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Vie�emän Nisa"län kylässä sijaitseva Kaatiainen on pinta-alal
taan noin 80 h!l laaja järvi. J .. rven keskisyvyy on :-2 metriä
llessa noin 4 metriä. Järvetl pinta-alas�a oa
maksimisyvyyde
yli .P olet kasvillisuuden peito:-isa. Hantoja reunustavat laajat
sara- ja k•.>rtev;yöhykke3t, joita seuraa runsas kellulehtisten
veei.kasvien vyöhyke.
Pesivä linnusto on suojelu.selvityksen "Pohjois-:.;avon lint, jär
vet ja niiden suojelu" uokituksen mukaan "erittäin runsas" ja
"erittäin monipuolinen" .. Sorsalintujen yhteisparimäärä on Hihes
50 paria (noin 60 pari /m2 ) t joka on sisämaan olosuhteisiin
nähden huomattavan k rkea. Vaa.teliaista vesilint lajeista mainittakoon m:n. rr:1 stakurkku-uikku, j uhisorsa
apaso aa ja i,unaeotka. 1 jotka ovat "lrai.n eduste.vimpian aisäae.an U.ntujärvien pesi
mäle.jeja. Jät"ven pesi älinnuaton erikoisuuksista mainittakoon
vielä naurulokk.yhdyalrunne.ssa pesivä 1 harvinaine pik lckki.
Muuttoaikaan j .. rvi on erityisen huomattava levähdyapaik.ka. moni le vesi- ja rantalin.�ullle.
Edellä mainitussa suojeluselvityksessä eutrofisten ve�ian suoje
luarvon indikaattorina on käytetty pääasiass linnus�on määrää ja
monip olisuutta, joskin muitakin kriteereitä on kä:,tetty • Lin
nusto sc.veltuukin varsin hyvin tällaisen ki-.iyti:innön luokitt'3lun
kriteeriksi. Linnusto
luonnoll'sestik-an ei ole iooa suojoluu
kohde. Suojelur, tavoitte a on k ko eliöyht isön suojelu t · :-vaa
me.lla järven nyk lsen luonnontilan s .. ilyminen.
Kaat'ainen on me kitty Pohjois-Savon seutukaavaliiton suojelu
ja virkistysal ev ihekaa assa valtakunnallisesti merk.ittäväkaj
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Tervo
-.Äyskoskir 1971/1972 en1 illään 18 yks. (Ari Lyytikäinen),
1972/1973 enimmillään 18 yks. (.Ari IorYtikäinenJ, 1973/1974
enimmillään 16 yks. {/.ri �ikäinen), 1974/1975 vähintään
3 yks. tMartti Linkola), 1975/1976 enimmillään 19 yks. (Ari
lq-ytikäinen)
•Li.esjoki: 1978/1979 2 yks. {EP)
Tuusniemi
-Kulajoki, tiedetään talvchtineen 1960- ja 1970- luvulla
(Ari .IorYtikäinen)
Varkaus
-Kuvansinjoessa talvebtånut 1970-luvulla 1 yks. vuosittain (AK)
-Ahlströmin tehtaat 1973 I 1 yks. {Matti �iironenJ
Vieremä
-Vuorisjoessa tiedetään talvehtineen eräina vuosina (mm. Ari
l.(y.ytikäinenJ
t:ieuraavista kunnista ei ole lainkaan havaintoja, Juankoski,
�eitele, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Varpaisjärvi, Vehmeraal.mi,ja
Vesanto.
ReJl8astustyö talvella 1979/1980
Talvella 1979/1980 pyydystettiin verkoilla rengastustarkoitulc
�iin yht. 18 koskikaraa, joista 3 oli kontrollia. Rengaetetut
yksilömäärät kunnittain: Pielavesi 5 yks., Kaavi 4 yks., Maa
ninka; yks., Nilsiä 2 yks. ja �ervo 1 yks.
_::;ukupuolijakauma, Koiraat 6 yks.

Naaraat 9 yks.

Ikärakenne:

2 v 14 yks.

-0iipi

Koiraat o//-99 mm Naaraat 88-93 mm

Paino

Koiraat b6,5-7b,5 g Naaraat 5a-65 g

t2

V

1 yks.

Kontrollit: Rengestusajankohta-kontrolliajankohta, matka ja
suunta
AT 50701 13.1.-09.3. 5 1cm w
AT 50705 26.2.-13,3, sama pnikke
AT 50706 01.3.-13.3. 5,5 km E

a tö..,jankohdot
l'"b
li.oski1wrojen saapumia- ja

s ajoittuu
ot tehty ·17.10. Pänvucllu
öyksyr )!;nsimm .. iset havainn
en.
.... - yme • tekijöistä riippu
marraskuuhw1 saa
.... vne 11 3 ajoittuu
tehty 21.4 •• .l:'aa
"t' Viimeiset havainnot
K eva
äiselle vi'ikolle •
yleensa.. huhtikuun ensimm
1
Tutkimus ji.fl;kuu 1980/198

tärkein tolmaan tutkimuksen konnalta
1
e
o
ee
tul
981
0/1
198
Talvi
� vittää Kuopion
perustee 11·1be sti �el
vi. silloin on t arkoitua
mattavasti
rengast s työ saadaan huo
läänin karakannat, samoin
lintuJo1 tä vedota
� n jo nyt svv
On kuitenki
.
oon
tt""
..
ka;y
min
aam
okk
teh
"t kaikki vanhatkin edel... iva
.. ettais
be läh
ttä
e
tms
.
,
iin
harrastaj
.
. onsa allekirjoittaneelle
ain
hav
at
tuv
uut
p
a
t
a
sto
lisestä osa
lä. KiitokahoDIIIiin paletaan syksyl
Tarkemmin ensi talven kar
avustaneille.
aet kaikille tutkimusta
JaDne Taskinen

ty'en nähtiin 17. ,2. r.aa Nii'liva;..raees 3--4 yks. (JTo).
TiR i set. '11 <11...1. tia aia •av; t tlL, tal vllintu a.,kennoissa enemmän
kuln edell · r;enä talvena. H"'mö- ja t .. htiHiaia1c: havai ttii,1 su1tn
nilleen r_crmaal1at1, .Joski on mu.i atet va laskentarei ttLn vä
h!:iisyya ja flii Ul johtuv.1 tuloste tulki11taan 111 tt.rvä päv-ar
muustakijä. Kuusitiainia (•) saatiin kiikareihin niukasti:
22·.12. ja 15.3. 1 yke. ttilf (MM), 9. ja 13.12. 1 yks. K.aa (JTo)
ja 6.1. 1 ylrn. Kuo (EB). Sen sijaan sinitiaiakannat ovat jatku
vassa kasvussa; Kuo kaupunkialueella tehtiin havaintoja yht. 64
yksilöstä (viime talvena runsaat 30 yks.), joista eri yksilöitä
ainakln n. 35 { jos oletetaan• että sini tir1ti t ovat läpi talven
mellco paikallisia, kuten havainnot osoittavat). Eniten oini
tiaisia tavattan lliiralassa (parhaillllllillaan 7 erJ yka.} ja
Väinö iinniemen ynipäristcssä (a eri yks.). Kuo kaupunkialueen
_ulkopuolelta havaintoja vähän: Kuo Julkulassa 1 yks. läpi talven
(JKe), 3,3. Kiu 1 yks. (TH).

P�ulciipijä ja h..lpoiäinen. Ei selviä muutoksia viime talveen ver
r;a ttuna.

Kaavi: Kärenkoeki 2 yks., Säynevirta 1 yks., Sivin
virta 1 yks., Melttunen-JCuhala.lnen 2 yke. (26.12. , yks.) ja
Rauvanjoki 1 yks. (JTa � JTo & MU); Uuruvesi: 19.1.- Rapakko
_jo�i 1 yks. (TH); Rautalampi: Nokisenkooki 1 yks. ja Tyyrinvir
ta 1 yks. (RP); 23.3. Tervon Äys�oskella 2-3 yks. (EB).
K oskikara.

Räkättlraetas. 8.12. Kuo keskusta 1 yka. (MP), 10.12. K uo Hami
.nalahti 1 yks. (HI), 3.1. Kuo keskusta 1 yke. (HP & H'u), 13.1.
.K uo keskusta 1 yks. (MP), 22.,. Kuo Männiatö 1 jalkavaivainen
(RP & JTu).
��stapääkerttu. 15.12. Kuo Särkilahdessa 1 yks. lintulaudalla,
jossa oli paikallisten as·.lk!{ai en mukaan vieraillut jo parin
viikon ajan (1-'H),

!ll!!..1· Laji oli �ulune?-na ta vena erityisen· seuranta ajina, jos
ta p_y_ydettlin ilmoittamaan k.�ikki syyellavait1notkjn. Kun marjoja ol.i. väh"'..n, puuttuivat tilhetJtin. K-.avilla 26.9,�15.11, ha
T
valntoja yht. 122 yksilöstä (J -o}, Kiuruvedellä 4. -�5.10, 100
yks. (TH). 'l'ahikaudelta havaintoja hyvin niukastl: 4, 12. Kuo
keskusta 1 yks. (Ml'), joulukuun puoli tili Kuo ke kusta n. 15
YKB. (JKe), 4. 1. Kuo k�skusta 6 yks. (MP), 8,1. Kuo Männistö 3
Y'. ri. (J'ru) ja 1.-5, }, 'l'uusniernen Mustin a ti 2 yks. (J1'a).

KESÄN
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Ylfl'EISTUT 1MUKSE'r

Tämän kesän yhteistutkimukeet ovat p·�piirtei�säÄn. amat kuin
kesällä 1979: tuulihaukka-, linjalaskenta- ja kaakkuritutkillUs
�ekK luonnontilaisten alueiden linnuston inventolnnit jatkuvat.

Uusina valt�kunnallisina tutkimuksina tulevat mukaan soiden
lokkilintujen ja idänuunilinnun esiintymistä koskevat selvityk
eet. Tutkimussuunnitelmat ja -ohjeet on eFJitelty jäljemvänä.

Seuraavassa muuta■ia kaikille tutkimuksille yhteisiä ohjeita,
jotka tulee ottaa huo■ioon:
- Kuopion Luonnon YetäTäin Yhdistykseltä on saatavissa lainaan
Pohjois-Savon peruskartat. Lainausohjeita saat tutkimusten
Tetäjiltä ja karttoja ea.at Erkki Björkiltä
- ennakkoilmoittautuminen tutkimusten vetäjille on parista syystä
vlilttämätöntä:

1. futkimusvaetaavilta saat tarkempia ohjeita ja tietoja tar
kastamattomist.a sekä tarkastamisen arvoisista kohteista.
2. Päällekkäisen työn v!l.lttämiseksi ja useampien tutkimusten
yhdistämiseksi on tarpeen tietää, missä itse kukin liikus
kelee.

3. Hallituksen päätöksen mukaisesti maksetaan korvausta tutki
muksiin osallistuville. Korvauksen saaminen kuitenkin edel
lyttää ennakkoilmoittautumieta ko. tutkimuksen vastaavalle
(kori1austa ei makseta tuulihaukka- eikä idänuunilintututki
muksesta}. Korvauksia maksetaan seuraavasti:
- matkakorvausta kulkuneuvosta riippu111atta 22 p/km
- muonarahaa 25 mk/vrk (edellyttää kuitenkin v�hintään 10
tunn n työskentelyä).
Neuvottele korv·aukeen

anomisesta tutkimuiwastaavan

kanssa.

Pysyvät linjalaekentareitit
Kesällä 1979 käynnistyi samoilla reiteillä vuosittain to·stetta
viin linjalaekentoihin perustuva valtakunnnllinen l1nnust911UU
tosten seurantatutkimus. Pohjois-Savoon peruntettiin neljä pysy

vää laekentareittiä. Mikäli kokeneita laskijoita ilmaantuu voidaan
reittien luk�määrää hieman lisätä. Tutkimuksrn yhteyshenkilönä
toi■ii Jorm� Tuomainen.

den lisäksi ilmoi11etaan metsätyyppi. Lisäksi voidaan ilmoittaa,
mitä muita lintulajejd havaittiin 50 ja 100 metrin etfilsyydellä
idänuunlllnnun laulupaik<1.sta, erityisesti tuliai ilmo!.ttaa mui
d,n uunilintujen havainnot.

P:-savossa ensisijaisia kohteita, joissa harrastajien toivotaan
tekevän idänuunilintutakseerauksia, ovat mm. Puijon - Taivaan
pånkon alue Kuopiossa, Kinahmin - Tahkomäen alue Nilsiässä ja
Korkeakosken alue Maaningalla. Kaikkialla P-Savossa liikkuessasi
·kirjaa idänuunilinnut tarkasti havaintovihkoosi ja lähetä
havaintosi allekirjoittaneelle!

Idänuunilintuvastaava: Markku Ukkonen

Lisäinformaatiota idänuunilinnusta kevään Lintumies-lehdessä.

TUULIHAUKKASEURANTA 1980

Tuulihaukkaseuranta jatkuu kolmella viime keväänä perustetulla
;Ox20 k.m2 :n laajuisella koeruudulla (suluissa ruudun

lounaiakulman yhtenäiskoordinaatit):

Iisalmi, keskustan ympäristö (704:50)
Kuopio, Riistaveden ympäristö (697:55)
Varkaus, keskustan ympäristB (690:54)
·Ruudut ovat luonteeltaan pysyviä, Tavoitteena on vuosittain sel
vittää mahdollisimman t4rkasti kuinka monta tuulihaukkaa kullakin
ruudulla asuR taa.

Havainnointi tapahtuu retkeilemällä koeruudulla innokkaasti ennen
haudonnan alkua(• huhti-toukokuun vaihteesta lähtien), poikasten
kuoriuduttua (• n. kesäkuun puolivälissä) ja kun poikaset ovat
:lähtövalmiina tai jo pesän lähiympäristössä (kesäkuun loppu, hei
-�äkuu), Havainnointi onnistuu parhaiten liikkumalla esim, polkup.yörällii koeruut.i.j en teitä pitkin ja tarkkailemalla peltoaukei ta
· ja rnui ta avo'biotooppeja, joilla tuulihaukallA. on tapana k!t'.iä
.s
· aaliotamar:::;a, TuulihauKko,j,en havalnnointl onnistuu myö!'! klika
.. roimalla jo L t· kin korkr· lta, avoirnel ta p· ikal'ta Hihiympäristöii,
. Tuuli haukkoja haettaessa voidaan pitää silmällä rnyös muita päivä
_petoja.

Muista, että tuulih ...ukkojcn tutkailu P-Savossa ei ra:loitu pelkäa
em. koeruudullle; P-Savon Lintumiehet on ottanut l.uulihankan

•·täli.n
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erityiseksi seurantalajiksi, jos a .1.mui te t,l n l<a; v. ":l
måakunnassamme tehdyt havainnot fauniat sec kats...uk:.,,, n (Jukka
Kauppinen).

Erityistä tuulihaukkakaavaketta ei tänä vuonna .iaeta. Tutlcimus
ruuduil ta tapaarnlstaai tuuliha koista ja takseerauksistasi i moita seuraavat seikat (ilmoita samalla havaintosi myös muista
ptii väpetolinnuista vastaavalla tavalla): yksilömfiiirii, sukupuoli
+ ikä, päivämäärä (jos tapaat saman/samat linnun/linnut uceam
pana päivänä, ilmoita ensimm. ja viimeisen h1vainnon päivämää
rät ja niiden päivien lukumäärän, jolloin olet haukan havainnut),
kunta, kylä (+ tarkempi paikka), yhtenäis- tai mc1antieteelliset
koordinaatit(mahdoll isimman tarkasti), käy L täytyminen (ohilen
tävä, varotteleva, lekutteleva, pysyvä reviiri, pesäpaikka
jne,), tapaamisympäristö (esim. rantapellon yllä, tienvarsisuo,
pellonlai tametsikkö), arvio ruudulla kuluttamastasi a.iasta (tun
teina/pä ivinä), missä päin ruutua olet liikkunut (esim. kart
tapiirros) ja kuinka tehokasta havainnointi on ollut (esim. ke
sämökil lä oleskelua, hajahavainnointia muun retkeilyn/työn ohes
sa, erityinen tuulihaukkatakseeraus). Pesä.havainnoissa selosta
tilanne pesällä ja esitä lyhyt lcuvaus pesimäympäristöstä(pesä
puu, pesän aijaintikorkeus, metsätyyppi, lii.hin avobiotooppi ja
etäisyys sinne jne.). Erityisen mielenkiintoisia ov:Jt havainnot
tuulihaukan puuttumisesta (täll öin ilmoita ehdottomasti havain
nointiaktii visuutesi, ks, ed,)!

Jos olet erityisen kiinnostunut tuulihaukkojen etsiskelystä koe
ruuduilla, ilmoita halukkuutesi pikais<?Sti al)ekirjoi ttaneelle
(ajankäyttösuunnitelmasi ja alue koeruudulta, joka sinun on m�h
dollisuus takseerata tarkasti), Samalla saat li�äoh:jcita.
Tuulihaukkaretkeilyn ohessa voit tdrkkailla mm. !dänuunilintua
ja muita päiväpetoja,

Tuulihaukkavastaava: Markku Ukkonen

�oiden lokkilinnut
�ohjoi-Savossa jatkuvut edeUaen suolinnustoinve.ntoinnit ja
ke.akku:r.itutkimus. Nyt lläynnistettävä valtakunnallin(,n soiden
lok.kitutkimus niveltyy saumattomasti ed•llisiin eikä vaadi eu. u.rta vaivaa.
T�kcituksena on kesän 1980 aikana selvittää koko maan �oiden
l�kkilinnuston nykytila. Pohjois-Savon osalta tehtävä tulee ole
maan kohtalaisen helppo: suot ovat kuiviåhkoja, _eikä lokkilin•uja
juurikaan.tavata pesivänä.
_K�ikille euolinnustoinventointiin asallistuville postitetaan
myös erilliset lokkitutkimuskaavakkeet. Soita ei kannattane
lijhteä kiertämään ;yksinomaan lokkien tähden. Vaikka et varsi
naisesti ottaisikaan osaa suotutkimuksiin , on tärkeää, että
ilmoitat tutkimusvastaavalle pikaisesti lokkien ja tiirojen
pesimäsoista. Tutkimuksen paikallisena organisaattorin� toiaii
Jorma Tuomainen (os. ed.ellä J.
· Oligotrofisten järvien linnustotutkimus
Oligotrofisten järvien linnustotutkimuksen tavoitteena on selvit
·tää karujen järvityyppiemme pesivän linnuston laJistoa ja luku
määrää. Tutkimus suoritetaan rantoja kiertäen soutuveneellä. Yh
teen tutkimus;yksikköön {venekuntaJ tulee mielellään kuulua kaksi
henkilöä toisen suorittaessa tarkkailu- ja muistiinpanotetmävät
toisen soutaessa ja hallitessa venettä.
:;;uurten järvialueiden takseeraukaet voidaan suorittaa eri vuosien
aikana sopivat osa-alueet kerr llaan tai tyytyä takseeraamaan koe
alaluontoisesti ainoastaan joitakin järvien osia. �j:L�ohtaisi��s
_loskentakriteereissä ja -ajoissa noudateteeD aielDlllin eåittä!-.IHinii, ,.
�eriaatteita (ks. esim Jäsenlehti 1/1980, .Lintumles 1/1980J• .Las
kennat suoritetaan pian jäid�n lähdettyä. On tärkeää, että menetel
mät ovat yhdenmuka:i.set eri t<.1kseeraajien, eri järvien ja eri vuo
cien välillä.
T_äatä tutkimuksesta kiinnos·t;un iden henkilöiden en syytä ottaa
Pikaista yhteyttä Jukka Kauppineen (od. Närovaara, 77600 Suo
nenjoki, puh, 9'/9-11859) kertoen mohdellisuukoiateun jo suun
nitelmistaan ju suudok ecn liaäohjeita laskent8työtä varten.

Suolinnuaton invento1nnit
Maamme suolinnuston koostumuksesta on julkaistu useita selvi
tyksiä. Pohjois-Savon soiden linnusto tunnetaan kuitenkin var
sin heikosti: julkaistuja tietoja on vain muu_tamilta soilta.
Tällä hetkellä yhdistyksellä on käytettävisfiä laskentatuloksia
noin 20 suolta. Tutkimattomia suoalueita on edelleen maakuntamme
pohjoisosissa (Vieremä, Sonkajärvi ja Rautavaara).
Soiden linnusto tutkitaan koea amenetelmällä. Menetelmässä
valittu tutkimueruutu kuljetaan kertaalleecn lävitse siten,
ettei mikään suon kolkka jää tarkatarnatta. Pohjois-Savon suot
ovat melko pienialaisia ja tutkimusruuduksi voidaankin yleensä
ottaa koko neva-alue (avo-osa). Laskijoille toimitetaan yksityis
kohtaiset ohjeet ennen maastotytikauden alkua. Tutkimusvastaavana
toimii Jorma Tuomainen.
Ml!:ToAALUEIDEN LINNUSTOINV�NTOINNIT
Osana laajojen luonnontilaisten alueiden linnustokartoitusta
käynnistettiin �ohjois-öavon Lintwniesten toiminta-alueella
v.19'/9 arvokkaiden metsäalueiden linnustokartoi tukset. Tämän
tutkimusohjelman ensimmäisenä kohteena selvitettiin
konsallispuistoksi ehdotetun Kaavin Tel.k.kämäen pesimälinnusto,
Arvokkaiden luontokohteiden lin11ustoinventointeja tullaan
j,1ticamaan tuevana kesänä, koska tarkoitus oli alun alkaen vähitell n koota
linnuston perusselvitykset maakuntamme edustavilta ja uhanalai
silta metsäluonnon kohteilta. Linnustokortoituksen päiipuino tu
lee edelleen olemaan pesivä. l linnuston taJrneer uksessa, ja mah
dollisuuksien mukaan kootaan samalla sell::ii!Jts linn113totietoutta
jota voidaan hyödyntää yl1distyksen muist;,1 tutkimuksissa.
Tutkimuskohteiden ta.i·kempi yksilöinti tär;i:;ii v.-i.ih00s;;u ei liene
välttämätöntä, koska henkil.. reaurssit jo retkeilyn auuntautumie
nen ratkaisevat viimeksi sen, mitkä kohteet oRntetaan etusijal
le. Metai.ialueiden linnustotutkimuksen vustnovuno toivon kuiten
kin mahdollisimman pikaista yhteydenottoti niiltä linjalasken
nan perusteet hallitsevilta lintu�iP-hiltä I jotka oikovat tutki
mukseen osollistua. Näin sikai, e'ttö ,järjestelyt vievät oman
aiknnaa jn takseerausten ihunneajonkohto on pinn käsillä. Vastauve.:
Juh1.mi Toivanen

mielessäsi LYL:n tutkinuksla te d ssäsl ja maastossa l.likkuessa
si!

l:iuomeh lintuyhcliatykset ja ?UidPn julk:oisut

Markku Ukkonen

Yhdistyknen nimi ja osoite

PESÄKORT'rEJ A
Jokainen lintum1es löytää kesällä maastossa käyskennellessään
lintujen pesiä. Usein pesälöydöt jäävät vain merkinnöiksi ha
vaintovihkon sivuille ilman sen kummempia "jatkokäsi ttelyjä".
Älä anna yksittäiatenkään pesähavaintojen homehtua h vainto
vihkooai vaan lähetä hava intosi eteenpäin - yksittäisistä pe
sähavainnoiata kertyy aikojen saatossa kasa pesähavaintoja. Nä
mä kasat ovat eri lajien pesimäbiologisia piirteitä selvitel
lessä ens.iarvoisen tärkeitä. Niinpä Suomen Tiedeseura on tehnyt
pesähavaintojen ilmoittamista varten erityisiä pesäkortteja.
Kortti tilaukset lähetetään osoitteella: prof. Lars von 11-•artman,
Yliopiston eläintieteellinen laitos, P. Rau tatiekatu 13, 00100
Helsinki 10.
Kaikki pesäkortteja täyttämään!

NDHKILPAILUN öATOA
lehden ensimmäisessä numerossa yyydettiin jäsenistöltä nimi
ehdotuksia .Pohjois-öavon Lintu iesten jäsenlehdelle. Määrä
aikaan mennessä saapui ybdistyks en postilokeroon hieman yli
auta nimiehdotusta. Ankaran kn sinnan jälkeen jäi jäljelle
kahdeksan ehdotusta, joista hallitus äänesti lehden nimeksi
SIIVt:KÄS.
1-'oimintojn ( loppukilpailuun pöässeet alleviivottu11
t5e. mi6li, Ileviiri, Siäski, Kalakukko, Kokkeli, Cuculus, Käai
sul.ka, Ricska, l!Iitti, I:Iavi a, Kaski, Jäämä, Pestisidi, �,
Rcsipientti, Anjo�is, äiivekäs, Kutupaikko, Noki:\cana, Roaolli,
1-'ohjois-� Linn t, r\lllPuhaukko, Asikainen,�, Kolhoosi,
Buteo, Cin .lus, Kolhoosi, ,,ves-pioneerit •••
-64-

julkaisu

1 Al:'LA, Helsingintie 19 D, 03600 Karkkila
2 Ilves-kilta, c/o T. Kylä.nlahti,
Aves
35270 Luopioinen
3 i:;telä-Karjalan Lintutieteellinen yhd. ry.
rnis Karelica
F. Koskimies, Susitaival 6,
53300 .Lappeenranta 30
Oriolus
41- i:;telä-öavon Lintuharrastajat Oriolus ry.
J,.P.I, 69f p'/101 oavonlinna 10
Tringa
5 Tringa cy., PL 173, 00171 Helsinki 17
Kainuun Linnut
6 Kainuun Lintutieteellinen Yhdistys ry.
Rak
4
A
3,
87600
Kaj.
60
J. Ruuskanen,
Kanta-Hämeen Linnut
? Kanta-Hämeen .i.,intumiehet ry.
P.i., 191, 13101 Hämeenlinna 10
öirri
8 Kemin Lintuharrastaja� Xenus ry.
PL 83, 94101 Kemi 10
Keski-Suomen Linnut
8.Keski-Suomen Lintumiehet ry
Vapaudenkatu 4, 40100 Jyväskylä 10
Lintukymi
10' Kymenlaakson Lintutieteellinen yhd. cy.
PL 135, 115101 Kouvola 10
Kokko
11 Lapin Lintutieteellinen Yhdistys
PL 69, 96101 Roi 10
Siipiril<ko
12 Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen yhd.
PL 119, 80101 Joensuu 10
13 Pobjoi-Pohjanmaan Lintutieteellinen yhd.ry. ;,ureola
l ·Eläintieteen laitost Kaearmintie 8,
90100 Oulu 10
�,atakunnnn Linnut
14 Porin Lintutieteellinen yhdistys ry.
PL 164, 28101 Pori 10
15 Porvoon !...icudun Lintuyhdistys ry.
1,
Härö, Pieni J okikutu 69,06100 l 'orvoo 1 n
J'iii;jiit-lllimeen Linnut
16 Päijöt-llämeen Lintutieteellinen yhd. ry.
H. J>ietiiiinen, Yli-1-'eisala, 158;?0 Lahti r.;•
:'.uomenstsliin l,innut
17 ::;uomenoc liin J,intumiehet ry. ,
l'. öu lknvo, Lumpilantie 11, 42800
HaapaI1läki
0

18-�uupohjan Lintutieteellinen Yb . ry
J • Vähämäk", Kp l�, l:>li700 Teuva
19 Tampereen Lintutieteellinen Yb1. cy.
PJJ 4 2, 33101 '.l'ampere 10
20_ T 1.m JJ::.ntutieteellinen Y d. ry.
PL 67, 20101 Turku 10
21 Valkeakosken Lintuharrastajat ry.
Ruokontie 9-11 A, 38630 Valkeakoski 3
22 Alhnds Fågelskyddsfö 0ninr,s Fältornito
logiska settion, K. wiss,
Klintväecn 14 B 11, 22100 Murieham11
23 ,:;uomer, 1,ir,tutieteellinen yhdistys ry
.P. Rautatienkatu 13, 00100 Helsinki 10
·24· Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen yhd. cy.
H. Hongell, Allinkåtu77, 67200 Kokkola 20
25:: ..LOlmais-Hämeen LL,tuharrastajat
P • .lriovirta, 30630 .Lå.tovainio
26 Pohjois-öavon lintumiehet
Fl, 205, 7010·1 Kuopio 10

Hippiäinen
1...intuvieati
Ukuli
l!.mäpi.t;äjän
ornitologi

Urnis Fennica

Pohjois-Savon lintumiesten jäsenlehti ilme�tyy neljunä nume
rona vuodessa. Ilmestymisajankohdat evat: helmikuu, toukokuu,
lokakuu ja joulukuu.

Kun kirjoitat tähän lehteen, kirjoita seurmwir:n ohjeiden
mukaisesti, jotta juttuasi ei tarvitse kirjoittaa uudelleen.
-marginaali joka r�unassa 2,5 cm
-riviväli 2 (=6,5mmJ
-kappalejako tässä lehdessä noudatP.tun m11kn.inen
-otsikko kokonaan isolla, alleviivattuna
-ehdottomasti nimi otsikon yläpuolelle, nimettömiä ei
julkaista
-mahdolliset piirrokset tussilla
Helmikuun lehteen tulevat jutut oltava perillä tammikuun lop
puun mennessä, toukokuun lehteen huhtikuun loppuun, lokakuun
lehteen syyskuun loppuun ja joulukuun lehteen marraskuun lop
puun mennessä� Toimituksen osoite sisäkonnessa.

biivekäs

Suomen .L:intutieteelliaen Yhdist ksen toimialue on koko maa,
·kun taas muut ovat paikallis;yhdistyks ·· •

P ohjois-Savon Lintumiesten hallitus 1980
P uheenjohtaja Markku Ukkonen
Sihteeri� P atrick Hublin
Varapuheenjohtaja, Juhani Toivanen

Pohjois-Savon 1,intumiesten j" ent: si pääset maksamal a jä
senmaksun, jota vastaan sa�t 0IIVEKKAAN.

Ti�oudenhoitaja, Jorma Tuomainen
Veijo Jormalainen
Jukka Kauppinen
Mikko Mönkkönen

