ 1p 1'
Ieohaarl\

JW.stal ahtl
Helllllll
Pajuaaa:r1
+ 1~ S "" 4p l'
Xaru.ng1njM r ·.. 1
Xantoa~anpäö

Ilrwla
R"WIOnJlf.:r'v 1
~

10 X.ll

S.auvo3tt.&"ri
JC1v1r:..nt.a
Rtl~O'nJI:rv1

X:..upunslnlaht1
R~on Jtl.:rv1
Ra~on Järv1

Karung i n 31rv1
Pajuaae.r1
tp ... VanJoki
tp. Pe.Juu .a.rl

tp •
tp X

A ,\05

Rau110njllrvi
Xra:...eel1

, 105

y2p !
2p Ka KirveejlrVi
1p • Pu4a•
1• KD Lau~tosaari
Jp. Rawaonjllrv1
10p T Re.wtOn jlrvi
1p lCa !lljXl"Vi
1p K Siikdab.ti
7p. .. t p X
2p K XUkell
tp • Rawnon JII.rv1
1p km ~ott1Jirv1

220S

UpX.

Xiikeli

2<0';

:r4p s

Simoakantt.apa

2205
0505
11104
jo
0205
0}05
0}05

JOO•

1105

J OO•

~•ooe1.11C'lo

'utr:••ty
l"_.rt ole.:t
Selldllo1cU
l'IArma,.loit<i
Xahlokki
NaurulokKi
Plkleulok)(L

RUyakU

Kal11.Uln
LftptnUir•
Sep.-lkp•n"ley
SUO;JKl d
Kllici
!ervapliCelcy
x•enpltka
Jt1un1
Haa.rapllleky
R~• 1:.111111 p.~~.te:.ty
~-"r.lplllaky

MU$tavarte
!'faaklca
Xoftkl'lcar&
Kulorootnn
Ktlkltt t1rtu~e
Le.ulur•etu
Punl!.k;ylle 1rllo '--·"
t!.uatara~tt4a

Xtv.1 t..alk\l
hneaatuku
Leprr!lnt.l.l
Sin rinta
P\ma.rlnt.a
Ruoleokert r.u.nen
t.ntokertt\l
H•rn•kertt\l
Pajulintu
!lltal.ttl

.,,.
,. s
,.,O'j ••
040.&
270.&
•••
180}

~

2p •

1104
120.&
O'S O~

170>

1&05
,.,0$
050t.
1904
1405
2}()5.
080S
0504
010>

170S
1705
}10}
)10)
1104
010)
1204
0105
2)04
0 104
0105
OJO'.i

0205

1105
0205
}10'.i
1206
1805
0805

1705

H.r1aaaehppo

280S
0}05

"'•r.

2404
0}05
1804
1005
ozo4
}00}
100}
0404
1104
1•05
0105
0105
2904
?305
190}

KlrJoeieppo
Rau Ualnon
NHU)'kirvlr\on
r.eteHktrvhHtn
väotärllcki
Xtl UVIUirltkki
tap1nlulra'kk&
Xottaralnen
'V ihtrvarpu.nen
Jlrr ,.tppo
Pel\oatrkku.
Ponja.nalnku
Paju•trlcku
!Aplnalrldcu
Pt.anavarpunen
Pul11unen

010~

..

9P X
2p K
tp K

,•••

,. s

2o X

0205
I:&Nnkl
Sl.oll'lta.naap.a
2}04
PAJueaarl
ICa.upunatnlabU 2804

••os

AJo•
Rivlnnolcko
Mu3t&lant1
Muotohhtl
Ml\rU111onaapa
Ajoa

lo.
lp'
1
tp X
}p X
tp T
tp T

Yllraumo
R.au.,njlrvl
,.ervanarja
11UC•ll
X.lrkkopudaa
upala

•••

Xlrldcopu aa
Pajueuri

•

290}
2104
2104
1205
1805

IC r~aeell

ja

1605
0804
2804

Li akka

1'106

2805

l•

1004
150>
1805

•• s vuutaag:

lp X
2p X

2p b
tp 'i'
lp K
lp.
tp X
lp X
tp.
Sp T

•••
•••

1p g
1& Ia
lp.
lp.
lp l
lp •

2105
0'20-4
0204
2204

Paj~;~.eaer1
Aldc~;~.nue

Koivuluoto
Ajoa
Rt:uaonJI:trv1
Lalli
.Paavonka.r1
P1rkkU + tp
brunk1
Xolvuluoto

Ja

~

Klrkon.~Ucl

Y1lronjlrv1
N~;~.ottillrvi

Xa:ru.nki

x..ta.o

Ajoa
P•rtaJI.Ml
2P. s K&kenhai
11 • t.aut1o. .ar1
1p • Ka.runk 1
lP T Ko i vuluoto
Tornio
lp
l p X uonaara
12p T HuetalanU
lp T R.auaon31rv1
4 p X Xolv\l.ha.rju
2p X tenah.ar~u
2p. l!tU.lCn lrvi
lp T KVatalah\1
PlrkkU
lp. lolvt.alt.aoto
J'"eru,lrvl
1P T Rat.aDOnJkrvi
1& ?'f' Yl1paak1cola
6p. AJo•

•••

•••

lp.
2p T
4p l
2p l
J'2p 1
1. l
y)p 1
lp X
2p K
lp K
'P ICa
lp T

...

l olonaluoto
l orttoJ&rvl
Pa~~;~.aurl

Ya Uuu
XUkdl
XHkdl
XHktll
ValU ttu
EllJirvi

RoUAO

R&Wtenlltrvl
PIJI'btsll

2p Ia Honlc...,.
tp X Aj . .
2p X 1\Uln.
y tOa 1: Lauttoaaa.rt
y}p T · bu.o
Sp l VallU\U
tp X PaJ~;~.. .ar1
Lhlcka
P1r1dc:1tl
1l X Lautto•aari

•••
•••

ja
• • t Rau•on illrv i
}004
1p 'l • 1M X
020•
,. s •
x
..ua.tor:nio • •P 1' u kuo
0905
1p l't .lldNl&
• 11 1
<>50S
1505
lp. .1 101
staoahal
0205
tp. l.anlnkJ.
0606
1}06
tp .
lar=lci
tp.
25<>5
ja
l p s Jllak•.U•al

,r

...
...••••••
•••

040S

osos
ja

050 5
lp .
tp.
2004
1205
1604
0}04
y2pt
06<>4 u aai t &la
0504
•• s
1}04
2p.
1705
lp X
0205
)p!
0205
2p •
OtOS
2S05
)003

•••
••

•••

,.

•••

1Carul\k.1
JCUkeli
Xohu.luot.o
Kotvuhoto
Suonuarl
Rau•on jtlrvl
! ·tnola
tAut.toa .ari
Kakanleai
l.aWIOn:an 1
SJVIka.nc u

.........

LU1i:lea
Eulcuo
!ornio
l&l'\Ulkl

23

Kesä 1987

Ra1mo Koskenkorva

Ja'feen kerran saimme
muiStella ku1nka
ennen·
vanhaan oh ke~ parempi,
MooE!' j0utuiva1 hankkimaan
toisenkin sateenvar,IOtl tuulen
ja sateen riepoteltavaksi. Koko kesäaika mtJodOSlui enna·
tytl.selllsen sateiseks• ja kyt-

Huooo kesä näkyi lielysti
myös l1ntujen pesinnåssä ja
havaintO)en mååråSSå.
Useilla pkku!tnnUtl a tuli
mun'.a tavallista vähemmän,
kuten kUjosiepoHa. ta1Ltia1sel·
Ia. niittykirvisellä ja tervapåås-

maksi.

håstyi monella la,lla kuten

Kesäkuun tämpOii!a vasrasi
normaalia mutta sademaåra1
olivat tahes kaksinkertaiset
Heinakuu ofi Suomessa
poikkeukselliSen kolea. silå
kylmempää o1t VlrnekS11960·
luvun viileinä kesinä. t(Q:Ski.
lårnp0til81 olivat 2-3 astetta
kytmempia kuin normaahsti ja
sadomåäråkin pysyi uskolisesli kaksl~Of1aisena nor·
maa!Jin verranuna.
Eloktlu JatkOt samaa l1njaa
ollen jopa 3,2 astetta nor·
maalia kylmempää j;a sadet·
takin saati:fl normaalia enem·

tukkasotkalla. tbyhtöhyypållå..

Rauhala (PR), Pokka Suopa·
järvi (PS), Alpo Tokkala (A T).

mån.

Juha Yltnaunu (JY), Jouni

k)tlå" MyOsl<in pesinlå ~

Parhaat ki1t0kset hava11)o

tonsa låhcltåneille.
Kuikk alaji, Tv Tu•skukivalOIJ.

la 29!6 10 l~ntåvåå (kuulu•
kaakkurin ååntelyå. PR ,a

PS).
Sllkkluikku. Kolme pcXku·
cMvaintoa. Ajos 1/8 1 ad. ja
1 JUV. (JF}. T Kauponginlahb
20/9 1 ad. ja 1 JUY. (JY) ool<å

tervepääSky11a ,a harmaasic-

K MakeavGdenaltda 17/8 1

polla.
LQJikohta-oossa

od. JO 1 jJv. (PR).

kmsauk·

Mustakurkku-uikku. 2315 1
p . ja 2016 2 p.

Tv Haapa)ilrvi

sessa on MVåiMOiJJSla käy·
tetty seuraavia lytlenteil:å:
Jukl<a Forsman (JF). O!ovi

Marbmoaavalta (PR).

H cikkuri (OH), Jan Hemming

Sinisorsa. Ennätysa1kamen

(JH}, M'ka Höynålå (MH).

pesinlå (ks tiedonantoja).
J ouhisorsa.
ennåtys&ika,t.

Markku Junni {MJ). Juha
Koskenkorva (JK). Raimo
Koskenkorva {RK), Laila Kärki (LK), Eero Lohb (EL),
Markku l eppålå (Ml), Pentti

Yrpekkala (J. Yl,pekkalo).

(OH). 2316 2 + 1 yksilöA S

non

po~ku-e

13/6 ,

K Pajusaaressa

poikaSet lahteneet pe.

SåstA (PR).
Tukkasotka. F'M~nlå J)Oik·
kevksellisen
myöhäinen
Lentok)NJ1t0minå

poika-sia

näki ylciseS4:i vie'å syyskuus·
sa. Veden nousu mefessa ta

Tukkuotkan pesfnti oli poikkeuksellisen my6hlllnen. Kuva Jouko Lehto.

Pikkulokkeja

tavattiin

mm.

Kemisai Teponlahdella sekl
TorniONol Kaupunglnlahde._
Ia. Kuva Jouko Lehto.

runsaat sateet tuhosivat ilmei..,,., paljon pes;a ja sotkat
murWal
uUSintapesyeen
(PR).
Tukkakoskelo. 20(7 S Tii·
ronhiedalla kaksi naarasta ty·
kastyi lastenhoitoalaan s·tl&
pe.åti 63 poikasta seuraitivat
rniil! tO<Jhukka.ta tateja (JF).
lsokoskelo. 1216 55 k01rasra
K Kuivanuorossa (JK, RK).
Ulvelo. 2315 1 p. ja 2016 1 p .
Tv HaapajåNe!lå (OH). T.
Kaupu.ng1{llahdel1a 1316 yksi
kc>ras (PA). K Eli)arvella 1f7

kalemassa n. 80 naurulokin
kanssa (JK. RK). 13/6 6 yks>·

IOa T Kaupunginlahdella
(PR). Pilk1n ke:säa K Ktaase·
linsilfan tun11.1massa 1-2 yk·
so'öå (RK).

jåNellå 317 yk" koiras (PA).
Metsähanhl. S Lyypåkin,årvi
19/8 40 p. (ML).
Joutsen. 4n 1 p, ;a 4 jw. T
Jou1~iårvellå (JH) ,a samana
påjvårnl 1 p. Km K• akk<jår·
vela (JH).
Kanallnnut. Poikveata vä·
Mmmån kuin ed. voonna
(PR). Pyy poikue 4f7 Km
kaa1opa.kka (JH). 1917 k

Käki. 24/8 K Tervaharju yksi
yks.IO (JK. AK).
Käpytikka. Hyvan kapysa·
don ans.osta runsaasti pes;.
jOi<å (PR).
Mustavaris. Har\'inau'len kesähavainto T Pirkkiöss.\ 1 p.
1316 (J. yijpekkala).
Naakka. 11/51 p.ja24/61
p. T Kaal<amoosa (MH). 13/6
T S"""saari yksilö (PR). 2516
S SaukkOfannassa yKsi muut·
1ava yks 10 le<1si etelllån (PR).
Pähkinähakki. Heinäkuun
a!kvpuo'ella a1kuulOO l1ntu
ruokk• juuri lentokyky&Siä pot.
ka.sia TOfnion kirkon hautausmaalla useana päivänä, Kevåån ja alkukCSån havannot
Haaparannan puolella viittaavat siihen, et1å pesinlå on

Perta·aava ta (JK, RK) motemmissa 1 ad. 13 4 juv.

tapahtunut AUOisin puole11a
(J. Yhpekkala). 13/7 2 yks>löå

yksi koiras (JH). Km Nuocti·

1

Kurki. VIisi hava1ntoa 27 en T Miuklssa (Al). sekä 2517kic<televllstå yksilöstä.
818 pahklnåhakin ruokailuJå·
Töyhtöhyyppä . 517 K Kui· töksiå A1atan10n hautuuvanvoron soramontulla myö· maalla (JY).
håinen peSlntä. 1. muna kuO· Satakieli. Viikolla 25 S.url.lllriutui 417 ja lopU1 2 517 (OH). kytåsså (EL).
Pikkulokkl. 116 S Lallin Te·
ponlahdella 26 yksilöa ruo-

Pensaskerttu. K Måntylåsså

2416 laulava. vielä 417 (PR),
K Tervaharjul!a 2016-2216
laulaja (RK).
Hipplälnen.
Jo to.sena
vuonna peraWin täh6s ka·
teissa, vain ykSI havainto ~
mosta (PR).
SlrlttäJä. S Lumiasvan Kaun ssaaressa 816 laulava (PR),
13!6 K Kiikeli laul.ava (PR),
Km Ylipernkalla 15/6 laulava
(PR), K Jårpp; he<nakuun
alussa laulaja (LK).
Nokkavarpunen. Yksi nUOti
yks.IO AJatom on hautuumaalla 2517 (JY).
Urpiainen. Koko kasan hy·

vin vähän (PA).
Käpytlnnut.
Kevånalvello
valtavasti pesijOitä. Voima·
kasta vacllusta 101/.r{okuun al·
kupuolalla ja kesAkuun &:ku·
puolella Suurin parvi S Krva·
looaavana 816 30 muuttamaa
~aakkoon. S1Sår'I"Wlan måntymelsisså paljon myös isokå·
pylintu)a (PR).
Klrjosllp ikäpytintu. Keväällä pysyvä reviiri S Savkkofannassa (PR). 17/5 len<opoi<ue
samassa paikassa (PR). Km
Keskipen1kalla 1516 yksi yksrtlö (PR). S Krval<>lla 846 lon:o·
pol<ue (PR).

25

Atlas kahden tutkimuskesän jäi keen
734

Kemin lintuharrastajain at·

Havainto,a on 67 ruu<.tuha J8
erttäin hyvin tutkittuja on 15.
Laskentaan osallistui viime
kesånå kolmssenkymmon1ä
henkeä, joka on ko'.mannes
enemmän kuin edellisena
vuonna. Kahden tU1kimus·
kcsan aikana on hava1t1v pesimåaikana 158 lajia. Luku·

48

,,

}

9

71

10

2)

2

1$ 16

~ ea

9

J8

'JO 6

7

)7

72

$4

78

8(>

28 JS

16s 9S

7 )2

lasalue kåsinU 70 ruu;ua Ke·
mistä. SimoSia. Kemu'lmaas·

ta, Tervol~ ja Tom10s.a.

.,

1)6

Olavi Hetkkun
Penrti Rauhala

"

15

7 )0

) 1 109 10S

15

)6

60 69

)8

4) 42

"

1

~·

Sl

")7

~0

95 111
15

17

2

2S

)6

"•

)7

79 46 85 57 26

<7 87 101
7 28

28

JO ) 4

9

•

)1

6)

42

40

måårå tuskin cnåå kasvaa.
&11å alueella pesi vak~uiscsti

n. 140 lajia {Rauhala 1980).
J OS taJl(astetlaan h8VSitlU·

,en lintujen mååril.i rvudul·

tain, saacfaall set..naava"&i·
Sla tukumaariå. Erilen nähty·

Jå olivat pajUlintu 56. peippo
52, vans 50. väSlåråkki 49,
ke'tavåståråkki ja metsåkuvi·
nen 47, lauturasaas ja haara·
pååsky 44, ja keltasirkku,
råyst.åspååsky ja liittyforvi·
nen 42. Kahlaajicn ykkOncn
oli iSOkuovi 41. Sotsien on·
s mrnåisel olivai sin•sorsa r.a
tclkJ<.å 33. NaunAokki nähti1n
30, hiirihaukka 28 ~ svopöllö
19 ruuO.Jssa.
Kif)allisuus.

Rauhala. P. 1980 Kemin-

l ornion seudvn hnnusto. Kemi.
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Xuva 2 . J. t.laot·uu t UJe n

dun

tum~cnnuJ:;

8elv1ty eaate eat~ .

ke rtoo ku nk l n ruu-

Rengastustoim inta
Kemin seudulla 1987
Jukka Forsman

lajO

Monen vuoden myyraka·

Hunhaukka

don j3.!keen vtbsi pellOilta vi•·

P•ekana

me kesana p 1kku katValurreJCl taas oon verran, ~Mta peto-

Kalas&aski
Tuullhaukka
Töyhlöhyyppa
Tylh
P1kkut)ili

jen

kannat tahrrvat nousuun.

Tamä nQk.Y'l<ln heti rengas·

tustllastoissa. Noin puolet
446:Sla rengastetusta finnus· ISOkuo~
ta oli peto,a Ylivoimainen yk· Metsa111klo
k6nen oli tietenkin helmipOI· l .ro
b. jaa rengasteaiin yhteensä Rarcakurv•
176 ykSilö:!. Ylat!åVIOta Oli

kana· Ja

vrupushaukkau~n

Q8Stu1tsien pvuttuminetl

Kahlaaj1a rengastet1un <ll·
kl•t~ttävi\sti , no•n wdeS·
osa kokonaJssaatiista SUO$!·
tuin kahtaa,a oit tuttuun ta·

van

pa.an

töyhtOhyyppa f8 m•e)enkllnto>Stn tuttavuus o li yh·
dofl
me1såVtkiOOpcllk.aSeO
kthlaarmnen. Taulukossa 1

nåkyvät "Ye51paås.l(yl ,a tuntu·
nklhu on yhyte1ty kaikki
EnontekiOlla rCngastai•Cn La·

ptn vaellusten yhtoydessa

Puna,alkaviklo
Suokukko ..

Ves.paäsky
Tunt1,mklhu
Harmaaloklo
Ka:alokkl ..
Nauruloklou
Kalah ra ..
Lapentlira
HelmipallO
Laponpöllö . . . . • . . . .
SUopöllö

P<>kal>3
3

81kut51a

yhlcensa

3
1

1

3

3

15
31

15
31

10
12
17

10
12

17

1

1

2

2

4

4

3
2
17

3
2
17

1

1

18

18

11
13

11
13

3

3
4

4

146

30

176

20

1

21

16

16

H••npollö

4

Tervapaasky
MetsAklrv1nen
N•Jtyki.rVlnen

4

4
4

2
3

3

PaJUhntu

2
1

1

9

15

KrjOSeptX>

6

kumM.ri~

Rakan•rastas

1

Höm6t•anen
TalitiCllnen

8

8

danne ·kuluneena vuonna

21

21

kuitcnkm paiJoh• petOJen ans..

Petppo

osta. Toivottavash • n,a taikuu

Pa.PJSirkku

tuiC\I'Inakin vuoona, JB oman
t&tlQasf3JMlmme paaluku ..
saantynyl ;au..., yhdell!i

La,e;a yhtoonså 34

flcngastcUuJCO 1ntUJen ruon ,o pari .,;.meis·
tå vuotta J<)tkunut nouoosuh·

1

1

2
1.03

2
446

TAULUKKO 1. Aengastetul bnnut v. 1987
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Kati Oittinoo
Talvea 1986187 luonnehbo
vat tammikuussa w kkoja jat·
kuneet paukkupakkaset ;a få·
hes lume:on maa. Sanoma·
lehdissä surtiin pil<kulintu;en,
mutta myös myyrion kova
kOhtaloa pakkasata. Niinpä
ennustajal povasivatk!.n myy·
rien katoa ;a kovia aiko;a pöllöille. Vaan toisin kävi: pohp.
Setl myyrät ja pöll& ovat karrustunutta porukkaa, jo.hin
eivät pakkasat vaikuta.
Heti pakkasten lauhduttua
011simmåioot hel'nipöltöt på·
rähtivåt soimaan, siis jo hoi·
m3a.Jutla. Maaliskuulla oli hei·
mlpöllöillå jo komea konoortti,
erdyisesti Kem1joen länsipuolella Tornion suunnalta.
Siellä samaan kuuntelupis·
toosoon saattot kuulla koflne·
kin puputtajaa. ja " hetmarei·
ta" rutb huute•emaan muuta·

man sadan m.et1n vätimat·
kOin. PO!Iöjå toto kuunne!tun
Kemijoen itäpuolelfakin, mut·
ta tåållå kovan lalllOin Mok·
sin. Aåntelyjen perusteella
pOUO)E}f'l o!etettun pe:stvån lA·
h1nnå lånstOSIS:Sa. sus Tor·
nion-Kem1nmaan suunnalla,
kun taas itåosru (Tetvola, Kem,oen l!åpoolinen Kemu-..
maa, S1mo) oletett1in tyhJäkSi.

Vuoden 1987
tuloksista
MyOhemm.n
suoritetut
DOnttOjen tatkastukset vah·
~ivat

olettarookset Kemi·

KEMIN- TORNION ..
SEUDUN
..
PETOLINNUT KESALLA 1987

Juu,. PotiAIIUn llh1enyt

l~lnpölt6n

polk•ntn. Kuv• HeikJU Juntti.

" "'16-..

No. pc>M '""""" 10 •r">'
ancau~
... ""'"""" hoopoi!O,a. Tor"""' I)U<lloo> !» tavat mo ta 8:Si0ta paremm.n
""'"
'kasepa.n··pa
f'N:*nt.

IQ.Pf'IP)IOj..\oC.Jn. mutta
t!åo&IU posrvå pOIO o' tC>dollo hGMnOinon nåky. Myy·
råwonno ponto-lio nitb tar·
kastOJIO, ~ po1kUO!tO. taksoe·
S!Vlil.

kun vaMa polv• '-"Alle ha·

va nnottdle

()Ml

ku ~etlkll1 pan

pyyn!Oä llmOtnAkOOP9
~n

~

k)ntOI)OikUOOn t3J muun

hava1nnon pM<kO &lna r•rtt3·
ro11"n v.oto moostoosaOO. Tu· van tarkast• tokO k.oord naat·
Ios oh kOmoa pOIIOJOO f3J)Of· t~a ta• kMan n•m-stOA JCl
hyvAkSikayt·
ro111n J)OIInoon 78 tapauk· dt"t'\anSUuor.a
sossa Tarkkoja muna- Ia låen TAf'l'\l S ktl. ecta yhteellpo.kolmabhtl tOSin *nolte."tan veto,en
pystyrltV.\1 8N'I-

Wlt-

"'"" ....... ,. lapnpOI<lfOn

Oif\'\CWl.

kolkee<O Qri ha'o'all-

_ . . Kunnon myyrawon. noc"'CJJ((on samaa r.a. on par 1 la.• revJt..a
na aona ""'"""'" pöi.
IOtlptt~en ~ tat anakln ~ alue!IA. 8S1m Tor·
po.~~altT\Ur91 seMnM. koska I'IOtl liAP<M-- Rau'non~rvM
ta lo.1soro vuonna saadaan suunnala saanaa rwnl:taJn
holpoot• ~a maärå ma191'•· l11kkur~. UM>ttak•n navalnllO!tJa.
T01nen pyynto koskco en·
aalkl ku•n kolmona-MIJånå
huonompanrt kosllnå yhteen- 1y1sost• haukkojen osalta revn·
non perustoldon tarkempaa
Gå
matwnelya Posa tat teo!OPQI·

Joo pOIOnpos>On "'''"""'"
IUJU•k•n mallikkaasti_ samaa kue on dmtJin muuta oSOitus

----

vaJ<ea.avasti 81 vo. unoa på~o re'Jijr n oemassaobsta..

tOOI fe\1\<fiO OlfWna91Brklle
van 17 tapeuks.es:sa et. vå· hyva<So iomo<ld3 N.lon
hen'w'n&n ku-n mnåån ~
·~· ,...
vannoc pefarmill"om!U
..,..
na 19eQ.~vul • Rapon~ saadaan
ta 17 pesal\a.Wn 81 lahes- ~·sta ;·m. lr1Qil<t'ldJnnof'
I<Un ka,l(.lta d~onu tarkko- erilleen sef'Vl~a rev1re-stJ
Varman rewun dcmassa·
Ja muna· Ia• PQikaSmMna.
Mon011t.aM Oleva Allas-las. otosta vodaan powst~lustl
konul liSas• retkeltya .a myOS putlua CSII1l s•tlo•n kun
haukkOheva~t~tOJCn te'\1\in· ta• - on löydetty asuttu kOnS·

s-en

d~

f'UOII1Unalrl

•-::en

tellu 181 setvUtl kAytotly
-

paassee;.
~·

sen peeokOni!Areden Nenc>
tan Ja;\JtKol~n. t-Vldan ym.

-

.............. Koloo - ·
S<k.lksen pon.alukoma 011. et· ta ke$111:1 1987 11mott0011n
vatn yhd-tl kana· ta. var·

posnukon posastal

samanvuot.neo pes4
IOyOecty lent()< 111 maa$1~
pokue (Joka SUIIao ola
kaul<anal<.n-516)
nanr:y ~-.aan saa-

- """'"-

""'
....aa ~... ""' ...
53")

- reht> ........!.\ , .
saast1 maastossa (kana·
J3 varpushau~l. muna
myOs es.m. hllf.tl~kat .a,
tuulihaukka)
Tåmån 18pot1•n synnysta
k>puks• b"toksot seuraa\11le
havainto.ensa
*nOoiiB~ Ue
Valde Aho. Mam Atwen.4-fv•
1m -~ Jukl<a For·
str\30, NWJ H.am.rova. OttY~

H-.

Jr.mo ••....._ Jan

Hemr•-o

TI.IOI'l'\M ttorva

markku Juna• Alpo ~~·

"' Rauno K~ Joo.
ko lehto, Seppe Lukkorio
Kan Owtt•nen. S•mo Pyl\lös
Penro Rauhala, Arwtl AOI"'t<A

Mo Soppela, Pekka Suopa·
jäf\li. Kalev• Tuntu11 Juhli Yli·
ma..~nu. Onl"'ll Ylimavnu.

Jou·

n• Y\pckkale

mul:·

vapocolo"'uJI" posatarkaSOJ1<· ta muiSSa 1aPallks-tsa pc.-us-

"•rtOhavalntomeana"
kyllå
n.Jns38St Pe~~a va•n et 'Oyly")1 Kov npa o.. aa Mukanpe-

matOn?) meNa sn.u...q

~.....

(""""""''"" kOo!O$)
nahry SOIOnta lent.,iva hntu ta P&l'• toatuvas.b sa·

malta a1ooota (kannattaa
dla knttt non. os•m (pest-

Pöllö!
Huuhbjl

Huunkafan P"" • • 10y1y·
nyt ankaan. mutta kahden
r&v nn

olemassaolo vatmiS-

Ie«nn suuremmt•a hakomSit·
ta. Huhta (1987) arviOI. ona
Kemi- Tornlon a1uoo11a po$11
ainam 4-5 pafla Raut,ala
(1900) aMoi k8nnan 3-5
pankS, Saurola (1985) 5-10
parikSI. Kannan tarkemo 501·
Vdys "'"poeno~
.........

... """"'

HUripöUö

Kemo-Tor,..,. )'ml)lltra varm.s.ett..n «nan ~
pr.a hakerrus.a J8 1lm.an erot~
pOOttOJA 9 re\l'llr1n Olemassaolo (5 pcs.ntaa 4 10V nc1)

Po•kasmaa.m\

e•

selvtetty
?9

kum kahdessa tapauksessa.
Haapalan & Sau<olan (1987)
mukaan koko Suomesta var.
mistui keså!lå 1987 vain 19
rengaS1~•en ilmoittamaa hiiri·
p6Mn pes ntåå. JOista 3 oli
KM'll-Tornion alueelta Hilf'i·
pOf'ön pOntOtys on metllå
aloltet1u wonna 1988 alukSI
noin 50 etikoispönt6n turvin
Hakkuualueille mahtuu pönt·
tö~ vela llsååkin. muna on·
sm kannattaa seiVlt!Aå. mtSSå
on pön~öttåmåUOm1ä aluata
Varpuspöllö
VarpuspötiOsui Cl ole lain·
kaan pes ncåaJkatSI3 hava•n·
to;a peSantakaudOita 1987.
Alkuillan varpvs.pöltöVIhelte·
ty!Ståkäån ei kvkaan raportOI'
nu1
Vllrupöllö
La,•~a E!l saatu KemlnTorn()n seudulla vuOdella
1987 ainuttaka8fl pesä· ta;
r&o~ nha\13jn.toa. PönttöJen vB·
hålscn maaran takia suunn
osa tåkålå•s.sta \fllrupoiOista
JOUIUU pe$: måån jOkO kJon.

nonkolo•ssa ta• nsupes.ssa. 1a
kllpa;tee s•1s tapnpötton kanssa pesapaikOI$18.
Lapinpöllö
Lapnpöttön pestnlä var·
MlstQt;IIO 8 13paukSe$Sa. JOI·
ka katkkl löytyt\131 ptaneltå
ah.reefiaTornion l(l.nsio~a
Tekopesa tark.astettun tok•
muualtakin. Pes sta lahti 21
potka~a eh kesk•tnaåun 2,6
poikaSia per pesinl;ä.
Sarvipöllö
AtkaSia a11<.aa varmiSlut yt<:·
S1

pes~nta,

fC) IISaKSI ykSI fQ\Ilto

nhava.nto. sarvtpollö peSit
Kemin ympanscosst~ va1n
parha na myyrt~vuosina
Suopöllö
Suopolk:l,a tavan.•n 27 rew·
n!la, muna pesiA e• JUUO e:Stt·
ty Sa11uma:ta 1ai hakien pesa

IOY1Y> 5 lllPauksessa Koko
maasta Haapala &- Saurolan
30

HIIripöllön poikas.miirät saatiin selvlteHyä ainoastaan kal'tdesla puisti. Kuva Juhani Junlll.

mu$Ulan (1987) ~Yl 21 (Qn·
gasta)IOn 11momamaa pesä$
psta metdan aluce!la 3
Helmipöllö
Helrrupol~ tavattnn oonatysrnäarå eli 59 vatmtstettua
pos.ntäa Tata ennen paras
VUOSI Oh 1978, }01010 loytY'
40 pesåä ta• leruopo«uena
(Huhta 1987) Keså11a 1987
Kemn-Torn•on
sevduha
löytytk1n 001n kuudesosa koko maan helm pölton pes.S1a
(Haapala & Saurola 1987).
Sek.a houtetevat että pesvat
helm•pollol kesk•tlyrvät alu·
eeo låtiS•· ,a etelaoSt•n. lahlll·
na 1Ofnoo-Kemnmaan va·
Ilselie atuoolle polto,en larta·
mille. TM!!A IOyde(l n myos
suurunma1 pesu~ (9 pesa.
poikaSia maii.Simi: JuhA &
Onl"' Ywnaunu). Metsåsevdu•lta hekrltp0UOJ3 Cl tavatn.r
Tämä vtllatSio peltomyyrien
rullSal.•teen. vaikka. pöntto,en
yi1Jaamamyyr~
taportoau·
kaan. Munall'l3a.HSia rapono•·

tiin 23 tapauksessa. JC)tden
keskiarvo oli 5.43 munaa pe.
saa kohn. Vastaavasti 52 po•·
k.aspesan poikasmMrån kesluarvo 01• 3 .67 poikascalpesä.
Mo1emma1 3fV()( yt.ltåvät vain
niuka.sb Haapala 6 Saurotan
(1987) antamat koko maan
keskiarvot

Päiväpetolinnut
Kemn-Torn•on alue on
vanhastaan tuMe1tu my6s
runsa~sta
J)EiivtipetOhr'tuJ&ll
pesmtahavainnoistaan. vr1.
Rauhala
1980. Jaakkola
1982. Hutlta 1981. 1984 1a
1985. Soppela t986. Koko
vattakunlaa kOSkevissa ato
netStoissa on Sau1ola 1985
!Uik(USSUI prul<.aUisten liootu·
miesten arooh•n peruscuvia
lukuja Kemi-Tornoo sev·
dunk•n petokannoista. Lit.tu·
mtes-lellden petoraport~

noon

(n.,..en-

2) ~opo~ki.IOOC

omaan Slk:lln kun P8fi.33
.. löydetty ta 10M ot<<ty)
3) sd\'31 .,..,..,.... '"' ...
4) ""'"' (>ena)llav""'""'
MehltilshaukkJI

tarsta on v.me kP4.t1.~ V31'1
ykSI revu11

ta

y.-r.

mwta h3·

\13J(l(oa

Sinisuohaukka
L<lJ.sta c• olo yhiMn var·
maa p&Sintahava•n\08 Su\·
suohaukkaa tavauun ku1ten·
kln 17 en pa•ka$$3
KanahaultQ
v.., yl<$0 peo;lhav...,o So-

muuta,.,.....,.

""""' .. hOf>lolölla.
,a
8
K...,......
maan-S.mon IWf'W"'II'' vanhat pesaptkal ;.\Nai ........
tarkasawnana. JO rorn.on
wunnan 1ar~ukMt 11vtt
tuoooet yhlå3n MUnua pe-

Tomlon Mr"r••t•tlt 16ysivi t alueeftNn 3 ht.ir'~Mutan ~MM&.
Kuv1 Alt1o M•ttila.

IIUOSiltO l 986 13 1987 (Haa·
pola & Saurola 1986, 1987)

on renga$1QJten kOkoamaa

-

ykanpesaon

tarka:;tuSinnon

lrumonemisoo ohol a ~hao
henec syyna utta mctSia ;a

tl0:08 potMOil l)aiVåpetOJ(!O

SOla on klOnGnyt va•n koura!·

mU.nsta Xoi"M..kwnoon tOifl'\t.

IInen petot1Af18S1d!ld L•s:ll~
pet~ WIO::.tr.lval, kuka

Pa~nrooa

.,.. ...... 11)1 l<on)'O e<Cyi-

hyWI vamo,on porot.,..
oen Nllktl a-nai!A" set.~ta.lM$·

ta lyKI4
1) Kem• rorn.on

on

luku~a
po~t\

alueella

tJeS ukkotAvv&~'-fl

jOlloin a

mema . - . -

~
1e.sta JoW" n p\rv6pet<*CuJ3 S&diW n,~yt~~n peilfaUl

vaMmman kuin a~
mlfl. ewn kanen..tukko,a ,a

Mu<an 1e1«> s3,\ll$a? Muna ennon ka•k·

Vo.taosa nå1stå on kea Olfdtko haukani)O:Sien ec·

kunnossa mutta osa tok•

sam~•dot ruostvneet? T•a-

on ~'\!\nyt tarkastamana tysta petohtttraituksen vlll·
Osa lienee puOOnrliA ta1 )dht'/fTI'seSC& on osotuksena
on mul.ten paassyt pa·

hQin r~umaan. ,a osan
,.,.,.• • kai <U\aan lJ9.
da t&tkkaln
2) WtW! V 111 oAeva AJ.lcss..
~ U)*t'

pa~

vAP«o,M 00113 """""""'
vu<)$3 runoaatrVl100

Pet3hava1ntqa on saaru
vwne vu0$1'\8 ku1tunkln yha

vahenovassa rnaann.

Ha-

kai seton. otlb p&iv&.petc*nI"'UJSla ei olo ,lOka VIJC* loadll·

-yhl--.. . ,. .
tu yhle«l'"""'

Ieo-

Ii>

or. cAA tnuuWn8l'l vuoden

""*

4 ... . . - . (Yrt.
tauU«o 2)

1-tavaanr'101118 tuliso CfltGM
yks.lyllkohiJi3Qt.l:
1) löydelyt poo.\1 mahdohs•·

ne mono

IJ•

po•kasmaln-

säå påwa.nvatoon. Kanah.au•
kalla •eneo mennyt tOdella
huonosb. kosi<.Ct 01 Odos me·
lutsista lentopockue•SIIa lull~11

amunaka<ln

~mo11u11a

Varpushaukka
Vela hUOt'IOf1'\PI II.U kut'l
kanahaiJ<ala ..

t.a..aan--

.,..,.,1;1...

Pysyvra r~e,a

*''<,..hn 4

~vc.nlo.l '
V~Shaukan peoren .......

ja \-30 neljå

sa P'IS}m.nen 01 woresu
Wnartele pe!Oflll•en kyky~

ta. tntoa
Hiirihaukka

TOJnioiOlSOI 16ysrvåt 3 po
såå. !OiosåkSo T0<-10 löy1~
)'ksi hunh8ukon lontopo.tcuo
Mo ta ,nchtvalf'll~ tai Lar
kctnnwl

""""'_,..,..

.." " " " " " " ' " "

Piekan1

_, t 9

HavanlOlO ylldoola .......
ta tapanota
Tuulihaukka

P•tkåsta a .c.aa &aa!nn ~~
haukasta 27 on paikotla ha·
31

va•ntoja: 9 varmaa pesintåä,
5 revutia ,a 14 muuta tai tar·
kemm•n y"t<.Silöltya, rewr•kSi •1·
nlOitettua hava.ntoa. Pes.sa.
tuhoutu• ainak•n 3 . Pes~u Ol~o
vat yhtä simol3tSta lukuun·
onamana kaikki Tornion myy·
räma•lla. Pasieli poikasrnåå·
nsta itmQIIer.un va.n muutamassa tapauksessa.
A mpuhaukka
Yks1 varm•stettu pesa PII·
kasta a~kaa Kermnmaalta
Pesä tuhoutUI myöhemm.n
L•såksl 2 u10hava1ntoa.
Nuolihaukka
Ei au·lOatakaan varrntSUM·
tua pesintåä. ,a utohava•nt<>
jak•n va•n kaksJ. Ampu· ja
nuohhaukkOJ3 kannanatSi et·
SISkellå llnti.ISO•den .a ·JAtvtOO
saansta ,a rannoeta
Muuttohaukka

E1 1\ava•ntota.
Sääksi
Yk$1 pesaota vatlhal a rowr•llå. LISäksi Torn•on-YliiOf·
mon ta,<)llta tuli tietoon uusi
pesä, !Oka R1ptn napm jai Ylitornion puolelle.
Kotka
TOistliVia havruntoja pesin·
täa kaan kahdelta alueelta,
joilta kotkan pe:sAä ei tunneta
v1ime ajol~a.
Merikotk a
Yk.s. pesintäa:ka•nen ha·
va1nto ' 'siviile•ltå" .

e• enneSiäan Ole pöntt~ .
Jonkin alueen mor\ nke1taJ·
neo pöntöttAm1nen et Ole toi·
vottavaa. vaJSnkln kun v.eressä jonk1n matkan päässä

., ole p6nt6n pönnöä.
P&.wapetolintwen vanhojen
tekopesien tarkastusta ,a
kUMOStusta SeJ<å UUSien te.
kopesien fakentelua tulisi a!u·
eelhsesb laajentaa ja aktivoi-

Suomessa 1987 - llmum~eS
22: 245-251.
Huhta. E. 1981 : Petolintu·

vuosi 1981 Kemin seudula.
- Sirri 6: ~2-48
Huhta. E. 1984: Petollntu·
vuosi 1963 Kem n seudulla.

- Sun 9: 25-27
Huhta. E. 1985: Pe:olin:u·
ten pes ma Kem•n seudLCa

da yd•natuettlakin. Tekope·
sen runsas lukumaärå on
voimavara. Pia alueemme

1984. - Sltri 10: 31-35
Huhta. E. 1987: POIIOjen
eSt ntym nen f8 kann8Jl'J8Jllte1ut Kem•n seudulla w .

haukkakannan seurantaa ja
sen muutoks.a vOidaan pa·
rantaa ;a varm1stua. Sååk·
sen. kent.es kotkanklo tekopesaen rakentamiS(a ol~ ~t·
kettava suunnM~Imalhsesu ,13
oh;atusti.

17-23.
Jaakkola. J. 1982: Petoln·
tu~en pes nn$&$ Kemin sev·
dulla 1982. - Sirri 7: 6069.

1977- 1986. -

S1rri 12:

Rauhala, P. 1980: KemiOTOfmon seud.ln ' nnusto. PohjOlan Sanomain l<irjapa~
no. Kemi
5aurola. P. 1985 F1Mi$h
b1rds
ol prey: slatvs and po.
Haapala. J . & P . Saurola,
putatl()f'l
changes. - Ornis
1986 Pototntu,en pes•ntå
Fennica
62:
64- 72.
Suomessa 1986 - Lintum.es
Soppela,
K
1986 K..
21: 258-267.
m•n-lorn•on
seudun
pecOil~
Haapala, J . & P. Saurola.
tvkatsaus
1985.
Sun
11 :
1987 Petol ntu,en pes•ntä
17-19.

Lähteet:

Lopuksi
Komi- Tomoo poiOnpbnt·
tOkMta on hyväkuntOinen 1a
ru11sas. mut1a täydentam•·
seen toJO 81na k>ytyy varaa.
Kun kuitenkin maastossa on
jo runsaast pöntt6;å. ennen
UUSien pöllönp6nnO;en Vten·
tiå kannattaa setv'ttåå yhdis·
tyksestå. että aiotulla alueella

32

Palveleva erikoisliike

tuntee oikeat materiaalit, osaa kllnnltvks.en
klkat. takaa onnistuneen lopputuloksen
kaikessa slsustaml<<>=

MATTO NURMINEN
Kemi, Kar)atanoenkatu 16 p. 26911

Taulukko l .

PÖLLÖJEN PESI~TÄ KF.I!IN-TORNIOS SEUDULLA 1987

t. ji

PcsUI

Muita havaintojo

tai rcvHrejä

LenlO(!Oi kue i t.n

Huuhkaja

Yhteensä

2

HHtipöllö

4

4

2
9

8

3

11

1

2
27

ViitupölLiS

LapinpiSl LO
Sa~vipi:ilLU

s

Suopöllö
llclaipöllO

59
76

2

22
14

73

46

124

RAPORTOHMfl' VARHAT PÄIVÄPETOI..Itn'UJDI PESÄT \'llOSIIIA 1981-1987

Taulukko 2.

19871)

19862} 198S3}

1994 II)

Kc-hiUitshaukka

2

lailahaukka

3

\'orpu:;.h#ukko
Hiirihaukka

/,

1

PiekaM

4

7

6
1

~

Sinisuohaukka

9 3

Tuulihaukka

10

1
1

t98l 5> 19826)

19817)

4

7

6
6
10

8
4

3
9
7

II

lS

2

2

3
2

2

2

36

42

3

Aapuhaukka
Nuolihaukko
Muuttohaukka
Sääksi

2 2
17 9

{ijhtcct:

•

19

27

29

1) Haapela & Saurola 1987, 2) lillapala & $4urolo 1966, 3) Soppela 1986,
lo) Huht11 1985, 5) Huhtr~ 1984, 6) .Jaakkols 1982. 7) Huhu• 1981

Keminmaan Kaiiinkankaan
pesimälinnusto v. 1981
Pentti Rauhala

Kuusltlafnen. Kuva Jouko K8rkkälnen.

Keminmaan Kallin·
kangas lepää tasaisesta ympäristöstään
selvästi
erottuvana
mäkenä Keminmaan
keskustan
Laurilan
luoteiskupeessa. Sen
pituus on noin 3 km ja
leveys 1 km. Luonnontutkijoille sen nimi
on ollut tunnettu jo
satoJa vuosia, sillä se
on kasveisiaan kuuluisan Lapin kolmion
varhaisimmin tunnet·
tuja ja arvokkaimpia
kasvialuelta. Sen llnnustoa ei ole aikaisemmin tutkittu.
VuOSien saatossa Kallio·

kangas on joutunut pahoin

kankaan letot J8 l&nnesse
Ke!'l'\1-Rovanemi ·be AhJ·

ihm•sto.minnan puristukseen. oon P•nta·ala on 122.5 ha.
LånSip&ån kaikatsoo Kem•PMosa alueesta on 30- 55

Rovaniem• ·tie, itåpåån kOI·
keajånnitelinja ja PClhtoisiBJo
dassa kicmurteleo k)tåtie.

m merenpm.nan ta 15- 40 m
ymJ)fllstOO ytapuOlelk> kOho·

avaa rakkaista harvapuus·
Koilisnurt<assa on hautaus· toiS1a mamymetsM Mäen
maa, rtå· ja pohjOOaidoha on alat•ntena kiertaa kwSlmetsa·
kSJVettu ooraa ,a asutus on vyO. vaMaa kuusmetsaä on
vallannu1 osan ICårinoottä. )altela el\&ä kaakkOISRUtkas·
Osa mEXS*Stå on haka~u.
sa ja kahdella penena aluool·

TUTKIMUSALUE JA
LASKENTAMENETELMÄT

Ia poh)Oislaidalla (ks. kartta).

Tutkimustavaksi
kartOitusmenetelmån.

valltsrn
J&a~n

alueen kaSVIlliSuuden perus-

teella 13 osaan. jOcden koot
34.3 ha, keskr
Kal•nkankaan yhtenatSena måårin 14.7 ha Kiertehn alu·
saJyooen kesKcsan. Sita ra· eet keltaaf.een hu~~uussa
to•naa pohjo.sessa vanha (kåpylin1'1.1t) ;a kolmeen ker·
Kaakamon t!e. idåssa kOJke- taan 8.-19.6. Tutk•mustuntea;annnetin,a. e;etassa Kalhn· ra kertyt 35.
Valitsin

34

tVI!oolusatueekSI

olivat 1. 7 -

Tutk•mustulokset

olen

koonnut b•otoope<tla!n. Jaoin

alueen set.Kaav•in OSIn:
1 Kuusimetsä (36,7 ha)
kasittM 6 lask.enta-aluetla
kooltaan 2.4 - 9,7 ha 3/4
alueesta on vanhaa ja t•heåå,
loput keskt-i.kaista 1a valoisaa
metsää

II Mäntymetsä (54.9 ha)

pe•ttåå korkemmat kesk•·
osat. Jaoin sen kohleen laskenta·alueeseen, joiden koot
Olvat 1.7 -

34.3 ha. Hlllå

k.anila suunmmaksi osaksi
k~V~takka.sclla

alueella kas·

vaa en•mmåksoon pioo'kokoista metsää, 10ssa månty·
jen seassa on joni<Xl ve«atl

ko6VVJa ja kuusia.
11 Talmikoita alueella on
koksi. koOltaan 9,5
11,1

ha.

Nnllå kasvaa

,a

10-20

m&ntyta~mlldwa,

·vuotasta

muaa ,oulotolsa on myös ku~.~o
saa. korvuJII 11 Slei'T'eATiar'lll)'·

..

(Rauhala&Va~.anen

1986).
Laulurasta no. punaKytltoras.tatle

,a

mecsa• otv~d o IO)'t(l

runsaa!'h
IV Hakkuueu.kealle (5 1

"''""Y-

holVonl<ulttuurle t·u. (3.2 1'\a)
kas.naJ totamoncun ,a hyp.
pyrtnaen tlJvect

TULOSTEN
TARKASTELUA
LOySin Ka••nkankaalta 38
liontiJ.AJIA

J8 296

IJnt'ouO!on

l!ntupana

~~

.,. .a-

ten '43 PIJi'.a/k.nll Lu~ on
\(!\rgn
kot1<ae ~

M.., sen. eaa oanos p00e1
a~
on vahabrluiSta
man1ynwSM

Suun

lintu·

valOIN trr«Sd Pl

1a.rn kQJ-a

mn•..l

~ n~

"'PJOhsn nnusto IOytfl kuu·

Kåpytlk'kOten J8 kllpy11ntuj(!t"''
m.Mrllt ohvm huipussaan ,a
myos VlhOtVarpuSia 011 pal·

Simets-Sttt. 101M <Wal Plll1'1311·
ten sa.ly~ TI)'V(I(Iavasu
natM vanhojen meiSien r•pPeet saavai r•kastutlaa Kall•n-

JO" Sopelkyyhky,en rvoko·

kal\lt.aan luontoa vaSia•suu-

maax Slj311.filvat etuoon poh·
JOISI)UOIOia OlOVIlla pellolla JB

dessak.•n.
KairoKankaan

tnelsav•~tlo,en etf"lapu~>•SOIIa

suunn

""""'

w..adessa Runsas

t~Uten.k.ll"'

kuuset~ l!ernens3to nåkyl $0/"vli$11 l•nl"kJstossa

·~

,...,..

Olivai

10)'13,_ _,...., .......
Ie npuS!ellMita ~
Kalklo: Ull.t&":IJl. klrjOSiep(lt Ja
kwSif a•nen OIIViU pOrttqen

1a. pden 1yyppo1 oouS1olle

-poen

SUUlOOlPI 1l~ys n3kyy kl!llc:il·

Ia

booiOC)plljlo

A

"""""'"""' .,...,.,.... Olen

Pab<.ar~

101 tuu·

l.ahduksen vanhOISta metSIS·

Katllokankaalln
han OhM!uMIA

on onM va·

arcaa

lila..ar.a ar·
UOt'Woiwota.an

Kun lo$811:S1 pamaaa ..._• . ,

eeiS_ _ _ _

Ia rl<kamp.en

~ncupa ~

katlssa. •nnusto korostaa N'u·
den alu~den S4•1yl1tim son
larpeemsuuna
Tvlkmuksen J8lkeon on

ka 100

Kaiiinkankaan pohiO!SIIMeel·
Ie ra.vanu l8skenotu11nne. 10·
ta on kOrotOltu h,,11pullo Oj&-

v.i$11 lunsa.arYmlll ~

Jälkeen IOhkoow

t<a n!(8nkaalt.a

~ytyivcll

runsarnmat mcts.l n<umme N •a o1 yleoma sel·
alu·

eeovne .......,. leskmall·

tu•la ma.ama$$0111

h<lta 1980) Kall•nkankaa!ta
~:1man 81VOI 380 J8 140
pa~~alkmt o\'al &os ,o varsn
IAhMIA hu.ppuafVOt3
Sotvas11 ITIOO•puoku' Ja ~~~·
katn ltnnt.tSto oh kuvsmets•ssa KOSk.a ne 0'\o'at myös ar·
\IOI<kamp.a lf.asvsaiOOita fWt.
den 161y:lamoneo on ta11<e30
A.kJeen ka~ Sdva.l vatalaja
~ J3 peoppo

eellamme

M

val"tenVV''an

~mpepoqa

yleco~kin

Oh

N&~t~

on

pola . . - .

Te.·

r~ kesia
vtr..a~ Kenwwnu'\ kutU

kaas:a

IW'IISiaskentqeo. mulman alu·

KM'..,._

~non twvon ~...n 10

on myöhasra

vdhan

1970·1uvun
IOPilUiluoelta
vuoteen 1961 POh,an!;i-rkun
"taä~kkocr· ei
tutk•musatue~a löydy PuM·

suos.maa

nnnan v8t\&I'Syydelle on VW·
keampt IOytla sol•tySiä Kuu·

KIRJALLISUUS
Aauha:a_ P 1980. KO!nnTornion seudun 1noosto Ke-

mo

smetsleO P•ISioutunersuus.
asuiUksan h<>osy,.. 11 dlu·

Rat.naa. P &

een vilkas \o~WrwtuO \'Ot-

~ln'uslon
191$-1983

va· ola va.au• .0 d

P~rlu

)Ct><oesa'Oaa
mlNolla pa.CSI ~
he~
kuu~oU.»lSSa
m•ssa
pe!polla ol• \ldlkl asema Sa·

)r..h\1'6
~

kur.trk.(l

mersaa 150 panatkml (Aau·

k&~1c..SI1a

luorv'IOI'\

on sen

~

Van punat tto,a J)lopappqa a pet)...,..,f(~u)il oli y-nmanaa

"*'"' poo

on. er.a aueen mo-

a~vo

t't'I«SSISM

-~
pev"'" tnetm\•
1aan •oo p;v all<m' 13 marwy.

...

"""'
Runsas

sa1 muOd~avat p~eniå ka·
parta k.uiJ'Oita. pssa reuna·
mmsM. on p~. Mm&an·

kesklfTIMr&ista

p:l<a P'JSI~"" . _ ,

mesen ehCbla • Met".:a"aa

asu<.keta

l•nnuston

mMn 13 IJaie on IUiul ..,.,.

oen OCJ.K.s oi lil.l'lteelll5ell

maara fQI'Ituu S••t.1 ena met·

reunat ovat tunnctust• llntu,en
SUOSirola posun.apa.JdtOJa

on alun pet1n Olut On varmaa eM3 vamonen ~~en
taJ.t ova1 JOUtunee~ \oa~y·

Va~lnun,

RA.

mw.-

1986 Tervdan Torl'l'\lvaaran

LOPUKSI
Tutkimuksen 01 eno~ pyst'f

kertomaon S~ta. m••a•ncn Kai

ma t•lanne on tooc.uu mm
Torvofan
TOrmavaarassa IInkankaan mocc.an llnnusto
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Lintusyksy
-J_ ..1_
1987 _.__
·_,_
Kemin Tornion seudulla
Pentti Rauhala
Lintusyksy 1987 oli
mlelenkll n1olslmpla,
mitä koskaan on koet·
1u. Alku tosin ei näyt·
tiinyt lupaavalta. Vuosisadan kylmin elokuu
(3,2 astetta normaalia
kylmempl) antoi lintu·
jen
syysmuutolle
vauhtia je elo-syyskuussa nllyttl siltä , et·
t ä malaemet tyhjenevä! llnnulate tavallista
nopeammin.
T~ kl,ii.a.l.n rt'IY staa

- - JOIOn
0 olut
kettNka1n
pa1tka$la
N...n
.c.utonk n c:6 v.ne YIJOI"W\3..
Ven&.JI\i4G C6 koko

aan

VO>o

VIelä
syyskuussa
odoteltiin
värltön1ä
lintusyksyi. Pihlaja!
olivattyhjät marjoista,
kuuslssa ja männyl s·
sä ei juuri käpyjä nä·
kynyt,
vaelluslinnut
loistivat
polssaolol·
laan ja Ilman pysytteli
edelleen
normaalia
kylmempänö ,
t osin
enää noin t ,2 astetta
keskiarvosta. Myöhäi·
set harmaaslepot ja
lokakuun po.kkouk$CP•noo
a.heul"• ..,.., että
poolll> t3 10pa Nhun "'f':>
hetntTw'l kuin \r..(llt<.un • <at-

lå~pmyy$

SGfl'liT'II'I Lu~ on

"'Uo:ana

.,.,-a

mako.s !(.()fk.o3P3•no Sen ta
All.an1•!13 *"3n matalapa~o
MCn vOt«O v1n0S1 kuukav·
don 01-30 IOtnm•nto •lmaa ete-

myOS kal<so RUOI""
teht)·a hava rcoa Joukkoon
mahtuu a•van usttornanom•a
laJe,&. es•mOfiiiJkS• harmaa·

ll>SUl Suomooo 1'"'- kartta).
Porå!1 22 10 est' lampotila

Sleppo 1a kcltavastårak.kl
nåhtun v1013 mattaskuussa
&Junn yllåtl.t)O. 01• ku•tenkin
valkOPQS$uhMhi Mahtaatw

pysyr:cll koko ajan 5- 10
:ampeasta.n vc\1• 1:. eka se
1 - 1 pakkasen pu<><lle sa3kal'ta5ola 10y1ya vastaus!!:!...
<>I'PI>- Sadcafu. hen. mk$ 8lf"'AJ(It'l p:vtuhatta
eel nouSNIS ptMt NorJ(Ul -a~·,w~
fl)l'tf'll l<~-01 Ja.a,merele ,a V(lotl me 11rr0 on 10C10\A ai"'Jffa~
nd!n he.,_ r.psauDi1.3l JOS· ll..llnen. $llla r.4A & cM kOIY
kV$ ,.,..._ v«<A '1 "P8 sa- l<aan a~ la....at:u
00'111 SA:\"unK•n Vlt•n i!llle puo!el notMMI•~U)
M ka kenka•kktt\an •IIYIOIItaan lOistava
lokakuu

~1 1-.S')-118

L&mm•n lOkakuu nakyl
lll.i.tfi8Skuun atossa

myOS

syys askenntt~Stl

m.ssa ta·

lehtokertut olivat vielä
kertomassa kurjan kesän my6histyneesti
pesinnästä. Syyskuun
suurin syklhdyttljii
oli plekana, joka pa rl·
na päivänä rynnisti
voimallisesti, senkin
pääjoukot huomatta·
vasli totuitua alkal·
semmin.

va&liO

muon~ntuJ3

...-.em-

ma" k\.ll.n koskaan •~

""' Sy>syn _ , . . . . ,
havantopak<a Olo owe>
SMtn tapaan TOtt'IIOn Kal'unkljå.M, I"'"WSSå olosketl mm en·

noi!ysmååfå )OUisenoa

Syksy oh pokkeuk.Sol•seo
Syyskuussa
satOI no•n 65. lokakvusso 45
J3 marraskoossa vmn 3b Pf'Oo
vahasatelll'leO.

sentDa newmaaliSta En~um•
tuh szsamaanan 25 10 (k.lh
nopeasti} J8 ,at\Oikolle va.<;fa
10.11 rama Un• ,e 11..n Stt"oo
pysyv.\J<So Paki<aSOn I)OOWe

~amp«.a ,a - -.....
ran ..-asaa 6 11 l~
ol n10 ~ eM n'\l'tP.
kwn keskl.amp01 ta ,a• non
2.4 asteita nounaal d k~·
memmåksl Sen oourauk&O-

na ves~OI ,aa.:y,vat nopeM!I.
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TornoOnfOkl 01 passä wta
pa1kkOJll rukwnottamatta 10
9.11 .- mcrensaonsto AP<seen ""' 15.11 Apl<ses1a
meo JM%)'1 t101n 25. 11. Mar·
raskuun lopussa c* tuntn
noin 5 cm.

LAJIKOHTAISIA
POIMINTOJA
uertmetso. Yhtaesumma

28 y..s """'""'" 26 8 19 m

KemtJQkiSUUfta (MS).
Haapena. EnnatysmyOhAi·
nen haval'lllo: K ~
dola 5 11 2 p. (PA)
Jouhltorsa.
Ennatys.

myOMinen havainto: K L.avli·
.,..,..... 8 11. 2 m

(KO~

Emil)..,
myoha~~~en hava1nto T Ka·
runk jatvQIIa 1. 11 2 p (JaK
LapoiOfN.

• JyKI

Ulpooo1ka.
Ennarys.
my0h3 nen Mva.mo T Kau-

Kuva 1.
PoakeutMIIMn 'okakuun .ubrtta oi pitki.6n timin ~

ntn, VenJjtll• vOimtk., korllel

aan_,...,

Etw>wro
Ta<roonJOIISS3 Kukkolan-KarUf>ll'l
aUOOAa 1 11 enntttysrna1set
460 jOu100n1a (JaK + JyK).

J•

AUanUna matall.

-~5yl<$Yh-

1....-n.w& 47yf<s

men.

M~"6s yt\18<91\å.artl$:$8 laaYU·

Kanahaukka. Nahl n Villn
3 yks. 12.9 .J0.10.
Mehllllthoukka. Arnoa

nuomaama:t0tl'l8:Sl
oht. 20.9. Mhty 100 hamen
parv> (OL) kuvanneo paa.

100"" """ ennå1yS 619 y1<$.

hav-CW'IO muuttCICaulJ'«*a.

pungmlatldeUa 2 -11.
(OY).

4

Metdhlnhl. Muur.o

p

,a een

I!UJlOO ljlnkohlaa

S)'l<s"t'fl

K~
1. 1 1. nahry 14 parv;

)fl"!ISSumma 347

,arverra
(JaK

+ JyK) 9\Naa myOhå'

Nuona oh IOVKossa PG'!(keuk·
sellsen vahl)n· Karunki)3rvel·
Ia 1986 13.5% ja 1987 vain
65 'Ml
Hlirfhauklca. Paåmvutto j.

Slnlsuohaukka. Erwram•·
1aan Tornoossa 23 8. 7 y1<S.
YhtCtSSll'nma vain 15 Enna-

meisesti JO 29.8. (9 muutta·

CVI>:).

S)'YSellN1ysa

j811}. Yht....-n&ara 19

Vetkopostdhanhl. El'lf'leno
nåkllml\10n rynlays 20.10.-

PlekaNI. Pa3muullo tavai10Sia a.ka$empo (myyra1 loppuival'?) 16.9. muutt1 K Ku~
vanuoron Olli 66 pokanaa.

13.11. rl9ht.11n 001n 1200 V8l·
maa Ja 800 •lr'nels:IA ...~
I)05l<ea (!<> JUttua .....,.
lel1c:leso3)
Kanadanhanhl. T. Karun·
lo,ruvoll& l>tlon S)-l<syA enrn>

" ' - 288 70 yl.s fi~
L.aufufoutsen. LJWanryy
VUOSi vuOdelLa. Muutto arko•
ennåi(I'I.Sei~5Qf"'

atka1s.n. sdlå

JO oyyskwssa '""'"' 7

mw:-

tohavantoa Vath&W'nf'nal T

Karunlo)<ltvellil 27.8 12 CVA)

JO K Kol<olrSSå 1.9 2 Od (PA).
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110 OO:eola Jll vaon 3 hotthau«aa ne<,assa 1umossa
(OH) ja K AIQksessa Olr yhli)
o kaa Mkyvrssa 28 buteola
(RK). va~~a""""" huClllU

~ l!avar<o
T
KarungtSSa 25. 10. 1 yks.

KaJas.äiUI. Ka!klu 3 lla-

vatto;,

tdJ~

Nuolfhaukka. Yh~e~

ma 5 yks.
Ampuhlukke.

N&~t 111

~"''- 12 Y"'
Tuulihauk:ka. EI"'Slr'VV''dt501 kakSI muot1a,aa Kerr~tssa
16.8 Yhte.ssumma 15.
8e

"''"""'

Kurti. P&atnut.n:o ta~al•
28 9. (yll1 18.,..,..,... )8 68 "' dkasempo JO 20.8 yht 78
butoota). Muvno jatku t'IIIJ81· m (MS). Syksyn yhteosmaara
sena marraskuun puoiOI'e as· 240

u Syksyn ~·1......,.,. 147
poelcanoa .. 264 buleou).
Varpushlukka. ParhalmI)Ula påMnå

15.8. "' 9.9.

Töyhtöhyyppi. Enn&tyom~ha<ar<o.
Ka1ung1SS8 t 11 2 p (JaK +

JyK),

Naakka.

Suot lrrl. Ennåtysmyöhålnen hOvOintO K Mt~kear'M>
denal~l 1 11
1 p f.N
(PA)
S-ukko. Nuona poik.
keu~ . . , y.Jhan lJeicb r:»-

..... _no!OAA?

Ema:ys.

Stlkllokkl.

Hatv•na'nen

syyshava.nto T l.lak3s88 S. 9
1 p (MH)
Kolkiklra. K Våh.3Juona,s.
sa 31 10 1 1JH) J1 Ma_,.
....clonataala 1 II 2 (PRJ
HippiJin•n. Edolleon hyVIn vatlal\
Klvitasku. MyOhå.non h8·
varnto: S k.aa'opotkafla 17 10.
1 p (KOJ
Harmeuleppo: Enr\lUys·
myOM•non hava.nto· K Atok·
sess3 p•rtn:t. pyrnhtcltjå v•eit!i
1 11 (PRJ
KenavlistJrl kkl. EMatys·

myOhaunen na..,a,nto K ..Job.
suullA 18 10 1 p (OHJ.
TervepUsky. Huono kes& 1& kylrna ~uu kooaE!Irvat
{elo-syyskuun
vathteessa
muU1emla huOnokunlOISia a••
ku..,a). mutta Jahes ka 100 sel·
Vlsrvat my()llas.yroeena l'l"'at·

myöha•nen navillnto T SoenS.pelkyyhky. Hucmalta- saaressa 1 11 1 yq (JJi
TillaJtU. Etw\l')'5'TI)'(:It9·
...... töv...... vaher'nman.
H. .ropUsky. Hå<Y~ nen ha\.(llt'lllo K Soteates:sa
~aka<S>~ 41' 1 p(PR)
POhjanslr1(ku. My()h&onen
ka k)1ma keo.l <> antanUI
mahdollisuutta tOtSeen pesy· havaii'Co Km VI fXnkalla
11 10. 1 p (KO)
00000!1
PUskylojl. T Karunlu;år·
vcQ 29.8 valla•sa pUskyp,l·
vo. 20 000 - 30 000 yks. VAELLUSLINNUT

""""

Porvoln ol• ptl\lvrta pan kiloHiiripöllö. Kanta hu'puS·
molli!) f1 korkeutta 200 m saan. Katkktaan 21 l'!avMtoa
(SP). Suuron l<ool<aon alue<!· -<UUkaiJ~tlan IX A X ~ ta XI
lotM>o rot>Cy loniVpoM
13 ~ pe.!d<aJ(UI'lnt'tall'l S
Muttavatla. HaMnanen 6 K3. Km 4 T G ta Tv 2
oyyohav"""o T~S9
2 p (r.<J).

Laplnp6116.

van y...sr t.ava..-o

"""'""'"'
~

sa 12-199 emo JO po1we
(JY).
Klpyllkko. Ru.- kanlo
hupen Jooou- .. "'""
syksyn ........ - -

"'"'""

Pikku tikka. A hlh411"1108 1
yks. T Ka311amoGSII 10 9

(MH) K K koi<>M 24 25 9
(PR). K Ajol<....a 1 11 (PRJ
ja T P.riOOOssa 12.11. (OY)
PohJantlkka. 3 hovailltoa:
K Ku•vanuorossa 10 9 1 m

(PR). Km SrvakOIIO 8 II 2 p
(KOI J3 K TaopaJ...,kylassa
14 11 1 p (Jlj
PaJoklf1CI. 4
varroa 4 8 - 1 11 v»tma

..,..,Sh.

.......

Nlrhl. Y'k1J

~

n-

to. K KorvanuotOISI 3 10 1
E (PR)
Lapintiainen. K t<•1Ke11SS8

19 9. 5 p (OHJ.
Höm6tiainen. T KirkOI)o

maellå 15.8 30 m (JY).
Pyrstötlalnen. E• yhut&n
havan·'lltoa.
PähkinJnakktll. Pien• V8•
elus: Tv Peufassa 17 10 l8tl+
ben etw"VT!II åån 5 kOkO IOc>
pusyksyn (Y

Tv

s,-sa).
Ylopaa--u..r2 11 1 (K

6-

........,,, Km
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13.11 . 1 (K. JylhMI<;Ingas) 13
Km Kaatopaikalla 8. 11. 1

(KO).
Tllhl. Pihlajat olivat iyll)ill.
minl<a vuoKsi tilhm SUJal'ltivat
Ohi nopea$b J)«eOIS:Sa paMS.

sa. Ensimma1set 6 y'tt$.. nai\.
tiin ~ 4.9 . K Tervaharjulla
(KO). Suurin parvi T Pirkkios·
sa 25.10. 70 y1ts. (OY). Mar·
raskuussa et'läa muutamia

havaintoja. viimecset 6 yks. T
Kivirannalla 12. 11 . (JTY).
Urplalnen. Rauhalinen ur·
poaissyl<sy. 23.7. lahlien hei~·
kOa vaellusta. joka voimistui
setvåsb 19.9. Sumimmat Töyh1öhyyppi havaittiin ennåtybellisen my6hiin. Kuva
mMrtU nåhliin syys-loka· Markku Juntti.

kuun vaihteessa: S Pömiössa
27.9. 9S (KO ym) ja K Kiike·
lisså 1.10. 250 mlh (PA). Va·
ertus jatkui hilJalleen mauaskuun loppuun asti, ;oloin ur·
paisot ollva1 ;o vähissä.
Punatulkku. Ensifnmaisel
vaeltajat nåht11n 25.9.

vo,.

maAAaimmillaan vaellus oli
8.10.-23.10.
Tavlokuuma. Va-n kym·
r'Mnkunta havaintoa. Ensimmåise1 kakSI K Kl lkelissa
15.10. (PA), enrten K Te-rva·
harju1e 23. 10. 22 m (0H) ta

vurne~nen

S

lumiaavall8

14.11. (KO ym.) .
Käpyllnnut. Vain muutama "ohtkulki,a". maäntetty)å
vam yksi: kir,osupll<apylintu
20.9. 1 m K Ristikanknallo
(PR).
Havainto,a i!mo.ttivat Pok·
1<;1 Aho, Valde Aho (VA). An
Ahvenjärvi, Jukka FOJsman,
Olavi Heikkuri (OH). Jussi
Hoiska (JH). Esa Hlilla, M•·
ka H6yl\ålå (MH). Jukka J o~målu (JJ). Juha"' Jaaltltola.

Markku Junni (MJ). Timo Kai·
ho, Juha Koskookorva. ASJmo Koskacnkorva (AK). Janne
Kotan.em• (JaK). Jyrto Kota·
noemi (JyK). Marja Köli. 0 .
Laaksonen. Jouko Lehlo
(JL). Ka<i Otbnen (KO). $mo
Pylvlls (SP). Pentto Revhela
(PR). Kommo Soppela, Moka
Soppela (M$), Pe~ Suopa·
{äM (PS). Juha Ylomauo>J
(JV). On01 Ylimaunu (OY),
Pekl<a Ylimaunu, Jouni Yli·
pckkola (JTY) JO Väinö Äijålå.

TAULUKKO 3. MARRASKUUN ALUN SYYSLASKENNAN
ALUSTAVAT TULOKSET (23 reittiä/209 km).
Meri'netso
Sirjs()rsa
Haapana
Jouhisorsa
Tukkasotka
Telkkå
Aili
Tukkakoskelo
Isokoskelo
Valkoposkth.anhi
Hatmaa hanhi
laulujoutsen
Piekana
Kanahaukka
Metikotka

40

1
247

9
2
12
63
23
4

54

R~ekko

Teeri
Pyy
LehtOkurppa
MerjOkfO
Harmaalokki
Kal-10
Naurulokki
Kesykyyhky

9(l

Hiir1pOI~

7

Suopöllö

92
5
1
1

He~·mpöllö

Kåpyt>kka
Pikl<vbkka
Pohjantikka

2 KO!PP•
10 Vaus
4 Harakka
1 Närhi
1 Kuukkeli
54 Tal1bainen
17 S.Ortsa.nen
7 Kut/Sio::ia nen
162 Hömötcainen
1 Pähkinc\nakkeh
1 Puukl1p!fä
1 Kosk•kara
6 Aåkåttirastas
1 l aulurastas
3 Punak)otkirastas

48
432
..2
16
1

665
15

7
233
1
5
1
6<
1
•3

Punarinta
Västäräkki
H1ppiåinen
Ti!hi
Konaraneo
Vilerpe.ppo
Vilervarpunen
Urpia,nen
Punatulkku
Taookuurna
Kapylontu
Petppo
Jörnpeippo
Keltasir'l<.ku
Varpuncn
LaJ& ! a

4
2
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Poikkeu kselli nen valkoposkihanhien muutto

Jovko Lehto

Valkoi)I)Skilanh•en muuno
syksylla oh a noalaatwne-n ta·
pahtuma

tOim•alueellamme.

rantMlilla.
SUomeniMden
muunorene;a keväisin ja syk·
syiSi.n kttYitåvåt linnut kuu1u·

Aikaisemmin vaJk.QpoSkihan· vat Novara Zaml,an kantaM.
hi on harhaU1unut alveeUem· Poh,ar'llahde•l •antamdle lulme varmasti ainoastaan ker· nut eksyvål •lme•sos~ h)'VW'I
ran: J. JaakKola ym. tapasi· harVQin, vaik~kln nutå saa1·
vai yhden l1nnun Maksr.e- taa olla atklrsessa muulossa
messa Somossa 21.5.1973 mukana.
Valkoposkillaohi sinanså
(Rauhala 1980. 85)
on hywl helppo tuntea vai·

Arktinen
läpimuuttaja
Suomenlahdella
Va koPOSkihanhen pesunaatueet sijaitsevat Nova1a
Zemlratla. HuppVVVOfilta ra
Grörianr.n t1ärannik.olla. Tai·
vehtimsaluc pååosale kan·

nasta Si,a•tsee Poh,anmeren

kaista pookistaan. mustasta
kaulastaan ra Mrmaanvalke·

asia vatsastaan: vaalea vatsa
erottuu kauaksi hyvässä va·
rossa. Ar1<1Jsista hanhista vai·
koposkillanhi on muuttoaik.oi·
na Ilmeisesti ;onkin venan se·
pelhartlea våhaluku•scmpi
Suomenlahden
a\Joolla.
(PohJOian hnoot vårrku\111'1 1
1963, 140- 141.)

2300 havailiua
hanhea
Sy1<syla ·87 valkoposki·
hanhlen moottOfe~trt otvat ko-

ko

maassa

tavalltsuud~a

poikkeavat. Mrtä myöhåtsom.

måksi syksy tuli silä pohJoi·
scmn'\ilksi muuttuivat valko·
poskihanhwan
muuttOfOttrt.
Alueellemme havatMOl kQs.
~ttyvä~ Ketn•· ~ Torn1o~n
varsille sekå P&nsaskaun ym·
panstoön Kemrn edu~an
saanstossa. Muita h.aV8lntoja
on van Simon Tiironhiedan
33 ,a Katisuvannon {Simojoki} 30 paikanista valkoposkihankea Hava.IOto,en yhtey·
desså on iimortettu 3!1'10astaan lukumäärät, e. l~ta. m•·

SYKSYN 198 7
HARVINAISUUOET

Harmaahaikara:
1.6. 1 p k Kar,alahdclla Simo
Pytv~s

Tundrahanhi:
30. 10. 1 p K Ajol<sessa 77
valkcposl<iha.nhen parvessa
Pentb Rauhala
Kotka:
12.6. 1 p Tv Yhpaakkola Ota·
vi He~kkun, 11.1 1. 1 m K
IVvikko Ola111 Herkkun, 10.10.
1 p jvv T Ox6 Pekka Yhmtlu·

....

Punakulrl:

lsoslrrl:
2.- 8 . 10. 1 p JVV K Kuiva·
nUOfo Pe~IJ Rauhala ym ..
18.10. 1 p K KuiVatlUOtO Aai·
mo Koskenkorva
Harjelintu: 28.9.-2.10. 1 p
Tv Haslll1kangas Sinrkka
HeikMä, 19.;0.-22.10. 1 p
K Kiikei Olav; HQjkkuri ym
Merikotka:

PitkkiÖ OM• Y'11'naunu
Pikkulepinkäinen:
18.8. 1 korras + 3 1uv K AJOS
Joui<o Lehto
Hemppo:
3.- 4 .9. 4- 6 p K Terveharju
Kari C) tllnen
Kirjosiipi köpyl i ntu:
20.9. 1 m N K Aast1kangas
Pentti Rauhala
Plkkuslrkku:

8. 11. 1 p ad. Km TCNasrooa
M1ka Soppcta. K•mmo Sop.

t1 Rauhala

anvedenallas Pentti Rauhala

peia. R~ Hakala

16.9.- 23.9. 1 p JUV K MaJ<.. Mustapääkerttu: 28.9. 1 p T

15.8. 1 p K Kuivanuoro Penl·
AK e. ole v1clå kåsitcllyt M ·
va1ntoa.
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kah linnut on varma~~ tunn•s· Ylpaakkola Tv 90 m • 1\anhr
.....
vatk"""""""...."" sp 7 m (QH)
Hotn sp ne on lol)a."lU kaiJoo 3 1.10 . JoMuu K hanhi sp
58 m (El)
akana
1\.1~ Vo,alo<ala T 100 m (tH)

v---

1. 11. Lada Km hanhi lP 70

- - vald<a ne oi- m
SI .lmOUittU eR~m Ansere.na
Oletettavash Wltaosa na•sta
on o11u1 valkoposklt\Anh•a
seuraavassa havAJMOI p&i·
v1tlå1n:

Tawalkosko Km hanhi lP 50
(JN)

Sot>saato K hanho ep 6 (El)
Kalisuvanto S 30p (TY)
Muuttavat tai vein yhte- 2.1 1. Lavuta Km 1p (MP)
nl pllvlnl havaitut:
Kemi hanho sp 10 m (KS)
20.1 0. Roumo)31Vi 18mS Hietaliete K 1p (JK)
(AA)
8.11 . Ku"on""'o K 3p (KS)
Useita pilvll Hmalla
24. 10. Karur'lki~IVI hal'h S;)
paikalla oUelta:
370 m (SP)
K 1\am sp 250• 23.-25. 10. r ..- 60+50 (El)
33p . . - """"'"' , . , . _
Kaa.<amo Km harh sp 8 m 23 10. lato mMt<erty 25 10
Ruoka.fJVal ves.repsso
(PS)
28.10 . K8lll<amo Km h.,..,, kaSvinosuvdella. (JL. MT, IIA,

1000v~oa(PR) .

Hanhet ruokal'•vat mm. pol
1Qol1a.
8.11.-13. 11. KMroru T 1p
(OY).
Sy1<syn~

muutossa on~·
låvåå PMSI muunor01t.n s-rty
mmen na.n pohpsoetl m>"(le
lepå1lemåån ,a ruokollomoon

pysåhtyneiden hantuon suun
osuus. Sekå Suomen llntuot·
laksen (1983. 483) o•å Poh·
tolan linnut vänkuVIn tOOkGOn
(1963, 140-141) mvkoon ne
pysåhlyvat &Jomon oluoolla

.

s -~-·
!on~-

,..,.a-

sp 1 -oleva (PS)
29. 10. Kemi hanh' sp 5 m

TV).
30.10. - 1.11 . Poi\S4Skon K
400p. Use.s.sa ponomm.ssä
patVissa olu<lollo, (P. Halo·

(PR)
30.1 0. A)OI K 77p Ulll'n3130.
nalla, joukossa 1 tundrahanhi nen. 0. Sa1111lrO)
1.11.-2.11.
Kukkola(PR)
Karunto)årvo
T
500p
Mahdc)l.
Keml Iloni• sp 100 m (0.
Parkl<j>)
lisesb alueoiiJ on ollut ,ope

.....

..............
"JOivl<5ole r ...

~

hyw1 halvan
saata nåma •nnut on mm
Gooarnssa IVI'Ictty "havrogås'eksi", kaurMarv'llkla ,...
den )åådesså muutollann 1•
piiolemMn pelloilo Ia tyO·

mMn orasca, kouroo jo opi·
laa. Muvt10rG!bO va:htumlnon

on siis dmeSOS1• ooanu1 ho.n·
haen YOmat ehtyt'Mån teval·
IIS1a &karsemmn, jOIIo n M

Valkopoaldhanl'lla lepiUiemAsal Simon Tllronhlodollo. Kuva Jouko Lehto.
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,aivåt tänne ketååmåån vOI-

mia muutaman pä•vån atakst
Havaittuja hanhia oi kaJkk..
aan n. 2300, nåistå vrumota
v a!koposkjhanhia 1100. Ha-

vaintojM keskittyminen "'"
kO<\IOpuOio (24. 10 Ia, 25. 10.
su, 30.10. pe-1. 11. su) vi•t·
taa slhen, &ttå huomattava.

kent•es jOpa suunn osa han·
h•en muu:osta on mennyt ha·

vainnoi111ta Sivu suun. ANIOCa
muuton kokona~SmaaraSia et
V()i

antaa.

sen kannan muun~anl<.oma
myöt\astyi: 1a mounoreitb siir·

Missä sY'(!

IY'· E<eta.SUomessa kOOtiJ n
Valkoposklhanh en syys·
mwno kesklflyy ~Så lokakuuhun my(lhå.rSim~n ha·

vaimojen a;o.nue:ssa mar!'askuun alku~lle. Poikkei.J!(.
sena tå$tå on oiiUI v . ·6 1 ns.
atom•porrmimuurto; Neuvos.
tolltto teki syyskesällä ·61
Novaja Zemljalla etom•pom·
m•koke•ta. lOiden seurauksena vaJI<oposlohanhien sikålåi·

Valkoposkihanhet
kiikarissa
Mll'\3,

Teemu.

Jou~o

.ICi

t"•'l" laM "'""' 24 10 87 ••.

Tuntometk.c1eo

VOimakaS massa·

tu~n

muu•to marraSkuun a1kana.
(Påljolan

liMUI

vaokuv,fl

1963. 14 1,)

Viime syksyn muu!IOferhn
silf'lyl'llisen syy ei ilmeJSeStr
ole yhtä ctramaatMen. Suunn
vai}(.uttava syy lienee ollut Vonåjållå

valhnrut

voimakas

korkeapaino juuri hartlien
mu~.t:on
arkana
KOtkea·
paineen seiAnteen ympårit:a
va;Jtvnaneet vomakkaat tuu·
Ie: paul o1va1 hanhct pohjOi·

semmaksi normaale•M muut•
tOfelteiltä.
Muu1t<>a}ank0hta
o1r sinänsä hyv1n lähellå nor
maalia. vaikka painopste oli·
k.n nyt loka- marraskuun
va.htCCSSl:L
!JefUSieella

sanvne tarkkailla atk.11$1&n aJu·

Havainnoijat:

muua klo 9.00 MakSmemen
r uonhiedalle. Tark.O•tuksemrne ot k.u'Vata ka'Sve1a 1a ma•·
semta LinnuiS1a Oti'VI'le ocSot·
1aneel kovinkaan pallon. mut-

een valkoposkJhanh.a

ta

väa moottOfJvetletla ta noosi·
va1 SIJ\'•I'een. Ne kaarlcwal oi·
keaiU:l puoleltammo ja ~ ·
tuival lahden tOisolle pu~.
Hat'Mt ~ivat pnkin a1an

Lehto. JN J. Näåtsaan, JyKo
J yrk1 Kocaniemi, KS Kimmo
Soppcla. MA M'l<a Ahonen,

pMtsta takaisin
PalaSimme Marjan ta Teelintukir1aa 1a påådY'mme kah·
vahtoehtoon. k8nadan- mun luokSe. J01k8 hova· IUVfi
~nh n ta• vatk0poskhanhi1!'t luttavuUlta pa ka ltSten kes$·
Edellis.mpia pemme toden· m6fl.kllaJsten kan.ssa 5aor
pakOiM>Pina. Lahdo.mmo !af· maista(~ tuoretta sawSiikaa J8
l<.iSlamaan as•an ldh(.'cnpaa
syödeSstirwne kalaa paris·
LOys..mmo hanl"et rannasta. kunta kMOI. ett<t hanhe! saa·
ekkaSöJkållå ruoka,lemasla pul\'31 ecleltsena pä vanå
4 n JOUtsenon kera KiikarOim
W.onele kuvaa,ane kåy
mo nuw. noin sadan mc!M usein ni10. ct!O. h3rv•nOJsuus
p&&Siti Hava.tt~mme $00taa· nåhdaån siiO n kun 01 Ole ka·
vat aSial- valkea va~sa (kana· mOtaa mancassa. Onneksi !ål·
tuskean har· lå retkell$ ei kamera jäänyt
donhanhella
maa). valkea poski. joka t.Jot kotiin.

n, OY Qnrj Yimaunu , P$
Pekka Suopa,årvi. PR Pentt
Rauhala. SP Suno Py1vås. TV
Teemu V4mi, TY T. Yl1marti·
mo. VA Vald~ AhO.

ei hUOlta.
01 mme kterreleet 18 kaa'
retl~ JO JOnkln ad<.aa kun
rtumme 30 h.anhon parven
~anavan pMttamme koht1
merta. Tutk1mme tonkJn akaa

Mu\ä )a Jouko h psv1tel1m·

me h8nh•Sia n. "0 m:n Paå·
han. Tietenkin kuvaamaan.
Harllot sä kåhtrv81 ohimeoe-

toon

tu• cx:SMn

(kal'lactanhan·
M<l• pe'l<l<å va 1<0a posl<~.
as1l

AA Ari Ahven~rv• . EH Esa
Huhta. EL E. Leh kelinen, J K
Jouko Kårkkäinen, J L J ouko

M P M. Puotianen. M T Mar,a
Tcwva.nan. OH Olavi H eikku-

Kirjallisuus
Pohjolan l•nnut vanki.IW1

1963. Otava,

Helsi~.

Rauhala, P. 1980. KeminTOfnion seudun hnnu51o. K&

mi.
kemin fintvatlas 1983. l lfl·

Mika Ahonen

tubeto

ay.
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HARMAALOKIT PESIVÄT JÄÄLLE Joutsen 6P74
Vnme kevaana perinte.sen
Olen usoana vuonna kåy·
nyt katsomassa etMiå Kemrn &du:stan saarella, koska
harmaalokft aiotttavat pesinnän. Vur'OO keva.ånå. me01n
paikalle onsi kerran 6.5. 100
harmaalokksa ronkkur

ympä·

nllånt ,a pa.nkymmeMä Wkå·
lokkiakin oli )0 saapunut pato
kaJte. Saari lepäSi v.elå låhes
talv1sen
koskemariomana
paif<.Oitelfen
montmetnS1en
ahtOf<U.valtien alla Vain kor·
kewnmille kohclille oli paljaS·

tunu1 pieniä päiviä
PälvistA löytyi v o!Si valmi~a

pesäkuoppaa, mutta muniota

ei oltut vteta alkanut. Pesät o5
vuorattu osittain sammalella.
lhmeekseni

srttt et saaresta

löytynyt mistäa.n Tutkin la.hi·
saarta j3 noin poo!oo k.ibnel·
nn pMsla IOylyi kai!IO. jonka
p.nnasta sammal oli peratsan.
Tufin uudestaan parkale

13.5. Saan oli edelleen valta·
osin jåäröykkiO.den pertossa..
Harrnaa.lo!dd ei aloittanut ,o
pooinnän toden tooUa, sr!lå
löysrn StAaparkOrsta 10 muna·
p<>Såå. Yllåttåen neljä pesoa
löytyi saaren laidalta myOs
noin kaksi melriå vahvan ah·
IOjååvallon påalta. P...ssa oli
0,1,2 ja 3 munaa. Harmltte&ln

jälleen. M·S

Kw~

monen·

nen konan. kameran puul:!u·
m.s1a ~ påabn palata pa1ka1le
uudestaan mahdcllkSimman
pian. kOSka ;!itu alkoivat jo
uhkaavast• naynaå &Jamisen
merkkejä.
15.5 t$ylytkin JO jonkin ves·
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ran kteuellå, ennenku n saan
1

oli jål een tukevaS11 J81kOJOO•

atta Ahto)Mvalm paälla 01&-

VIa posia kuvatessan• htlomton• kOhdistu• jaalå oleWn
"tu~h•n" 010 nahnyt ne
,:l edalhsalla kaynnitla, mut·
ten k• Ol'llt!ånyl nnh.n sen
kummempaa huomiota. La·
hemp tarkastOOJ osoitti. ena
nelein otvat harma~n pe·
sia. Ne oli rakenner:u M•osta

,a

poh;alla Oi IOflkin verran
sammalta Kai!OO!aa.n löysin
jaä.'tå 15 pesåå, joesta 10 ol

munape!öd. Suurin osa niiSiå
oh 30-50 metnn paåssä lå·
himmasra patvesta. l ähes jokaisen pesän alla oli v:elå
ainai<in mett• Jaålä LöySin
yhctysk\Klnasta 30 pesaå, ic>
ten puoiet pesinlånsä a!o!ltaoo.sta lokCISta oli pesinyt iäal·
Ie.

M'ret•O pesie-n kohtaloa Aunnko oti 10 htt!rnan svlauanut
pesoen e<el~pll()/lo ja ~ylti
Sll1t3, ettli pesål vahlle!len kai·
listuisival mahdollise:S(i jopa
m n. ena muna: vierahtals.vat
pois Osa pesistä Ofi paik.o:ssa, )C*SSa lokit ;aan suleuua
huomaavat kelruvansa vet•·
sessa notkemassa 1a1 perab
aa~ojen huuhdeltavana Lu·
paavaJ1a ei pesien tufevai·
suus sis nåynänyt. Tai mikä·
pa sen lletåå.. ehk.apa lokit
keksiva.t ratka.sut ongelmiin·
sa. Mrnutla 00 ~uvä: kull9nk1fl
nåkemållit.
Pentti Rauhala

EI!Ja;lve<'! yleiSOretken yhtey-

dessa 3.5. nanh•n saostus·

atlailla mm. pari joutsenta.
Kohta huomio kiintyi toisen
jOUisenen kaulassa olleeseen
Stnrseetl renkaaseen. Lultu
pysytteli j.Juri se11aisen mat·
kan paassa. 008 ki•kareilla
renkaan merkinnotsta ei saa·
nvt selväa. ParasmJOO Rau·
haJan PMlln kanssa pari päi-

vM myöhemmin J)a•ka!le
kaukopotken kanssa. O...nek·
si joutsenet olrvat sellå. Kau·
koputkella renkaan merkintä
ol' hetkessä k.Joou. Siinä oli
6P74. Joutsen, aikui~n naa·
ras, oli rengastettu pari kuu·
kautta
aikaiSemmin 6.3.
Ruotsissa
Tragsmarkissa
(koord•naau 5215-1132). Tie·
dot tu'ivat Gotebolgin kauna.
Olavi Hcikkurl

1------------l

Harmaasirkku
Torniossa
lokakuussa 1987 ilmestyi
11ntu)e0
ruokmtapalkal!eni
s-rkku, jOhon oo alukSI k.innit·

sen kummempaa huom•ota koska pidin saa kelta-

t3nyl

~kkuna.

V&hitelen kwtel\kln

epatys alkoi kalvaa m1el1åni.
EtSln turhaan ruosteenruskeaa )AäperM. kehaista väriä ,a
va[!(Qista pyrstOn reunaklOv·
hen~ Niitä ei töytynyt. et

myöskåån muuta slmiinpistå·
vaä. Suuu koko ,a vankka
kekonokka alkOivat suunnata
8)atuksiant harmaasrkkuun.

HIIRIPÖLLÖN PESÄ PIKKULINNUNPÖNTÖSSÄ

Pirun
räkätti

Kcsåll8 1984 Torn.oo P•rk·

Viime kesa.na JX!'SI koså·
mökl<ini phapw•ssä ko'mc
råkatt å. YkSI Ob tehnyt poo
s3nså harakanpeså.n rippe~o
den påålfe koivuun, toinen

nunpolltan&n maahan.

~.aspöntön kaiolle ja kolmas

Kun tuhn pa;ka!le,

kuuooen. Vtef'eisccn puuhun
rakentel• peippo pcsäå "koi·
vun oksa!n kOrkoollo''. Ju·
hannuspäivänä (20.6.) oli pesän poh,alla kakSI munaa.
ReJ\m VIIkon kuluitua huoma-

Sin
ihmceksen•
kesk~
ercbsen råkåt1npesän pe poo·
pesan päällä KummankJ.n
peSinta epaonnkSlui En t.eCSä, ynU•I<o raKaru pesiä Vtela
muualla. mutta pe1ppo pesi
h..n..ll:avS$tl v•Qr&.Se&.sa. P•hta·
""""'' psta sen pesä oaljas.
ttJi lehtien varisrua

Olavi Helkkurl

Arnhem
3.341 .1 36
SyySk&Sa11å sa1n Tero Vttta·

dosSa lappala;sen P•llalla.

n.

kiOSSa, iltnQ:ttJ Seem1 Toppa.

4 km edelflsesta. Pesa oli

lan em8r\UI. eltlt he•dån piha·
pOn!OStaån 01• pudonnut Iin·

kofv\lssa ontosta puuSia kOt·
tara..selle koverretussa pOn.

tössa, halkaiSitaltaan n.. 20
huoma· cm. Sma ol1 tuuli vienyt katon.

Slll, ehti poikanen 01 kAn hw"•·
poiiOnpoikanen. joka oli ;o
lähtenyt llonnollisel&a tavalla
pesåstaan. Pontossa oli viela

jo<M y!akauua I)Msi pesään

kai<~ poiKaSia.

kat e.Wt aina ole ka1oltisia
eiW!I<A kOVtn avaria. vaan hiiripöllö P,.tuu pesrnaän myös

lhmeei!Snta tassa rapauk·

sessa onktn se. etta pesa:.
pOn:tö Oli tava'lulen pkkut n·
nunpOnttO. ;osta oli katto ha·
vinny1. POnttO on pll81'11äl'\o
nyss8 n 6 m:n korkeudeSSa
J& on sisatlalkai$faltaan tus·
kln 15 cm&..

Samana kesanå Tom:ossa
POSI pihapuussa toinenkill
h•ripöllöpan, n•m. P\Juluo-

mykSOOSa dl 24.4.81 yt. 1·
ta. löytaman renkaan. jossa

n:emen Kem1nmaan TOrmås- luki: VogeltrE-~ation AtrYIMl

ta 20.8.87 linnun jåånnOkSIS. HC>land 3.341.136. Kysy.
S fkku l<avi rvokaJemassa lukuussa kavi Pef\1ti Rauhala
a•van ~unani alla l&hes J>ai· vafm•slamassa havainnon Jtl
vrtta!O. Se ruot<aili aina maas- Jorma Halonen pyydysta·

sa ftl soi va1n Ohranwviä. mässa Sfl<.kua rengastetta·
PMt10 koeuaa saada sen vaksl Sl.na kuitll:'lkaan onris·
aänlalya nauhalle. Vein P.l· tumatta.
Tammikuun vi mcisenä på1·
kån JOhdon pååssa olevan
mtkn ruokmtapa•ka!G ,a ikku· vånå harma8$1rkku tähti paJ·
nasta seuradleo sam runsaas- kaJte saapuneen k.eltaStrl<un
ti snkun aärt.elytl nauhalle. matkaan. Ehkapa lavallista
Hauska te1åva plik·biiAtk a.ani tampunampi saa houkutteli
varmisti fopu!h.ses.tJ sen. ettei sen hikkeelte.
kys:ym%sesså oi U1 kelt.aS1rk·
Suomessa harmaas~rkku
ku vaan ha.rmaasirkku. Joo· on sa~unna•sv•cras. Ensim·

Oikein hyvin. Tå&1ii pöntöstå
låhb 5 pöllönpc>kaSia.
l uonnossakaan pesäpai-

lal1opO.~keiOoden

!)MMn. ()(;

&i<o kaioton p0nt10 hnnpOIIOn
mieleen? Tuntur..lapiSSa hw
ripOIIö pes;.i myös harakan
pcsisså, joten laji on taMHa.
essa joustava pesäpaikan va.
ltt&ta.

Onni Ylimaunu

vuotiaana Middelboorssissa
Hollann1ssa rengastoou p1k·
kokoovi
Ol avi Helkkurt

mätnen
havamto
tehbln
1903. Eno&~~ vume vuotta se
on nQhiy 48 kenaa. ;oista
suurin osa toukokuussa La·
pn laå.n1sså harmaasirkku on
nähty akaisemmn kolme

kertaa: lvaJossa 1951 ta Aovanoemellå 1955 ,a 1978. La·
1in haMnaisuutta k uvaa se,
ettå vuosita 1985-86 ei ote
tJedossa yhtat.n ha\'aintoa

Valde Aho
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AIKAISEN LUMEN SULAMISEN Onko
VAIKUTUKSESTA SORSIEI\ PE- töyhtöhyyppä
SINTAÄN
häviämässä?
V•mo kov&llflll maa palJas·
tu• pOikkouksclhscn a1kaism.
Vapun 11COOO oli nm lf}mmin,
et1$ sol&o1S'8 on kcsklmåånn
VOIO
kofr(W'I kymmcnessii

wodoteo

N• (lpQ

tavallista

merkiksi Tornion Kaupungu·-..
lahdOO

Suomon

puOOsella

19Mala Ui&kOOtOII 26.6

val\a•tomp Jutn, a.ll• nopoa,s.

P8$11T'•nen alko talfa••sta:

"p351unoaOiionM,._

a~

sa mOCMII Maan palja:Sh..W!'WO"' N_, 'l3lhalf't on hyvn ~a Te-ICIIISE!Sb

puo14Uketu,~.a

ma.setnoa petCW toukokuun
ensmma1Hib v koRJ VIelä
PIJII<tU

tum•va•ppa.

Sulan maan •nnOittam.ana
monoc SOfs.at aio lt•val pesrn-

nan oonåtyksoasen a1ka1sln.
Ensi konaa nål\tun ei'\Simll\A•·
set W'IIIOraapotlc.ueel JO tou·
kokuuua Kemo Ruut•nra~r
na a 28 5 (PR) ,. Tomoon

11

kesl<J.ikå1&tä po.kuotta. pssa
vanhmml\1 pok8sot ohvat p
koitonaan höytlonpo•tle.-·
myOS

muola
Esmer-

k!K$ t<er'TW\ P~essa
seuraat"''dS8f) Jl 11 • sa J(lt.t.
$01'satl pok&Mt kUOI'IOtutval

12 6 Ja. lapasorsan 17 6
Myös molsahanh•Gn po•kaset
kuonutu•val l.avaU•sca a,ka.-

somm•n Eno;lmmta•sen potku·
oon nå..n ennl\lytvarha n. JO
2.6 laAport;~\'al P•Mel potka·

s.mon

set
1UUJArvM aavalla
eh peSIN!.\ on AkanVI va · lO..
t'l'l.aSIJ muurornMoe,an ,a keen
h.t'l1 -IOOI:Of uun \i$1h[ee$-

-315
(Pohj SOI\ 2 6 ) Koska sno- sa
SOtsa hautoo no.n 2S VO(. on

A _.,. _ , _ jOhtUov"'

""'""'""" IA-,.ynyt ~ huh-

sefvast,. n maan Viff'\al:5e5t3
paijaSI'l.l1"'sesta. alla tou~

VIIme

kuun saa oh n"oUYldt'Tla..!l va·

kesana ,aanyt vam IT'IUuta·
mann 9 kMoon ynttaJåån.

pun uenoon tarr'lfficlta pa vaa

"'IIT!•

t•kuun
pOMna
$lfl $()tJa(l PQ$1~ et

vaan se oli kauna ll~n nor·
maalin alk:.•-.of'M'Iassa i3 OO·
1'\Sh.u

!ImPI~•

1\

n

10.7 1987
J>an,a.,olå··

"KeiO<ooon
Enonr...on Rae J1ivo1å Ja,.
ven ecelaJ)UOio.la on Vuomus-nii"YUnen klO Se on ryy.

pilaan ohunurpeos~a paiJOk·
kasuon j8 polsasuon väli.

••

"""'
'"'>oroassa Pe<.lpohJC>
aan on <(liSIC)tt urntn•....,.
SUU:la Otalk.O no $MT\8Ia

laolan>Aa'NssaPe<las13.
··Rengas~uspeotono" T""<>
1an Yl paakl<dassa on 70 ha
Sitä n 40 ha on ho.n.apeltc>
na Ja te•lul 10 hO sekä pakebSSO eno ""J!llla loPpUOsa
pel1osta on kesan:oa J8 I)U·
sikkoa Ta.rklmmM reno&Slutloetcri o<yseoselt.l pellolta lika·
vai vuode51ll 1983 S.bn
reflO!SU'I 43 po.kas&a 1 ' po
kåee:sta V 1964 \Nut Orval
~

9 poKesålå 1985 - -

30

renga&usakt ~
huOiomana 1>0'<11'"" IOyl)" 16
,a po•kuetta 4. Po5tVIOO panen maara dl romahtanut yh

PetHII Reuhala

50 %. V3$1QaV(l.$tl Olt käynyt
Torniossa Vttrf't$1.muJ(ln ku0\1·

muotOa ,osstJ1 SIOH4 IM lå on
pte1ua m6ntlll6. pounll)tl
lh~etnune p.et<anan llå-

pehm ustc:-tu l'»ntlb
nta oli
kal<$ mut\311 Jl kok$1 1 .t

.. ........

"""'
'* nyyon m~
Pesan 3ldala ol turwuriiJOPU-

Es:t-

Piekana pesi
suomättäällä
K_,.,.

lukuunaliM"Illtta hteman ta·
va 1S1a kylmcmpt

M1n..sa naynna •h.an Silta.
kllln vuodcS1a 1985 et-si
toyhtottyypan k.Ohda~a alkanut vastaava kol'ltlys kuon kot·
taraiSGia 'AJO$ kymm«tta a;.
kaasemm•n MQier'np.en levto

--P<*I--

nect:u \aiW!IlSJtowun OkStsto J:l

s..

1ål)a ~- ~ v1tn -<ä""" poJ<OI'a oo 1M>

~

Y'IIå.-r.aon tofrY\t$fTV'I"'I

kuren- • J3 kDh'<!

m~-yr.l.l

""' mar.rusoon. )Olla pecå ...
~SI- H l&a kasvav;:a m.1!as
ol• n01n puolt mocr,a korkea ,a

Eli ma.f'W!se ptekanan m~an

mctnn leve3 PosA oh raken.

mumme

''Potlf)lan •nl"\\t \13nl(u'Wl •
pestn~SeStå

mtiMn. &ka 111·

ote

sotluno1

SIIli

Tutkimusmenetelmien tuotekehittelyä:

KUOVIN VIRVE LIKALASTUS
PELLOILLA ONNISTUU MUTTA KANNATTAAKO?

IIJllomUSI)elloila. jOlla hyyp.
pakanta pieneni llthes neljän·
Kesällä 198<! ato.l Mloa
oesosaan edelliskesån pati·
erästä
k!JO'J'populaatlota Tor·
määrästä (Yimaunu&Ytimau·
niossa
Emo;a pyydystcniin
nu 1986).
pesil•å
kat1
skan avula. Kmis·
Tilanne Tervolassa on jåå·
ka
laukaiS1W'l
kaukaa posäftä
nyt v. 1965 1oso11e. V. 1986
\'\rvebn
Sltmana.
Herttavapa
S3ln rengastettua vcUn 2 po•·
kuena Jl) samo n viime ke-"...6
nå (1987) 2 poikuet'la. Mo-

oli p4iloter.u tavalhen auTO•
tien o,anpenkkaan OCSOrta·

IQmpina kcsina nåky• alueella

maan.

4 pana. jolka kaikki eivåt to·

1'\0 kot:tskan alle hau:omaan

että kuovi ohlisi

men·

dennåkOiSCSI:i pcsinoe~ tai Sen ~tkeen prl nykyiSla sii·
epåot'lnistu•VDI. sj!{l pcik.uC!I3 m3Sla
Kun pyydys 011 laukaistu.
e• huololllsesta ets•m•sesaa
k\Jovi
rengastettu J3 paäSI:e4:ty
huoltnana kahta enempää
vapaaksi
tewt1Ueen. piti katis·
löytynyt Naiden n.doston va·
1<a
raah<tta
hen va•tee•l. Täl·
iossa tilanne et näytä hyvältä.
50tl'
ohik.ulkev.on
aut01en
Mtele:ståni töyhtöhyyp:>åkan·
matkustajat
katsei'V'at
tlmeisIa 01'1 laantumassa. To.vott.a·
säån
k.aMkota
kantavaa
ka·
vasll olen väåtåssa
larrnastä. Ihmiset eivät t~eten·
kä:Ln VOtneeJ tiomå pyynoo
tarkOitusta,
Mvuan!Un henk*:l
Kir}Elii1$UVS:
p~·säyttJ
au:onsa
;a 1hmeuo1i
J.
Ylrnaunu&O.YI!maunu,
m
1etlktl
srtä
matikkaa
lu1eo
t986· SåM vatkt,ltUS tsokuO.
"'" (Numenius arQua.1a) pe· näin :llk.ukesäsrå SJel:ä peHomaa!ta.
sin1äan 1985. KaikkQfl hankalinta oli kt.u·
Sltri 11 : 16
ten1<.in
siman kelaafl'llneo
Olavi Helk'kurl
&teitä ~loha. Siinä kun Sel·
sosl<if.n l,lenf)O$kessa satmaa

muuallakaan

moo•nloo.

Myöhalstmmaksl
pesyeeks•
Pl

tunnetuksi
maiMsee

kefaten, yri~tn mtuna mJeh1
na

tahy1tla tar...aane Oh18JCtVlen
aut01bp 1den trmeet olval pal·

rassa maantioo laidassa, kun
tähm må1set

tiedu~elevat

osaaotlavina " Mitoo on na·
pamu1 ta.nMn?" 1ai: "Onko
ollut hyvä syönti?"
Kuo'llien wve' pyynt1 ue~
varsisla Oh P•klmmttoo lopc.
tenava. kun ttefå alkOI sanua
vaaratilante•la
au1011i,oiden
tu-)Otectua hlllua kalastajaa
..an P•tk.aM. Era$krn 011 Bjaa
perheineen ojaan. ja mooan

oli våttala 8Jaa pain vastaa
tlf evaa
KatJska·WVell·pyynnista Olt
11nlutKXoollu hyOCyna se. eua
todistet\1.10 mene~elmän toimt·
VVUS. N1in sanolUt :tie~S(K syyt
pakotbvat låSSå tapaukSeSaa
pyyntimenmelmän tUCY.e:kel\t·
telyyn. jOnka t~a olik.in
ent1~a parempe automaatti·
nen k.at!Skapyydys. Siitä ei
ole olut kultOI\1<00.0 vastaa·
vao Iloa I<D.ikkJticeåWJc låh m·
~ 1$lllc.

Onni VIImaunu

Hei lintuharrastelija!
Ala

nuonsop:JnJkkaml'ne
puhelinnumerot S.1å.
vanen, 105 :arvitset ~I&S1a
tai m1.1u1a seuraa finluharras·
tuspuuhiin: Mika Ahonen
21 377, leemu Vtlm. 20 001.
Esa Ann.ta 15 949, Peto Hyr·

n11ne1 ra

Enon:Oldöt> pesålOyOön, JO$' JOO puhwta. Hullun ktr)Oitnn
sa 10.7. 1!358 oli 1 muM J8 1 olin tJetenl<.-.n p aikWt JOt.m.thijakk.()n kuor utunut po ka· nut muna nyt k81 sekoarnls1)90, L6y1ömme ol• SI•S yht3 Lant pdettitn jo aivan totaali·
sena Sen saatto• lukea tvllu·
myöM•nen
jenkln autOifiiOiden ifm~sta.
Olavi Htikkuri & Yrtla siina olla rauhallinen J3 kås 20 008 ta Arto Soppcla
Pentti Rauhala ymma.rtavåinen Wveli kou- 83 080.
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Juhlavuoden

Keväär 1987
muuttolintu
kilpailu
Ar<dltava: """""'0$1)å<å
rnaa.rct.t Clllflt& ooeasee ... •

vaaseen \'ef181:hJn8 huomat•
tavasu normaahmp.a. mktl
kyi!A nåkYI ktlpa lun kärkt·
p6an - mutta 01 loppupään
. - . . . . E,.,..Xk$
~ , rher'n&Ar6 penen
22 1a t4 VIIme vvoocn ·IOitt~
tulc*selta ohSI nyt olut 35:s
Kosktmäatåincn v•rhovuOtO•
keus-en måärå on 63.3. I<JI.
.,...., sei'JåSb .......... .. "'
111)1> LI()Yt.

~
......eu.
YhdoS<y....,., <Ayll<lom ...
mo vvoMa 1o -...uo':\3 oli J<Jh· SUO'rtt• ta>194•,a JQI"m3 Ku!Jla
lavood.on ytlton9. lapalltuma- ollo~qorttanoon ytlth.1osså kona va 1okwauskt!po.~ S••hen v:~oh auttaa Ens•kSt ~Stmme
kutsuttMO osall stumaan kaJOO )Oka•sen kuvaa)tln kuv!Sla
edulta'w"'I'TVT''an ,a IQJn nama
~ 1 ..,...,....,. noauneec
K ~ r.ren 81${tfSnf\ PIJ-"""UU$-

<UY....,.

IOoden pb Ola 4$0

\'*""' stet·

tujO mustavark.OWVJa
KfpatlukUisuun vl\~ast vi Sl
henk•IOa 33 kuvai:L Musta

va.~ .. kU'Ilel'l k&pc.a oo...-aa n erri· ,.....atMen vahVYI r Mtyvål

tyta•l<a ... JO • 4

1. K,mmoSoPPOin
2. Taru Karhu

osanoct.aJIOM maarassa
en.a ve(loSten )l'!Jf'lr!>Sa Sel-

1\11\

35

,ar,es:tykseen

..

seu·

,~ ~me

•aavanta•sen

•·cuk>Sluooo·

lon"·
1 Ha.fakka: J~ Letuo
2 l(()r..anpeså ....,,,. ' " "
3 Ell~~>edln II'IIUVIJI()tl. Pekka
Suopa~""

4 Rckl<o; MarKII(U Junn•

36 vasc• u•sokka.mman sar,an Ia· 5 Poh,ant•kka: MQ!tl SUopaheUa~ksl ~'IOtUI He.~
flM
Junl'

Kemin Lintuharrastajat Xenus ry
Ha: otus

~

OlaV~ He~t«uh

HorsmankuJil 6
94100 Kem•

puh 16360
V81apuheenj0httlflll
Jll>o~

Ta~oo33C 16

94700 Komo
puh 33S80
Sihteen
Jouko Lehto
Kao- 1 A 2

94100 K"""

PIA 20488

Tal()oden"""Oj8

Arko<toMoo"""
Jv<.ot.a forsmW\

Tuomaaw>""'u 15
94600 Koou
puh. 21836
Petovastaavo

Ken QttJI'W)n
~6A

96400 Kem•
puh 23573
Hovo•ntovasta3VB

Penlb Rautlola

Juntonkalu 4 os 20
94100 !<emo
puh 61070
s.tnnt~

Juhan• JaakkOla

Ra.mo Koskenkorva

Heutl<:•tantle 12

Kylllklntrutb 1 B 7

94400 Laut•IO

94600 Kcm•
puh. 21043
TIJidob tS-'S:heen
Marldw Junt·,
Nahlwmkalu 25 A 4
94100 KefTU

puh. 14156
50

puh. 520491
Nuonsoomk.n .,.,._,,ohta,a
l.<l<aAhOOOn
R•kryyookalu 12

9-'60:> t<emt
puh. 21377

AIOOt'aroteottiiO•mokunta· Pent·

D Rauhala. J"'""" Jaaiv>ola
,. Jll>o """""""
AtJ(wastaava J\.1\a Y111"1'la1Jo
nu
Hava•ntOlO•m•li.unlll

Rauhala. a.av•

Penttt

H&~kiJI'i_

Ju·

,.,, Jaak."""' .. Jouko Let-<o
~P.,..Rauha
Cla\'t He kiWI•
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Nuon.sotOtm•kur.t&
Teemu
V~m•. Pew Hytk&$. Arto Soppcta Esa Anttila 1a Mik.a A.hQ.

nen
lMftokokou$8dU$la,<lil

R3lmO

t(O$i'Mior.OrVa JouKO lehto ta

Markku Juret•
Rolla' keoncyhloydel
KAS 475010 6581925

PSP RO 5432 82·2

SYP 2021~4954·1
KOP 106150-437957
Ja~v 1988
A kl.l•sct 30 mk. optkeil,al 15
mk 1a porhcen.asonot 5 mk

valokuvauskilpailu
>\_ ~.'
~ ,(r~'
.
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Kuvateksti! muot<.attu Jor·

ma Kuulan tckemascä arvos·

.

teiUS1a.
Harakka (Jouko Lehto). Kuva
on gr1111ti se.u k'omea 1a sen
terivyys on kohtalainen. Ku·

vaua on s.elkei elimi-lc:uo-

lema ~vastak1C.alnasettelu. Ku·

va on rytmlseatt Ja sommltte·
lul/lseati valmis. Kuva on etu-

kannesn.
Kotkan pesä (Heikki Juntti).
Kuva on sommitteluttaan jutt-

lava, "oikea kuvakulma kot·
kan pestlle". Vedos on hie-

man harmaa.
Ekkerön llntuvuort (Pekka
Suopajärvi). Kuvan terövyys
on kohtalaisen hyvi. Tummat
ja vutut alueet tukevat oi·
hett8.
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Uutta voimaa kuvaukseen
UodenOt,.....
OM·101:fl Power
Focu,;oqestelmö
yhdistöö "-ösi· jo

oueomoonieorl<.efl·
nvkscn porhoot
lXIOlet
OM·101 -

kc.toon~

käyvö j6rje1telmo·

komero.

OM-101 hintaan

OM101

1.995r

(n.d<o jo 35 ·70 ~ , .......

POWER FOCUS

OLVMPUS

OM707
K L X: n jäsenille
h intaan 2695 :·
runko• 35-70mm+laukku
sa Ia mak a hvafla !

cb.-el!o•ot~)C)

,.

• vf'l'ttei\10Ph'W~ ,...._,ulwn
0lyl"!"'')v$~11tVI6o~

FILMIKULMA
KeskiiSI)'Jb tok. 3 ..
Puh. 98G-1471S
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