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PÄÄKIRJOITUS

Merimetson hurja voittokulku yli 50 prosentin 
vuosikasvulla aloittaa Aureolassa PPLY:n 
uusia pesimälajeja esittelevän sarjan. Monet 

lintuharrastajat ovat seuranneet etenemistä tyytyväisinä, 
mutta laji on kirvoittanut erityisesti kalastajia tiukkoihin 
kannanottoihin runsastumisen rajoittamiseksi. Yhdistyk-
semme alueella merimetson rantautumista ja levittäyty-
mistä on seurattu tarkasti. Tämä selviää en simmäisestä 
artikkelistamme ja sitä alleviivaa Jari Kostetin piirtämä 
kansikuva. Kannanotot täällä lajin pohjoisimmalla pesi-
mäalueella ovat toistaiseksi olleet kuitenkin varsin neut-
raaleja.

Uusien pesimälintujen jatko-osiin emme voi lu-
vata yhtä ”kovia” eli hallitusohjelmaan asti päätyneitä 
lajeja. Kiistattomia viimeisten vuosien ja vuosikym-
menten voittajia eli ihan uusia pesimälajeja löytyy kui-
tenkin useita. Valitettavasti  häviäjien sarakekaan ei ole 
täysin tyhjä. Kultasirkun nopea katoaminen PPLY:n ja 
samalla koko Suomen pesimälinnustosta on tästä ehkä 
dramaattisin esimerkki.

Voittajia ovat myös sinisiipitavi, balkaninuunilin-
tu ja pikkukiuru, jotka esittäytyvät sarjassa Ensimmäis-
tä kertaa Pohjois-Pohjanmaalla. Monen vuoden osalta 
sarja jää väliin kokonaan eli uusia lajeja ei löydy.

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyk-
sen 30-vuo tisjuhlissa 29.11.2003 muisteltiin mitä lintu-
harrastus oli yhdistyksen alkuaikoina ja visioitiin mitä 
se voisi olla 20 vuoden päästä. Tulevaisuudessa tullaan 
havaitsemaan mm. suri na minpääsky maalle uutena lin-
tulajina.

Edessäsi on Aureola vuosikirja 2004. Julkai-
suhetkellä, alkuvuodesta 2010, ilmestymättä on vielä 
monta vuosikertaa. Julkaisemattomien vuosikertojen 
aukon täyttämiseksi kovalevyt, muistikortit ja pöytälaa-
tikot ovat pullollaan valmiita juttuja ja kuvia. Toimita 
ne nyt heti omalta osaltasi Aureolan toimitukselle. Ta-
voitteena on lähteä kirimään julkaisusaikataulua kiinni 
ripeällä tahdilla. Tilaa materiaalille siis on. Toimi!

Mukavia lukuhetkiä Aureolan parissa toivottaa,

 Tapani Tapio
 Oulussa 3.1.2010
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MERIMETSON PESINTÄ JA KANNANKEHI-
TYS PERÄMERELLÄ VUOSINA 2000–2009

JORMA PESSA, SAMI TIMONEN & 
HEIKKI TUOHIMAA

Uusi pesimälaj i  Pohjois-Pohjanmaal la

Johdanto
Merimetso (Phalacrocorax car-
bo) on yksi pesimälinnustomme 
uusimmista tulokkaista. Ensim-
mäisen kerran tämä ”musta vii-
kinki” pesi Suomessa Tammi-
saaren saaristossa vuonna 1996. 
Tämän jälkeen kanta on kasvanut 
ennätyksellisen nopeasti vuoden 
1996 kymmenestä parista ny-
kyiseen kesällä 2009 laskettuun 
noin 16 000 pariin (Rusanen ym. 
1998, Suomen ympäristökeskus 
2009a).

Perämerelle merimetso 

aset tui pesimään kesällä 2000, 
jol loin ensimmäinen yhdyskun ta 
löydettiin Iistä Krunnien luon-
non suojelualueella sijaitse vil ta 
Pohjanletoilta. Kanta on kas va-
nut nopeasti vuonna 2000 ha vai-
tus ta 31 parista nykyiseen ke-
sällä 2009 havaittuun 240 pa riin. 
Krunnien yhdyskunta oli aluksi 
sel västi erillään muusta merimet-
son pesimäalueesta Itäme rellä. 
Le  hikoisen (2006) mukaan en-
simmäiset yhdyskunnat asettui-
vat Saaristomeren, Selkämeren 
ja Merenkurkun alueille vuosien 
2001 ja 2002 aikana.

Suomessa ja muualla Itä -
me ren alueella pesivät meri met-
sot lukeutuvat sinensis-alala jiin, 

jonka levinneisyysalue kat taa 
laajan osan Keski- ja Itä-Eu-
roo pasta. Me rimetson carbo-
ni  mi alalajin Suo mea lähinnä 
ole  vat pesimäalueet sijaitsevat 
Vie  nanmerellä (Ha gemeijer & 
Blair 1997). Tätä ala lajia tava-
taan Pohjois-Pohjanmaalla läpi-
muut tavana. Merimetso ei ole 
kui tenkaan todennäköisesti uu si 
tu lo kas pesimälinnustossamme 
sil lä Lehikoinen ym. (2003) ovat 
ar vioineet, että merimetsoja on 
luul tavasti pesinyt Lounais-Suo-
men merialueella 1700–luvun al -
ku puolelta lähtien. Ahvenanme-
ren ja Saaristomeren kannan on 
ar vioitu kuitenkin hävinneen jo 
en nen 1800-lukua.
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Merimetsokannan nopea 
kas vu on aiheuttanut laajaa huol-
ta etenkin ammattikalastajien ja
saariston asukkaiden parissa. Ka-
   la  kantojen on pelätty kärsivän 
me ri metsojen saalistuksesta ja 
kas  vavan kannan on arveltu aihe-
uttavan haittaa muulle luon nolle 
ja merialueen virkistys käy tölle. 
Osin tämän johdosta ympäristö-
ministeriö asetti 29.3.2004 me-
 rimetsotyöryhmän, jon ka teh  tä-
vä nä oli laatia merimetson kan-
nanhoitosuunnitelma (Ym päris-
töministeriö 2005).

Merimetsokannan kehi-
tys   tä on seurattu Iin Krunneilla 
ko ko esiintymishistorian ajan. 
Täs sä artikkelissa esittelemme 
ko koamamme havaintoaineiston 
valossa merimetsokannan ke-
hi tystä Perämerellä ja lajin pe-
si mäbiologiaa Krunneilla. Poh-
 dimme lisäksi kannankasvun 
vaikutuksia muuhun alueen luon-
 toon.

Aineisto ja menetelmät
Krunnien merimetsoyhdyskun-
nan kehitystä on seurattu vuo-
desta 2000 lähtien vuosittain 
kesä-heinäkuussa tehdyillä las-
kennoilla. Seurannan ensisijai-
sia tavoitteita ovat olleet pesi-
mäkannan muutosten arviointi, 
pesimäalueen valinta ja meri-
metsojen pesinnän aiheuttamien 
mahdollisten vaikutusten arvi-
oiminen alueen muun luonnon 
kannalta.

Maastokäynnit ovat ajoit-
tuneet seuraavasti: 25.8.2000,
20.6.2001, 16.6.2002, n.15.6. 
2003, 15.7.2004, 22.6.2005, 20.
7.2006, 7.6. ja 4.7.2007, 14.6.
2008 sekä 3.7.2009. Siikajo-
en Rautakallion maastokäynti 
tehtiin 10.6.2009. Hau kiputaan 
Äijänkumpeleen maas to käyn nit 
teki Ympäristötieto Oy/Jyr ki Oja 
17.6. ja 5.8.2009.

Krunnien pesimäyhdys-
kunnassa on käyntien yhteydessä 
laskettu paikalla olevien emojen 
määrä ja pesät. Pesinnän ajoittu-
mista ja pesyekokoa on tutkittu 
vuosina 2001, 2002 ja 2005–
2009 kirjaamalla muistiin pesä-
kohtaiset muna- ja poikasmää-
rät. Pesyekoon ja poikastuoton 
arvioinnissa käytetty menetelmä 
antaa vähintään suuntaa-antavan 
kuvan pesyekoosta ja poikastuo-
tosta. Pesyekokoa ja pesinnän 
ajoittumista on tarkasteltu ke-
säkuun ja heinäkuun havainto-
aineiston pohjalta. Eri vuosina 
kerätty havaintoaineisto on tar-
kastelussa yhdistetty.

Pesinnän ajoittumisen ar-
 vioin nissa pääasiallisena me-
netelmänä on käytetty kuoriu-
tumisvaiheessa olevia pesyeitä. 
Lähtöoletuksena on käytetty kir-
jallisuudessa (esimerkiksi Lin-
dell & Jansson 1994) esitettyjä 
tietoja, joiden mukaan haudon-
ta-aika on noin 25 vuorokautta 
ja haudonta alkaa heti ensim-
mäisen munan muninnan jäl-
keen. Muninta tapahtuu 2–3 
vuo rokauden välein ja poikaset 
kuoriutuvat vuorokauden välein. 
Ajoittumisen tarkastelussa on 
käytetty vuosien 2005 ja 2008 
havaintoaineistoa.

Pesimäpaikkana puuttomat 
luodot
Krunnien saariston ensimmäiset 
merimetsot asettuivat pesimään 
Ulkokrunnin pohjoispuolella si-
jait sevan Pohjanleton lounai sim-
malle luodolle keväällä 2000.
Luodon koko on noin 0,27 heh-
taaria. Tällä puuttomalla ja muu-
tenkin lähes kasvittomalla ki-
vik koluodolla merimetsoja pe si 
neljänä vuonna: 31 paria vuon na 
2000, 20 paria 2001, 33 pa ria 
2002 ja 28 paria vuonna 2003. 
Pesät sijaitsivat luodon kor-

keimmalla kohdalla kivien kes-
kellä tiheänä yhdyskuntana. Pe-
sien väliset etäisyydet olivat 1–4 
metriä. Kaikki pesät mahtuivat 
alle 200 m2:n kokoiselle alalle.

Keväällä 2001 merimet-
son pesiä löytyi myös Pohjanle-
ton pääsaarelta, jonne koko yh -
dyskunta siirtyi pesimään ke-
väällä 2004. Pohjanletto on noin 
500 metrin etäisyydellä ensim-
mäisestä pesimäluodosta ja on 
kooltaan noin 1,05 hehtaaria. 
Se on lounaispuolen luotoja hie-
man korkeampi. Saaren korkein 
kohta on noin 7-8 metriä meren 
pinnan yläpuolella. Kasvillisuut-
ta on lähinnä lokkiyhdyskunnan 
rehevöittämissä osissa saarta. 
Pohjanletollakin pesät sijaitsevat 
saaren korkeimmalla kohdalla 
tiheänä yhdyskuntana. Kesällä 
2008 havaitut 223 pesää olivat 
noin 500 m2:n kokoisella alalla. 
Pesätiheys oli tämän mukaan 
noin 0,4 pesää/m2 (4 000 pesää/
ha). Ruotsissa on havaittu pesien 
tiheydeksi maapesinnöissä yli 3 
500 pesää/ha. Puissa sijaitsevien 
pesien tiheys on ollut enintään 
200–750 pesää/ha (Van Eerden 
& Gregersen 1995, Rusasen ym. 
1998 mukaan).

Suomen merimetsoista 
suu rin osa pesii maassa (Jär-
vinen 2004). Merimetson keko-
mainen pesä on rakennettu kui-
vista oksista, ruo’on korsista ja 
muusta kasvimateriaalista. Pesä 
on halkaisijaltaan noin 30–50 
cm. Pesän korkeus vaihtelee si-
jaintipaikan mukaan ollen 15–50 
cm. Pesämateriaalin joukossa on 
usein myös sulkia ja toisinaan 
meren mukanaan tuomaa jätettä, 
kuten narua, muovia ym.

Merimetsokanta kasvaa
Krunnien yhdyskunta on kas-
vanut vuoden 2000 31 parista 
nykyiseen 240 pariin vuonna 
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2009. Kannan vuotuinen keski-
määräinen kasvu on ollut 47 % 
(-19–291 %) vuosina 2000–2009 
(kuva 1). Kasvu ei ole ollut yhtä 
nopeaa kuin muualla Suomessa. 
Lehikoisen (2006) mukaan koko 
Suomen merimetsokanta kasvoi 
keskimäärin 124 % (16–408 %) 
vuosina 1997–2004. Suomen 
merimetsokannan kasvu on ollut 
sekä keskimääräisellä että mak-
simikasvulla mitattuna voimak-
kainta koko Itämeren alueella. 

Krunneilla pesivän me-
rimetsokannan kehitystä kuvaa-
va aikasarja ei anna ehkä täysin 
oikeaa kuvaa, koska kesäkuun 
inventointeihin perustuvat pari-
määrät voivat olla aliarvioita ver-
rattuna heinäkuun parimääriin. 
Tätä olettamaa tukevat vuoden 
2007 havainnot, jolloin 7. ke -
säkuuta tehdyssä laskennassa ha-
vaittiin 174 pesää mutta 4. hei-
näkuuta 210 pesää. Havaittu ero 
johtuu pesintöjen eriaikaisuudes-
ta. Luotettavimman kokonaisku-
van pesivien parien määrästä 

saa nee pesimäkauden loppuun 
ajoit tuvalla inventoinnilla.

Jos merimetsojen kannan 
kas   vu jatkuu Krunneilla nykyi-
sellä 47 %:n vuotuisella kasvu-
vauhdilla seuraavien kymmenen 
vuoden ajan, kanta olisi yli 11000 
paria vuonna 2019. Suomen voi-
makas merimetsokannan kas -
vu johtuu Lehikoisen (2006) mu-
kaan erittäin selvästi tulomuu-
tosta. Suomen pesivis tä merimet-
soyhdyskunnista vain Sköld -
harunin–Lerharunin yhdyskunta 
Tammisaaressa on Lehikoisen 
(2006) mukaan lopettanut kas-
vunsa ja vakiintunut noin 600 
pariin. Pitkään jatkuneesta ja voi-
makkaasta kasvusta on kuitenkin 
esimerkkejä muualta Itämeren 
piiristä: esimerkiksi Tanskassa 
Van Eerden & Gregersen (1995) 
toteavat merimetsopopulaation 
kasvaneen 15 vuoden ajan kes-
kimäärin 24 %:n kasvuvauhdilla. 
On mahdollista, että kannankasvu 
hidastuu Pohjanletolla tulevina 
vuosina, kuten kolme viimeisintä 

vuotta osoittavat. Jos voimakas 
tulomuutto Suomen ja Perämeren 
populaatioihin edelleen jatkuu, 
pesimäkanta jatkanee kasvuaan 
ja uusia yhdyskuntia muodostuu. 
Suomen ympäristökeskuksen 
(2009a) mukaan tulomuutto on 
kuitenkin vähentynyt viime vuo-
sina ja kannankasvukin on hidas-
tunut. Lehikoinen (2006) arvioi, 
että yksittäisten kolonioiden koh-
dalla kannan tiheydestä riippuvat 
tekijät oletettavasti rajoittavat 
kannan kasvua. Kolonioiden kas-
vaessa riittävän suuriksi ainakin 
ravintoresurssien on havaittu ra-
joittavan yhdyskunnan kokoa.

Merikotkan on havaittu 
viime vuosina saalistavan Poh-
jan leton luodoilla (Ville Suorsa 
suull.). Vaikka varsinaista saalis-
kohdetta ei ole varmistettu, meri-
kotka verottanee myös Krunnien 
yhdyskuntaa. Meri kotkien on to-
dettu muualla Suo messa saalista-
van merimetsoja yhdyskun nista 
(Lehikoinen 2006). Meri kotkan 
merkitystä merimetso kan taa ra -

KUVA 1. Krunnien merimetsokannan kehitys asuttujen pesien määrän perusteella vuosina 2000 
– 2009.
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joit tavana tekijänä ei tunne-
ta, mutta Lehikoinen (2006) 
on arvioinut, että tiheän me-
ri kotkakannan alueilla, Ahve-
nan merellä ja Saaristomerellä, 
me rikotkalla voi olla vaikutusta 
kannan kokoon ja pesimäyhdys-
kuntien vähäiseen määrään.

Kesällä 2009 löydettiin 
kak si uutta merimetson pesimä-
paikkaa Perämereltä. Ne sijaitse-
vat Siikajoen Rautakalliolla ja 
Hau  kiputaan Äijänkumpeleella. 
Rau takalliolla havaittiin kesä-
kuun käynnin yhteydessä kaksi 
mu napesää ja neljä valmiiksi 
ra kennettua tyhjää pesää. Jyrki 
Oja havaitsi Äijänkumpeleella 
17.6. kahdeksan munapesää ja 
5.8. yksitoista pesää, jotka olivat 
tuottaneet 44 rengastusikäistä 
poi  kasta.

Perämeren alueella meri-
met sokanta on pysynyt sopivien 

pe simäsaarten ja luotojen run-
saaseen määrään nähden piene-
nä ja muusta Suomen puolei-
sesta pesimäalueesta erillisenä. 
Kesällä 2009 lähimmät Suomen 
rannikolla olevat merimetsoyh-
dyskunnat sijaitsivat Merenkur-
kun pohjoispuolella noin 200 ki-
lometrin etäisyydellä Siikajoen 
yhdyskunnasta. Muihin Suomen 
merialueisiin verrattuna kasvu 
on ollut maltillista, mikä voi 
johtua Perämeren populaatioon 
kohdistuvasta heikommasta tu-
lomuutosta. Ruotsin puoleisella 
Perämerellä merimetsoja pesii 
Västerbottenista etelään ulottu-
valla rannikkoalueella melko ta-
saisesti. Pesimäkanta on kasva-
nut kymmenen vuoden aikana, 
mutta hitaammin kuin Suomen 
puolella (Norrgrann & Bader 
2006).

Pesinnän ajoittuminen, 
pesyekoko ja poikastuotto
Pesinnän ajoittumisessa on pa-
rien välillä huomattavia eroja. 
Vuonna 2005 muninnan alun me -
diaanipäivä oli laskennallisesti n. 
26. toukokuuta. 49.5 % pareis ta 
oli aloittanut muninnan jo ennen 
mediaanipäivää. Ensimmäinen 
naa ras oli aloittanut muninnan 
las kennallisesti jo ennen 18. tou-
kokuuta. 34.2 % naaraista oli 
aloittanut muninnan mediaa ni-
päi vän jälkeen. Kuoriutumisen 
me diaanipäivä oli n. 20. kesä-
kuuta vuonna 2005. Vuonna 
2008 ensimmäinen naaras oli 
aloittanut muninnan laskennalli-
sesti jo ennen 11. toukokuuta.

Munapesien keskimää räi -
nen pesyekoko oli sekä ke sä-
että heinäkuun aineistossa pie-
nempi kuin kuoriutumisvaihees-
sa olevien pesien (taulukko 1). 

Merimetson pesä poikasineen. © SAMI TIMONEN
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Tämä voi johtua ainakin kahdes-
ta tekijästä: osassa pesiä munin-
ta oli vielä käynnissä ja mahdol-
lisesti osa munavaiheen pesistä 
oli nuorten yksilöiden pesiä. Le-
hikoisen (2006) mukaan sekä 
muna- että poikaspesiin koh-
distuu tutkimus ten mukaan saa-
listusta, joka vaikuttaa pe sye ko-
koon. Lisäksi nuorilla pe si jöillä 
pesyekoko on tutkimus ten mu-
kaan pienempi ja pesimämenes-
tys heikompi kuin vanhoilla ja 
kokeneilla yksilöillä. Myös mah-
dollisissa uusintapesissä mu na-
 määrä voi olla pienempi kuin en-
simmäisissä pesissä. Myö  häiset 
pesijät joutuvat asettumaan yh-
dyskunnan reunalle, jossa saa-
listus vähentää selviytymistä. 
Krun neilla heinäkuussa havaitut 
keskimääräiset pesyekoot oli-
vat kaikissa pesinnän vaiheissa 
kesäkuussa havaittuja selvästi 
alemmat. Tämä selittynee edellä 
kuvatuilla syillä.

Kesäkuussa kuoriutumis-

vaiheessa olevien pesien keski-
määräinen pesyekoko oli Krun -
neilla 3.82 ± 0.07 (n = 88). Lehi-
koinen (2006) havaitsi munape-
sien keskimääräisen pesyekoon 
olleen Tammisaaressa 3.55 ± 0.87
(n = 52). Tämän mukaan pesye-
koko on hieman suurempi Krun-
neilla kuin Tammisaaren saaris-
tossa. Lisäksi on huomattava, 
että Tammisaaren saaristossa pe-
syekoko on laskettu juuri munin-
nan päätyttyä, mutta Krunneilla 
pesyekoko on laskettu kuoriutu-
misvaiheessa olevista pesyeistä, 
joihin on mahdollisesti kohdis-
tunut saalistusta sekä muninta- 
että haudontavaiheessa.

Talveksi Keski-Eurooppaan
Krunnien merimetsot muutta-
vat talveksi Keski-Eurooppaan. 
Muuttoreiteistä on saatu tietoa 
seitsemän rengaslöydön avulla. 
Luonnontieteellisen keskusmu-
seon rengastustoimiston tietojen 

mukaan vuosien 2001–2006 ai-
kana merimetsoja on rengastettu 
Krunneilla yhteensä 301 yksilöä, 
valtaosa pesä- tai maastopoika-
sina. Kaikki seitsemän vuoden 
2008 loppuun mennessä saatua 
löytöä koskevat kuolleena tavat-
tuja yksilöitä. Kaksi yksilöä on 
hukkunut kalanpyydykseen, kak-
si on ammuttu, yksi on luultavasti 
törmännyt autoon ja kahden kuo-
linsyy on jäänyt epäselväksi. Am-
mutut yksilöt on löydetty Tsekin 
tasavallasta ja Suomesta Kempe-
leestä.

Nuorten yksilöiden kuol-
leisuus näyttää olevan korkea en -
nen kahden vuoden iän saavutta-
mista sillä löytöaineistossa vain 
yksi yksilö on selvinnyt juuri ja 
juuri kahden vuoden ikäiseksi. 
Kaksi yksilöä on menehtynyt en-
simmäisen ja neljä toisen kalente-
rivuoden aikana.

Ulkomaiset löydöt jakau-
tuvat viuhkamaisesti Eurooppaan. 
Löytöjä on tullut Suomen lisäksi 

TAULUKKO 1. Krunnien merimetsoyhdyskunnan pesyekoon vaihtelu 
pesinnän eri vaiheissa. Merkintöjen selitykset: ka = keskiarvo (mukana 
keskiarvon keskivirhe), n = pesyeiden määrä, % = kunkin pesyetyypin 
osuus pesien kokonaismäärästä.

Kesäkuu Heinäkuu
Munavaihe ka 3,36 ± 0,05 ka 2,89 ± 0,12 

n 409 n 71
% 72,6 % 29,1

Kuoriutumisvaihe ka 3,82 ± 0,07 ka 2,96 ± 0,18
n 88 n 28

% 15,6 % 11,5

Pesäpoikasvaihe ka 3,44 ± 0,09 ka 3,08 ± 0,08
n 66 n 145

% 11,7 % 59,4

Pesien määrä 563 244
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Itävallasta, Ruotsista, Alankomais -
ta, Saksasta, Tsekin tasavallasta ja 
Ranskasta (Kuva 2).

Aiheuttavatko merimetsot 
ongelmia?
Merimetsokannan voimakas ja 
näkyvä runsastuminen Euroopas-
sa on tuonut mukanaan lajin suo-
jeluun liittyviä uhkia. Pesimäyh-
dyskuntia on toistuvasti häiritty, 
pesiä ja kokonaisia yhdyskuntia 
on tuhottu ja aikuisia lintuja am-
muttu levinneisyysalueen kaikil-
la kolkilla (Rusanen ym. 1998, 
Lehikoinen 2006). Lajin suo-

jeluasema muuttui Euroopassa 
vuonna 1997, kun Euroopan Uni-
onin komissio poisti merimetson 
sinensis-alalajin lintudirektiivin 
liitteestä I sen saavutettua suotui-
san suojelutason.

Lintudirektiivi kuitenkin 
kieltää kaikkien luonnonvarais-
ten lintulajien, myös merimetson 
tahallisen häirinnän ja tappami-
sen. Poikkeus kiellosta voidaan 
myöntää vain erityisin perustein, 
jotka mainitaan lintudirektiivis-
sä (Neuvoston direktiivi 79/409/
ETY). Suomessa merimetson 
suojametsästys aloitettiin Ah-
venanmaalla maakuntahallituk-

sen päätöksellä vuonna 2009. 
Perusteena olivat merimetsojen 
aiheuttamat haitat kalastukselle. 
Birdlife Suomi ja Suomen luon-
nonsuojeluliitto ovat kannelleet 
asiasta Euroopan yhteisöjen ko-
missiolle 4.9.2009, koska Suo-
men valtion katsotaan rikkoneen 
lintudirektiiviä ja sen toimeen-
panoa salliessaan merimetsojen 
metsästyksen (Suomen luonnon-
suojeluliitto 2009).

Ruotsissa merimetsoa on
metsästetty ennen Euroopan U nio -
nin jäsenyyttä säännöllisen met-
säs tysajan puitteissa. EU-jä se-
nyy den myötä metsästys päättyi 
myös Ruotsissa. Merimetsokan-
nan voimakkaan kasvun ja sen 
seu rannaisvaikutusten myötä ajal -
lisesti rajoitettu suojametsästys 
on aloitettu myös Ruotsissa. 
Esi merkiksi Kalmarin läänissä 
merimetsoja saa ampua ja pesiin 
kajota 1.1.–15.4. ja 21.8.–31.12. 
välisenä aikana. Tämän lisäksi 
munia saa puhkoa 1.1.–31.7. vä-
lisenä aikana. Ammattikalastajat 
saavat ampua merimetsoja 300 
metrin etäisyydellä kiinteistä 
pyydyksistä 16.4.–20.8. välise-
nä aikana. Päätös koskee vuosia 
2009–2011 (Länstyrelsen Kal-
mar län 2009). Vastaavia kan-
nanrajoittamispäätöksiä on tehty 
myös useissa muissa lääneissä 
Ruotsissa.

Merimetsokannan nopea 
kasvu on herättänyt vastustusta 
ja vainoa Ahvenanmaan lisäksi 
myös muualla Suomessa. Lehi-
koisen (2006) mukaan häirintää 
on todettu kohdistuneen 43 %:iin 
Suomen merimetsoyhdyskunnis-
ta vuoteen 2004 mennessä. Suo-
men ympäristökeskuksen (2009a) 
mukaan vuonna 2009 Suomessa 
tuhottiin laittomasti 2700 meri-
metson pesää. Krunnien pesi-
mäyhdyskunta on saanut kuiten-
kin olla havaintojemme mukaan 
rauhassa, mikä johtunee alueen 

KUVA 2. Krunnien luonnonsuojelualueella rengastettujen meri-
metsojen rengaslöydöt vuosina 2001-2008.
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sijainnista vanhalla luonnon-
suojelualueella, jonka rauhoitus-
määräykset rajoittavat alueella 
liikkumista ja maihinnousua 
saariin. Lisäksi suojelualueen 
valvonta on ollut perinteisesti 
tiukkaa.

Kielteiset asenteet meri-
metsoa kohtaan johtunevat eten-
kin lajin ravinnonkäytöstä ja pe-
simäyhdyskunnan aiheuttamista 
muutoksista alueen muulle luon-
nolle ja maisemalle. Merimetson 
ravinto koostuu pesimäaikana 
pääosin kaloista. Suomen ympä-
ristökeskuksen (2008) mukaan 
Suomenlahdella ja Saaristome-
ren itäosassa ravinnosta paino-
osuuksittain 46 % on särkeä, 21 
% kivinilkkaa ja 18 % ahven-
ta. Loput 15 % koostuu 12–14 
muusta kalalajista. Perämerellä 

merimetsojen ravinnosta 58 % 
on kiiskeä, 17 % härkäsimppua 
ja 11 % ahventa. Loput 14 % 
koostuu yhdeksästä muusta kala-
lajista (Suomen ympäristökeskus 
2009b). Kiisken osuus ravinnos-
sa kasvaa ja vastaavasti ahve-
nen osuus pienenee siirryttäessä 
Suomessa eteläisiltä merialueilla 
pohjoiseen päin. Tämän hetkisen 
tutkimustiedon mukaan meri-
metson ravinto koostuu pääosin 
taloudellisesti vähäarvoisista ka-
lalajeista eikä lajin arvioida aihe-
uttavan uhkaa kalataloudelle.

Runsaasta kalaravinnos-
ta ja pesimäyhdyskunnan tihe-
ydestä johtuen pesimäluodolle 
kertyvät ulosteet muuttavat saa-
ren ilmettä. Muutaman pesimä-
vuoden jälkeen yhdyskunnan 
asuttama alue on paksun ulos-

tekerroksen peittämä ja kolonia 
loistaa valkoisena kilometrien 
päähän. Rusasen ym. (1998) mu -
kaan yhdyskunnan asettuessa 
puihin pesimään, puut kuolevat 
tavallisesti muutaman vuoden 
kuluessa ulosteiden ja osin myös 
pesämateriaaliksi katkottujen ok -
sien vaikutuksesta. Puustovau-
riot ovatkin olleet yksi peruste 
kannanrajoittamisvaatimuksille.

Merimetsoyhdyskuntien 
vaikutuksia muuhun linnustoon 
on tutkittu runsaasti eri puolilla 
Eurooppaa. Havaintojen mukaan 
merimetsot eivät ole aiheuttaneet 
ongelmia muulle pesimälinnus-
tolle, vaan joillekin merimetson 
asuttamille alueille on asettunut 
uusia lajeja pesimään (Rusanen 
ym. 1998).

Krunnien merimetsoyh-

1997 2001 2002 2003 2005 2007 2008
Merihanhi 1
Kanadanhanhi 1
Jouhisorsa 1
Tukkakoskelo 2 5 6
Isokoskelo 1 1
Tukkasotka 2 1
Pilkkasiipi 3 1 1 2
Punajalkaviklo 1
Karikukko 1 1 1 2 2 1
Naurulokki 2
Kalalokki 1 6 7 3
Selkälokki 11 2 2 3 14 18 3
Harmaalokki 73 133 91 168 181 235 173
Merilokki 1 7 2 4 9 10 3
Kalatiira 1 1 1 1
Lapintiira 1 7 6 5 9 1
Ruokki 1
Västäräkki 1 2 2 3 6 3
Kivitasku 1
Parimäärä 101 152 103 184 232 283 196
Lajimäärä 15 6 6 6 11 11 10

TAULUKKO 2. Pohjanleton ja kahden lähikarin pesimälajisto ja parimäärät ennen merimet-
son pesintää (1997) ja yhdyskunnan asettumisen jälkeen (vuodesta 2001 eteenpäin).
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dyskunnan vaikutuksia pesimä-
luotojen muuhun linnustoon on 
arvioitu alueella tehtyjen pesi-
mälintulaskentojen perusteella 
(taulukko 2). Vertailuaineistona 
on käytetty vuoden 1997 lasken-
taa, joka kuvaa tilannetta ennen 
merimetsojen pesintää alueella. 
Merimetsoluotojen pesimälin-
nustoa on seurattu merimetsoyh-
dyskunnan asettumisen jälkeen 
kuutena kesänä. Havaintoaineis-
to viittaa, että merkittäviä lajis-
to- tai parimäärämuutoksia ei 
ole tapahtunut. Saaristolintukan-
tojen yleiset kannanvaihtelut se-
littänevät parimäärien vaihtelun. 
Krunnien merimetsot ovat valin-
neet pesimäpaikakseen harmaa-
lokkien asuttaman saaren, kuten 
usein muuallakin Suomessa. 
Lehikoinen (2006) on esittänyt, 
että vaikka harmaalokki on mer-
kittävä merimetson munia ja poi-
kasia saalistava laji se kuitenkin 
suojaa merimetson pesiä muilta 
pedoilta (mm. merikotkilta).

Kiitokset
Pohjois-Pohjanmaan ympäris-
tökeskus on vastannut Krun-
nien merimetsokannan seuran-
nasta vuo sina 2000–2002, 2004 
ja 2006– 2009. Vuosien 1997 ja 
2003 ha vain toaineiston on luo-
vuttanut tä tä artikkelia varten 
Risto A. Väi sänen Luonnon-
tieteellisestä kes kusmuseosta. 
Vuoden 2005 ai neiston keruusta 
on vastannut Met sähallitus. Suo-
men ympäristö keskus on osallis-
tunut muutamien maastokäyn-
tien rahoittamiseen. Siikajoen 
Rautakallion inventointi on tehty 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristö-
keskuksen toimesta. Haukipu-
taan Äijänkumpeleen tiedot on 

luovuttanut Jyrki Oja, jota kii-
tämme lajin levinneisyyskuvaa 
tarkentavista tiedoista. Luon-
nontieteellisen keskusmuseon 
rengastustoimisto on luovuttanut 
rengastuksia koskevan löytötie-
toaineiston ja tässä artikkelissa 
esitetyn löytökartan käyttööm-
me. Kiitämme viranomaistahoja 
yhteistyöstä. Käytännön maasto-
töihin ovat osallistuneet vuosien 
varrella kirjoittajien lisäksi Juk-
ka Hauru, Heikki Holmström, 
Tuomo Jaakkonen, Veli Kaup-
pinen, Juha Markkola, Tuukka 
Pahtamaa, Jyrki Pynnönen, Ant-
ti Tolonen, Marianne Tolonen, 
Niina Tuomas, Pirkko Tusa ja 
Matti Tynjälä, joille lämpimät 
kiitokset. Lopuksi esitämme eri-
tyiset kiitokset ansioituneille ve-
nemiehillemme Juhani Jämsälle 
Pohjois-Pohjanmaan ympäris-
tökeskuksesta, Kyösti Juolalle 
Maakrunni-säätiöstä, Jari Ylö-
selle Oulun yliopistosta ja Ilkka 
Lehmukselle Hailuodosta.
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Birdlife Suomi valitsi vuo-
den 2003 projektilajiksi 
selkälokin. Valtakunnal-

lisessa uhanalaisluokituksessa 
vuonna 2000 selkälokki luo-
kiteltiin vaarantuneeksi lajiksi 
(VU). Selkälokin pesimiskannan 
selvittämiseksi Pohjois-Pohjan-
maan alue jaettiin kesällä 2003 
kolmeen selvitysalueeseen: 
Raa hen – Pyhäjoen seutu, Oulun 
seu tu ja siitä pohjoiseen kuuluvat 
me rialueet sekä Koillismaa.

Selkälokki pesii Pohjois-
Pohjanmaalla kahdella erillisellä 
alueella: Raahesta Kuivanie-
melle ulottuvalla merialueella 
ja toisaalta Koillismaalla. Edellä 
mainittua käsitystä tukevat myös 
kaksi ensimmäistä lintuatlasta, 
sekä nyt jo loppusuoralla tätä 
kirjoitertaessa oleva, kolmas 
val takunnallinen lintuatlas (III 
Lin tuatlas). Selkälokki puut-
tuu pe  sivänä lajina suurimmasta 
osasta Pohjois-Pohjanmaan sisä-
maa-alu eita. Pohjois-Pohjan maan 
merialueella laji pesii runsaimmin 
Pyhäjoen ja Raahen edustalla 
sekä Haukiputaan ja Iin ulkosaa-

ristoissa. Muualla se on vähälu-
kuinen ja puuttuu kokonaankin 
laajoilta alueilta.

Aineisto ja menetelmät
Selkälokkien pesimäkantaa sel-
vitettiin tehoinventoinneilla vain 
kahdella alueella, Iin Krunneilla 
(J. Pynnönen) ja Kuusamon Kit-
kajärvillä (J. Mäkelä). Tehoin-
ventoinneissa kaikki selkälokin 
pesimispaikoiksi sopivat saaret 
ja luodot kierrettiin ja kaikki pe-
sivät yksilöt laskettiin. Samalla 
tehtiin havaintoja selkälokkien pe-
sistä ja poikasista. Lisäksi Heikki 

SELKÄLOKKI (LARUS FUSCUS)

JYRKI MÄKELÄ, SAMI TIMONEN & 
HEIKKI TUOHIMAA

BirdLi fe Suomen projekt i la j i  2003
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Tuohimaa laski 15.7. ja 22.7. Py-
häjoen edustan pesimäluodoilla 
oleilevat selkälokit mantereelta 
käsin. Pyhäjoella parimäärät luo-
doittain muodostettiin kertomalla 
luvulla 0,7 ai kuisten lintujen lu-
kumäärä. Tä mä parimäärätulos 
on vain suuntaa-antava, koska 
kaikkia luodoilla olleita selkälok-
keja ei todennäköisesti havaittu 
käytetyllä menetelmällä. Toisaal-
ta osa havaituista  oli ehkä pesi-
mättömiä yksilöitä, joita ei voitu 
erottaa pesivästä kannasta, koska 
pesien  ja varoittelevien lintujen 
määriä ei saatu selville. Muu sel-
kälokkiaineisto koostuu runsaan 
kahdenkymmenen havainnoijan 
tekemistä selkälokkien pesimä-
ha vainnoista kesältä 2003. Raa-
hen – Pyhäjoen -alueen havain-
not keräsi Heikki Tuohimaa, 
muun merialueen Sami Timonen 
ja Koillismaan havainnot kokosi 
Jyr ki Mäkelä.

Selkälokkien lasketut ja 
arvioidut parimäärät
Pesiviä selkälokkeja laskettiin 
kaikkiaan 252 (taulukko 1).

Selkälokkien parimäärä-
ar vio eri puolilla yhdistyksen 
aluetta on selvästi laskettua suu-
rempi eli 385  – 440 pesivää sel-

kälokkiparia (taulukko 2). Kuu-
samon ja Taivalkosken osalta 
arviot teki Jyrki Mäkelä pyrkien 
ottamaan huomioon havainnoin-
tiehokkuden. Iin Krunnien arvio 
(J. Pynnönen) on käytännössä 
suora laskentatulos. Haukipu-
taan arvio perustuu Toivo Kirk-
komäen vuonna 1990 tekemään 
arvioon. Oulun seudulta ja Hai-
luodosta arviot ovat Juha Mark-
kolan ja Raahen – Pyhäjoen alu-
eelta Heikki Tuohimaan.

Pohdintaa
Pohjois-Pohjanmaan selkälok-
kien parimääräarvion suurin 
epä varmuustekijä on erityisesti 
Haukiputaan ja Raahen pesimä-
alueiden jäänti tehoinventoinnin 

ulkopuolelle. Haukiputaan pa-
rimääräarvio perustuu vanhaan, 
Toivo Kirkkomäen vuonna 1990 
tekemään arvioon alueen selkä-
lokkikannasta. Raahen saariston 
kannanarvio perustuu hajaha-
vaintoihin. Havaintoja ei ilmoi-
tettu sisämaasta Koillismaata lu-
kuunottamatta. Tämä kuvannee 
todellista pesivien selkälokkien 
puuttumista suurimmasta osasta 
PPLY:n sisämaa-aluetta. Pesi-
vät selkälokit puuttuvat laajoilta 
alueilta PPLY:n sisämaata myös 
atlaskartoitusten perusteella (I 
Hyytiä et al, II Väisänen et al ja 
III Lintuatlas). Koillismaan osal-
ta Taivalkosken lokkikartoitus ei 
ollut yhtä kattavaa kuin Kuusa-
mossa. Iin Krunnien saaristo-
alue on rannikolla selkälokkien 

Alue Parimäärä Laskija
Pyhäjoki 57 Heikki Tuohimaa

Iin Krunnit 112 Jyrki Pynnönen

Kuusamo 70 Jyrki Mäkelä

Taivalkoski 13 Jani Suua ym.

Yhteensä 252

TAULUKKO 1. Laskennassa havaittujen pesivien 
selkälokkien jakaantuminen PPLY:n alueella.

Alue Parimääräarvio Arvioija
Pyhäjoki 60 – 80 Heikki Tuohimaa

Raahe 20 – 40 Heikki Tuohimaa

Haukipudas 30 Toivo Kirkkomäki

Oulun seutu ja Hailuoto 0 – 5 Juha Markkola

Iin Krunnit 115 Jyrki Pynnönen

Kuusamo 130 Jyrki Mäkelä

Taivalkoski 30 – 40 Jyrki Mäkelä

Yhteensä 385 – 440

TAULUKKO 2. Selkälokkien parimääräarvio PPLY:n alueella 2003.
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vahvin pesimäalue ja sisämaas-
sa Kuusamon Kitkajärvi. Näillä 
alueilla selkälokkikantoja on 
seurattu jo useiden vuosikym-
menien ajan.

Kitkajärvi jakautuu kah-
teen vesialtaaseen, joita erottaa 
kapea Kilkilösalmi. Ala-Kitka-
järven selkälokkien parimäärä 
oli kesällä 2003 13 pesivää paria 
ja Yli-Kitkajärven alueella pesi 
44 selkälokkiparia, mutta näistä 
kymmenen paria Posion puolel-
la. Viimeksi mainitut on tässä 
jätetty laskematta PPLY:n kan-
nanarvioon, koska Posio kuuluu 
Lapin lääniin. Kitkan selkälok-
kipopulaation kannalta rajan-
veto on tietysti jossain määrin 
keinotekoinen. Kitkajärvellä sel-
kälokkikanta on elinvoimainen 
ja poikastuotto on keskimäärin 
hyvä ollen 0.3 – 1.0 lentopoikas-
ta pesivää paria kohden, vaih-
dellen vuodesta toiseen (Mäkelä 
1993 ja Mäkelä, julkaisematon). 
Kuusamon toiseksi parhaalla pe-
simäjärvellä, Muojärvellä, pesii 
vähintään kymmenen selkälok-
kiparia. Muutoin selkälokkikan-
ta jakautuu Kuusamossa muille 
karuille järville yhden - muuta-
man parin kokoisina löyhinä 

yh dyskuntina. Selkälokki pesii 
Koil lismaalla harvalukuisena 
myös järvialueiden läheisillä 
suo alueilla. Taivalkoskelta ei 
il moitettu yhtään yli kahden 
selkä lokkiparin pesimäjärveä tai 
-suota.

Koska kannanarviota ei 
tehty kesällä 2003 kaikilla pesi-
mäalueilla, jouduttiin tyytymään 
osin myös aiempiin havaintoihin 
selkälokkien pesimäalueista ja 
parimääristä. Aiempi Kirkkomä-
en 1980-luvun loppua koskeva 
(1990) arvio PPLY:n selkälokki-
en pesimäkannasta oli 300 - 400 
pesivää paria. Tämä ero 2000-
luvun kannanarvioon verrattuna 
johtuu Raahen-Pyhäjoen meri-
alueen silloisista puutteellisista 
tiedoista.
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RETKIÄ JOKSAN KANSSA - OSA 1

ELJA HERVA

Ensimmäisen yhteisen ret-
kemme Joksan (kuten 
Jouko Siiraa kutsuttiin 

sekä lyseo- että yliopistoaikoina) 
kanssa teimme havaintovihkoni 
mukaan 24.4.1951 Oulunlahdel-
le eli Kempeleenlahdelle. Tuol-
loin Oulunlahden perukan ranta 
oli vielä laiduntamisen ansiosta 
laajasti matalaa rantaniittyä, jol-
la kesäkuussa ruijanesikko kukki 
runsaana. Sisempänä oli harvaa 
pajukkoa ja sitten ojitettua niittyä 
latoineen ja pienine metsiköineen. 
Oulunsalon lentokentälle mene-
vää tietä ei vielä ollut, joten ke-
väällä näillä niityillä ei liikkunut 
juuri ketään. Siellä sai poikapo-

rukalla rauhassa retkeillä, juoda 
maito- tai simapullonsa ja syödä 
voileipänsä ja munkkinsa latojen 
seinustoilla tai katoilla kenen-
kään häiritsemättä. Metsähanhia 
Oulunlahden niityillä ja rannoilla 
oleskeli huhtikuun lopulla ja va-
pun tienoilla sadoittain. Niiden 
jälkeen toukokuun alkupuoliskol-
la tulivat kiljuhanhet, nekin jopa 
yli satapäisinä parvina.

Keväällä 1952 huhti- ja 
toukokuussa teimme Joksan ja 
monesti muutaman muunkin po-
jan kanssa Oulunlahdelle aina-
kin viisi yhteistä retkeä. Ajettiin 
polkupyörällä noin 8 km, jätet-
tiin pyörät seurantalon pihaan ja 
jatkettiin kävellen pitkin rantaa. 
Myllyojan suu ylitettiin jäätä 
pitkin, usein kahlaten saappai-

siin pyrkivässä tulvavedessä, 
minkä jälkeen jatkettiin edelleen 
niityille ja Oulunsalon Vihiluo-
toon. Niityillä huutelivat kuovit, 
lensivät ja kitisivät töyhtöhyy-
pät, päkättivät taivaanvuodet ja 
”nelistivät” jänkäkurpat. Sini-, 
jouhi- ja lapasorsia oli rantave-
sissä ja kevätlammikoissa, ja 
toukokuussa niiden pesiä löytyi 
niityiltä. Tavi ja haapana samoin 
kuin telkkä ja isokoskelo olivat 
myös tavallisia havaintoja. La-
tojen seinustoilta tai katoilta kii-
karoitiin tuulihaukan lekuttelua 
ja piekanajonojen muuttolentoa. 
Vihiluoto oli asumaton metsäi-
nen kumpare, jonka aurinkoi-
sille, lämpimille pälvipaikkoille 
oli mahtavaa istahtaa syömään 
eväitä ja tekemään muistiinpa-

Lintuja Oulunsalon Vihiluodossa 12.5.1950. Jouko Siiran havaintovihko.
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noja havaintovihkoon. Kun jat-
koi pari kilometriä etelään, oli 
jo Liminganlahden tuntumassa, 
missä saattoi nähdä merihanhia, 
yleensä vain yhden tai muutaman 
parin. Oulunlahden lisäksi ret-
keilimme Joksan kanssa Oulun 
pohjoispuoleisilla Pyykösjärvel-
lä ja Kuivasjärvellä. Kuivasojan 
suu suli varhain ja houkutteli 
sinisorsia, taveja, koskeloita ja 
uiveloita, joita 3.5.1952 näimme 
4 urosta ja 3 naarasta - ensim-
mäiset uiveloni.

Kauemmas Liminganlah-
delle ja Hailuotoon
Toukokuun lopussa ja kesäkuun 
alussa 1952 teimme Joksan 
kanssa kahdestaan kaksi pitkää 
päiväretkeä Liminganlahdelle. 
Pyörällä ajettiin Kempeleen kir-
kolle, mistä jatkettiin kävellen 
harjualueen yli Liminganlahden 
kilometrien levyiselle metsä- ja 

kosteikkoalueelle ja edelleen 
ran taniityille. Liminganlahdella 
nähtiin merihanhia ja joskus rus-
kosuohaukkakin, joita ei tuol-
loin Oululahden puolella ollut. 
Rantaniityillä oli kalalokin ja 
kaislikoissa naurulokin pesiä. 
Näillä retkillä näin myös ensim-
mäiset vesipääskyni ja jänkä-
sirriäiseni. Eräs ensimmäisistä 
punavarpushavainnoistamme 
tehtiin paluumatkalla Oulunlah-
den tuntumassa. Retket ottivat 
voimilleni: lähtö oli 5.30, ja pa-
ria evästaukoa lukuun ottamatta 
oltiin liikkeessä, suureksi osaksi 
pehmeitä kosteikkoja kävellen, 
ja kotiin ehdittiin vasta myöhään 
illalla. Mutta ne olivat innosta-
via löytöretkiä tuntemattomille 
rannoille ja rantametsiin. Joksa 
oli kestävä kävelijä, leppoisa 
retkikumppani ja innostava ja 
opastava lintujen tuntija. 

Kesäkuussa 1952 pääsin 
Joksan ja Veken (Veijo Törn-

roos) kanssa ensimmäiselle ret-
kelleni Hailuotoon. Majapaikas-
tamme, kirkonkylältä ajoimme 
pyörällä pehmeitä hiekkateitä 
eri puolille  ja jatkoimme kävel-
len Kirkkosalmelle, Hanhisen 
Härkinnevalle ja rantoja pitkin 
Santosen ympäri. Kirkkosalmel-
ta kir jasimme useita naurulokin 
ja mustakurkku-uikun pesiä 
sekä ehkä ensimmäiset Hailuo-
dossa varmistetut nokikanan ja 
silkkiuikun pesinnät. Hanhisen 
suolla pesi muuttohaukka van-
hassa kalasääsken pesässä. Ka-
lasääskiä nähtiin useita kertoja 
sekä Hanhisessa että Santosen 
kierrolla. Merihanhia nähtiin 
vain Santosen rannoilla, kaukaa 
lentoon lähtevinä pieninä ryh-
minä. Merihanhikanta on tuosta 
ajasta kuluneina vuosikymme-
ninä monikymmenkertaistunut 
niin Hailuodossa kuin muualla-
kin Perämerellä. Hailuodon ret-
kestä olen kertonut aikaisemmin 

Muistiinpanoja Hailuodon retkeltä 27.5.1950. Jouko Siiran havaintovihko.
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Eräs ensimmäisistä punavarpushavainnoistemme. Elja Hervan havaintovihko.

Aureolassa (Herva 2002).
Sitten seuraavana kevää -

nä (1953) tein Oulunlahdelle kou-
lun jälkeen iltapäiväretkiä yleen-
sä yksin ja viikonloppuret kiä ka-
verien kanssa. Vappuretkellä oli 
Joksan lisäksi pari luokkatove-
riani. Vappuaaton iltana pyöräil-
tiin ja käveltiin Lahden niityille. 
Nähtiin tavanomaiset sorsat ja 
kahlaajat sekä satapäinen met-
sähanhiparvi. Kuultiin kiljuhan-
hen helisevää ”kjukjutusta” ja 
jänkäkurpan ”klokkoro” iltatai-
vaalta. Pienen etsiskelyn jälkeen 
löydettiin nukkumiseen sopiva 
lato, jonka heiniin kaivauduttiin 
huovan tai paperisen pukupussin 
sisällä. Vappupäivä retkeiltiin 
rantaniityllä Vihiluodon metsik-
köön saakka. Metsähanhia oli 
muutaman kymmenen parvissa, 

kiljuhanhia kymmenkunta. Si-
nisorsan pesiä löytyi kaksi, jou-
hisorsan kolme ja töyhtöhyypän 
yksi. Nautittiin aurinkoisesta ke-
vätpäivästä, simasta ja tippalei-
vistä. Viattomat ja halvat olivat 
sen ajan poikien vappuhuvit. 

Pitkä kevätkävely Tupokses-
ta Varjakkaan
Kevään 1953 retkistä mieleen-
painuvin oli kävely Tupoksesta 
Liminganlahden ja Luodonselän 
rantaa Oulunsalon Varjakkaan. Ju-
nalla tultiin illansuussa Tupoksen 
seisakkeelle, käveltiin rantaan ja 
tehtiin suuri havainto: ”Chlidoni-
as nigra -uros lenteli lie jurannalla 
välillä laskeutuen ja pistäen nok-
kaansa veteen. Saim me seurata 
sitä noin 20 minuu tin ajan, välillä 

20 metrin päästä.”  Myöhemmin 
Joksa kirjoitti tästä Ornis Fenni-
caan meidän itse kunkin ensim-
mäisen tieteellisen raportin (Her-
va, Mannermaa ja Siira 1954). 
Yö vietettiin ladossa rannan tun-
tumassa, suuren vaikeasti ylitettä-
vän kanavan varrella.

Seuraavan päivän alku-
taival kävi pitkin Liminganlah-
den rantaa, hyvää vesilintu- ja 
kahlaajamaastoa. Nähtiin (run-
sausjärjestyksessä) sini-, jouhi-, 
ja lapasorsia, haapanoita, taveja 
ja heinätaveja. Tukkasotkia oli 
kym menittäin ja lapasotkia va-
jaa kymmenen, tukkakoskeloi-
ta ja silkkiuikkuja muutamia. 
Ran taniityllä lähti tukkasotka 
pe sältään, jossa oli 5 munaa, ei 
un tuvia; siis munintavaiheessa. 
Reput selässä kulkeva poika-
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Julkaisutapaus - mustatiira (Chlidonias nigra) Liminganlahdella. Elja Hervan havaintovihko.

po rukka herätti epäilyksiä, ja 
eräästä talosta juoksi isäntä 
luok semme ja halusi tarkastaa 
rep pumme: Linnunmunia ei re-
puissa ollut, ja hyvässä sovussa 
erottiin. Merihanhia näimme seit-
semän (2, 4 ja 1), ja kiljuhanhia 
19 linnun parven. Lisäksi näim-
me Branta-lajiksi epäilemämme 
hanhiparven (noin 60), jollainen 
oli nähty jo edellisenä iltana. 
Nämä havainnot osaltaan innos-
tivat Veken organisoimaan ark-
tisten vesilintujen kevätmuuton 
seurannan Oulun, Oulunsalon, 
Siikajoen ja Hailuodon rannoilla 
muutaman keväänä 1950-luvun 
lopulla. Kahlaajista olivat taval-
lisia, toistuvasti havaittuja kuo-
vi, töyhtöhyyppä, meriharakka, 
punajalkaviklo, liro ja suokukko 
ja vain muutaman kerran havait-
tuja valkoviklo, rantasipi, tai-
vaanvuohi, tylli ja jänkäkurppa. 
Lapinsirrejä on kirjattu kerralla 
11, siis ilmeisesti parvi. Lisäksi 

näimme kala- ja naurulokkeja, 
kalatiiroja ja tavallisen valikoi-
man varpuslintuja.

Matka jatkui Oulunsalon 
etelälaidan ”kivikkoista lieju-
rantaa ja myöhemmin hiekka-
rantaa. ”Merihanhia lähti lahdel-
le pistäviltä niemekkeiltä kaksi 
liki kaksikymmenpäistä parvea 
– siis pesimättömiä lintuja – ja 
aluksi oli sorsia edellä kuvattuun 
tapaan, heinätavia lukuun otta-
matta. Hiekkarantataipaleella oli 
meriharakoita, tyllejä, pikkutyl-
lejä, rantasipejä, muutama liro ja 
punajalkaviklo sekä kalalokkeja, 
kaksi naurulokkia ja kaksi räys-
kää. Meriharakan ”pesä hietikol-
la syvennyksessä, pesäkuoppa 
21x20x7 cm, alustana kaarnan 
murusia; munia 3, vihreänhar-
maalla pohjalla pieniä tervan-
ruskeita läikkiä. (54,7x39,5; 
56,4x40,1; 56,9x40,3). Pesältä 
rantaan oli 70 metriä.” Munat 
mitattiin mauserilla 0.1 mm:n 

tarkkuudella, kuten Joksalla oli 
tapana.

Illalla jossain Koppanan 
ja Salonpään tienoilla nähtiin 
taas meille outoja muuttajia: 
50–60 ylilentävää outoa hanhea 
(Branta-laji?) ja todennäköisiä 
mustalintuja ja/tai pilkkasiipiä 
kymmenien, jopa 150 linnun 
parvina lentämässä pitkin meren 
pintaa pohjoiseen. Erityisen mai-
ninnan ansaitsi Oulunsalon kär-
jessä vastaan lentävä harmahtava 
nuori joutsen. Noihin aikoihin 
olimme onnellisia, jos näimme 
joutsenen kerran pari keväässä.

Päivä oli ollut aurinkoi-
nen, mutta kolea ja tuulinen. 
Pitkin iltaa katselimme latoa 
yöpymispaikaksi, mutta ensim-
mäinen löytyi vasta puolen yön 
tienoilla Oulunsalon pohjois-
rannalta Akionlahdelta: harva-
seinäinen hirsilato, jossa ohut 
kerros märkää homeista heinää, 
johon ei juuri voinut kaivautua 
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nukkumaan. Illan kuluessa tuuli 
oli kiertynyt lännestä pohjoiseen 
ja ”ilma aamuyöllä aivan kurja, 
raekuuro, kylmä pohjoistuuli”. 
Muutaman tunnin värjöttelyn 
jälkeen jatkoimme matkaa Var-
jakkaan. Linnut on kirjattu siel-
täkin, mm. tyllejä, pikkutyllejä, 
lapinsirrejä ja suosirrejä yhteen-
sä 30, siis ilmeisesti parvi. Kyl-
mästä huolimatta laulurastas ja 
punakylkirastas ja monet muut 
linnut lauloivat, käenpiika piu-
kutti ja käki kukkui.

Kävelynkin jälkeen olim-
me kylmissämme ja väsyneitä, 
mutta onnellisia, kun Varjakan-
salmen venemies päästi meidät 
nukkumaan lämpimään varti-
jankoppiinsa – se oli kylmään 
ja tuuleen tutustuneen miehen 
myö tätuntoa tuntematonta poi-
kaporukkaa kohtaan. Nukuimme 
muutaman varhaisaamun tunnin. 
Aamulla pääsimme työväkeä 
kul jettavalla moottoriveneellä 
aal lokkoisen lahden yli Nuotta-
saareen, mistä kävelimme kukin 
kotiimme, Juho ja minä keskus-
taan Kirkkokadulle, Joksa Tui-
raan. Ehkäpä juuri näillä retkillä 
minuun juurtui elämäntapa ja 
käsitys, että ilman retkien ko-
kemuksia ja rasituksia elämä on 
tylsää, että paras keino torjua 
ja hoitaa lamaannusta on lähteä 
liikkeelle, maastoon, retkelle.

Liminganlahden ainutlaatui-
suus vahvistuu
Keväällä 1954 retkeilin edelleen 
Oulunlahdella, mutta harvem-
min kuin kahtena edellisenä ke-
väänä. Retket ulotettiin Vihiluo-
toon ja edelleen Liminganlahden 
Kylänpään rannoille, haluttiin 
nähdä merihanhia. Tämänkin 
ke vään muistiinpanoista retkito-
verit puuttuvat, mutta Joksa oli 

mu kana ainakin vappuretkellä 
Li minganlahdelle. Vapun aat-
tona klo 17 lähdettiin Oulusta 
pyöräilemään kohti Tuposta, 
josta jatkettiin kylä- ja peltoteitä 
Temmesjoen suuhun. Löydettiin 
variksen pesä, 4 munaa, joka 
paluumatkalla vappupäivänä to-
dettiin hävitetyksi. Yö vietettiin 
heinäladossa. Aamulla mentiin 
Temmesjoen rantaan. Joella ja 
sen lähistöllä laskettiin yhteensä 
127 merihanhea. Metsähanhipar-
via lensi pelloilta jokisuulle. Pa-
rin tunnin aikana klo 7.30–9.30 
tuli taivaanrannasta Limingan 
kirkon takaa jokisuuhun jopa 
250 hanhen parvina yhteensä 
noin tuhat hanhea, joista puolet 
varmoja metsähanhia, puolet 
mahdollisia, pitkän etäisyyden 
takia varmistamattomia. Tämä 
oli suurin noihin aikoihin näke-
mäni metsähanhimuutto. Lisäksi 
oli piekanan muuttoa, ja näimme 
sinisuohaukkakoiraan ja -naa-
raan sekä kaksi kalasääskeä jo-
kisuun yllä lekuttelemassa.

Seuraavina (1955–57) 
vuo sina linturetkeilyni ja sa malla 
muistiinpanot havainto vih koihin 
vähenivät. Joksa kir joitti yliop-
pilaaksi keväällä 1954 ja lähti 
opiskelemaan Helsinkiin. Teim-
me yhteisiä retkiä Liminganlah-
delle 1950-luvun loppupuolella 
ehkä vain yhden, Lumijoen suu-
hun: ”1.6.1957 Lumijoen ran-
nalla mm. L. ridibundus (nau-
rulokki) -pesiä löysimme 222, 
useimmissa 3 munaa. Lisäksi 
arviolta ainakin 100 pesää lisää. 
L. minutus (pikkulokki)  -pari 
L. ridibundus -yhdyskunnassa. 
Anser anser (merihanhi) noin 50 
yhteensä. Lanius collurio (pik-
kulepinkäinen)  -uros istui aidan-
seipäillä (Syrjälän talon lähellä). 
(Tarkemmat havainnot tarvitta-
essa Jouko Siiralla)”. Minä en 

havaintoja ole tarvinnut, mutta 
Joksan havaintojen kirjaaminen 
oli tässä vaiheessa ja jo vuosina 
1953–54 järjestelmällistä, ja hän 
käytti näitä havaintoja Pro gradu 
-työssään (1958), artikkelissaan 
”Anas-lajien pesivän kannan 
arvioinnista” (Siira 1959) ja al-
kuna noin 40 vuotta kestäneelle 
Liminganlahden linnuston seu-
rannalle (Siira 2003).

Yhteiset retket Joksan 
kanssa jatkuivat myöhemminkin. 
Keväällä 1960 retkeilin hänen 
kumppaninaan Luirolla ja sen si-
vujoilla laskemassa lintuja ennen 
Sompion hukuttamista Lokan 
altaan vesiin (Siira 1998). 1970-
luvun alussa Joksa opasti minut 
parhaille merihanhen pesimäalu-
eille Lumijoella, kun sain päähäni 
alkaa elokuvata Perämeren meri-
hanhen elämää (Herva 2003).
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LINNUT POHJOIS-POHJANMAALLA 2002

TAPANI TAPIO (toim.), TEPPO MU-
TANEN, PEKKA RUUSKA, TUOMAS 
VÄYRYNEN, PEKKA RAHKO, TEE-
MU SAARENPÄÄ, SAMI TIMONEN 
& HEIKKI TUO HI MAA

Tämä katsaus sisältää vuo -
den 2002 mielenkiin toi-
simmat lintuha vainnot 

Poh      jois-Pohjanmaan lintutieteel-
li  sen yhdistyksen alueelta. 
PPLY:n aluerariteettikomitean ja 
Bird  Li fe Suomen Rariteettiko-
mi  tean hy väk symistä lajeista 
vuo  silta 2002– 2005 on erillinen 
ar  tikkeli toisaalla tässä lehdessä 
(Lam  pila, Vel mala & Takalo, 
2004). 

Tämän vuosikatsauksen 
li  säksi vuoden 2002 PPLY:n lin-

nustoa on käsitelty ainakin seu-
raavissa artikkeleissa: 
• Tauvon lintuasemakatsauk-

sessa (Ojanen & Tynjälä, 
2002), joka ilmestyi Aureola-
vuo sikirjassa 2002. 

• BirdLife Suomen vuoden 
2002 projektilajista pikkule-
pinkäisestä oli oma artikke-
linsa vuoden 2003 Aureola-
vuosikirjassa (Rahko, 2003). 

• Aureola-vuosikirjassa 2002 
kerrottiin Siikajoen Tauvon 
Ulkonokan pesimälinnustos-
ta vuosilta 2001–2002 (Suor-
sa, 2002).

• Vuoden 2002 linturallikerto-
mukset julkaistiin Aureola-
vuosikirjassa 2002

• Siikajoen rannikon linnustoa 
käsittelevä tutkimus julkais-

tiin Aureola-vuosikirjassa 
2002 (Repo, 2002).

• Risteymälinnuista julkaistiin 
oma katsaus vuosilta 2000–
2002 Aureola-vuosikirjassa 
2001 (Mutanen, 2001)

• Vuosina 2000–2002 havaitut 
lintujen värimuunnokset jul-
kaistiin Aureola-vuosikirjas-
sa 2002 (Mutanen, 2002).

Näiden lisäksi alueemme 
linnustoa käsitteleviä artikke-
leita vuodelta 2002 on julkaistu 
BirdLife Suomen julkaisemassa 
Linnut-vuosikirjassa 2003 (pe-
tolintuvuosi, maakotka, merikot-
ka, muuttohaukka, kalasääski, 
haarapääsky, sisämaan seuran-
tapyynti, harvinaisuuskatsaus ja 
rengastusvuosi 2002). 
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Kirjoittajien työnjako oli 
seu  raava. Pekka Ruuska (101 la-
ji tekstiä): kyhmyjoutsen – risti-
sor sa, punasotka – lapasotka, 
al lihaahka – kuikka, silkkiuik-
ku – härkälintu, merimetso, har -
maahaikara – muuttohaukka, 
ke sykyyhky – tervapääsky, kan-
gas kiuru – räystäspääsky, kos ki-
kara – rautiainen, harmaasiep po 
– talitiainen, puukiipijä, iso le-
pin käinen – kottarainen, Tuo-
mas Väyrynen (65): luhtakana 
– ve sipääsky, tilhi, punarinta – 
hip  piäinen, Pekka Rahko (27): 
pik  kulepinkäinen, varpunen – 
pa  jusirkku, havainnoijaluettelo 
Tee  mu Saarenpää (23): meriki hu 
– riskilä, käenpiika – pohjan tik -
ka, Teppo Mutanen (16): haa  pana 
– lapasorsa, haahka, jää  kuikka 
– pikku-uikku, musta kurk  ku-
uikku, kaulushaikara, har   jalintu, 
pähkinänakkeli Sami Ti   monen 
(6): metsäkirvinen – väs   täräkki 
ja Heikki Tuohimaa (0): vuoden 
yleisluonnehdinta, täy   dentäviä 
tekstejä useisiin la jei   hin, erityises-
ti käpylintuihin. Kat  sausta toimit-
ti aluksi Tep po Mu tanen ja sen 
saattoi lop puun Ta pani Tapio.

Lintuvuosi 2002
Vuoden 2002 ensimmäiset kuu-
kaudet olivat lintuharrastusmie-
lessä vaisuhkoja, mielenkiintoi-
sim pia ilmiöitä lienee ollut 
iso  lokkien runsaus. Maalis-huh-
tikuun taitteessa tuli lintujen 
ensimmäinen voimakas muutto-
aalto, jolloin useat lintulajit saa-
puivat etuajassa. Huikea isojen 
lin tujen muuttopäivä sattui yh-
teishavainnointiin. Silloin mm. 
met sähanhia ja merimetsoja näh-
tiin muuttavina ennätysmäisesti. 
Ark tista muuttoa seurattiin tällä 
ker taa rannikolla vähän, kun taas 
Kuu samossa saatiin muutamana 
päi vänä monia mielenkiintoisia 
ha vaintoja. 

Kesällä useimpien eteläis-
ten lajien, mm. yölaulajien, revii-
rien yhteismäärät jäivät kes ki-
määräistä pienemmiksi. Pöl löjä 
ja päiväpetolintuja oli run saasti 
alueen eteläosissa ja eten kin pöl-
löjen runsaus yhä lisääntyi lop-
puvuotta kohti.

Heinäkuussa alkoi huu-
maava käpylintuvaellus ja kä-
pylintuja riitti ennätysmäisen 
pal jon koko loppuvuoden. Lop-

puvuodesta esiintyivät erittäin 
runsaina myös taviokuurna, til-
hi, räkättirastas ja mustarastas, 
mikä oli seurausta valtavasta 
pihlajanmarjasadosta. Edellisten 
lisäksi vaelsivat runsaslukuisi-
na hiiripöllö ja pähkinänakkeli. 
Muutoin syksy ei tarjonnut suu-
ria yllätyksiä, mutta huomionar-
voista olivat ainakin Hailuodon 
nuorten sirrien ja sorsien suuret 
kerääntymät. Loppuvuosi oli 
lokakuulta lähtien kylmä, jonka 
vuoksi vesilinnut ja lokit pois-
tuivat aikaisin. Kaikki merialu-
eemme rannat olivatkin jäässä 
joulukuun alkuun mennessä. 

Koko vuoden aikana run-
sastuvaa suuntausta jatkoivat 
mm. merikotka, lyhytnokkahan-
hi ja pikkuvarpunen. Päinvastai-
seen suuntaan kulkivat mm. 
kul tasirkku ja kiljuhanhi. Pikku-
harvinaisuuksista mm. mustatii-
roja ja turturikyyhkyjä nähtiin 
vuod en aikana normaalia use-
ammin.

Vuoden 2002 katsausta 
varten saatiin hieman yli 21000 
havaintoriviä. 

Havaintojen jakautuminen kuukausittain vuonna 2002 (palkit) sekä koko vuoden havaintoker-
tymä (viiva). Vähiten havaintoja oli helmikuulta (273 havaintoa) ja eniten huhtikuulta (> 4000).
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Havaintojen jakautuminen kunnittain vuonna 2002.

Kunta Havaintoja
Haapavesi 36
Hailuoto 1281
Haukipudas 824
Ii 106
Kempele 206
Kestilä 0
Kiiminki 29
Kuivaniemi 143
Kuusamo 2387
Kärsämäki 11
Liminka 692
Lumijoki 693
Merijärvi 6
Muhos 395
Oulainen 25
Oulu 4868
Oulunsalo 431

Kunta Havaintoja
Pattijoki 495
Piippola 8
Pudasjärvi 187
Pulkkila 2
Pyhäjoki 2585
Pyhäntä 15
Raahe 1264
Rantsila 1
Ruukki 112
Siikajoki 3384
Taivalkoski 43
Tyrnävä 458
Utajärvi 59
Vihanti 85
Yli-Ii 11
Ylikiiminki 73
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Lajikohtainen katsaus

Sorsalinnut - Anseriformes

Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)
Ensimmäiset olivat 29.3. PYI 
Parhalahti 2m (HTu) ja seuraavi-
na päivinä ilmeisesti samat linnut 
RAA Lapaluodossa (HTu, IRu 
ym.). Vielä 24.4. RAA Lapaluo-
dossa oli 2p (KRa). Toukokuussa 
1–2 lintua oleili Siikajoella, esi-
merkiksi 12.5. SII Savilahti 1p 
(JKa) sekä 23.5. SII Ulkonokka 
1p (AVu). Hailuodon eteläran-
nalta saatiin havaintoja vasta 
PPLY:n kevätrallissa, 25.5. HAI 
Ulkoriisi 2p (JMa, ALu, JKa).

Kesän suurin havaittu ke-
rääntymä oli 10.6. HAI Tömppä 
7p (JMa). Erikoinen kesäha-
vainto oli 8.7. PYI Ulkoharmi 
8S (HTu). Yleensä kesän aikana 
lajia havaittiin vain yksittäin tai 
pareina, havaintopaikkoina Hai-
luoto ja Raahen seudun meren-
rannat. Pesintää ei todettu.

Syksyllä kerääntyi HAI 
Iso matalaan, jossa mm. 4.9. 11p 
(LMu, JMa) ja 12.10. 12p (JMa). 
Lisäksi PYI Takarannan ja RAA 
Kultalanlahden alueella viihtyi 
2–4p aina 25.10. saakka (HTu, 
KVa). Vuoden viimeinen ha-
vainto oli 2.11. PAT Mikonkari 
2m (JHa). Kokonaisuutena laji 
taantui alueella edellisvuodes-
ta ja havaittujen eri yksilöiden 
kokonaismäärä lienee ollut kor-
keintaan 40.

Pikkujoutsen (Cygnus colum-
bianus)
Kevään yhteismäärä oli tavan-
omainen, eli noin 20–25 pikku-
joutsenta, mutta syksyllä nähtiin 
vain yksi lintu. Ensihavainnoksi 
kirjattiin 9.–10.4. TYR Murron 
pelloilta 1p (JSj, JAa, ym.). Muut 
havainnot: 11.4. SII Tauvon pellot 

1p (HTu), 12.4. TYR Ängeslevä 
3p (TTa, PRs), 13.4 OUL jäteve-
denpuhdistamo 2p (KOr, MKe, 
PLa), 15.4. LUM Kari 2p (JKa, 
ALu), 15.–16.4. TYR Murto 1p 
(KKr, JSj ym.), 17.–18.4. LIM 
Virkkula 1p (AVu, JHa, JAa), 
19.4. TYR Leppioja 1p (EMi), 
yhteishavainnoinnissa 20.4. ha-
vaittiin sama tai useampi yksilö 
kolmesta eri tornista: LUM San-
nanlahti (APe, JAa, ym.), PYI 
Parhalahti (HTu, JMe ym.), RAA 
Piehinki (TKa ym.), 21.4. OUL 
Pikkarala 1p (KRa), 24.4. LIM 
Virkkula 2p (JHa) sekä LUM 
Sannanlahti 2p (JHa) ja 29.4. 
PYI Takaranta 1p (HTu). Viimei-
set olivatkin PPLY:n toimialueen 
pikkujoutsenten suosikkipaikasta 
LUM Sannanlahdelta 30.4. 3p 
(VRa, STi) ja 6.5. samalla vuo-
den suurimpana kerääntymänä 
6p (MKe, PLa).

Ainoa syksyn ilmoitus 
oli 30.9. SII Munahieta 1 ad p 
(HTu).

Laulujoutsen (Cygnus cyg-
nus)
Tammikuussa 8.1. oleili vielä 2
joutsenta HAA Humalojassa 
(KVa), mutta muualta ei talvisin-
nittelijöitä löydetty. Ensimmäiset 
saapuivat yllättävän aikaisin, kun 
jo 28.2 ui Oulujoen sulassa OUL 
Lapinkankaalla oikein parvi 7p 
(MTy). Lajin runsaimman pesin-
täkannan alueelta Kuusamosta 
saatiin Koillismaan ensihavainto 
9.3. KUU Kiveskoski 1p (PVi, 
HSe, ASe, MPa). 

Seuraavat 11.3. OUL Lin-
nanmaa (AMM) ja 13.3. RAA 
Kultalanperä 2m (VHa). Pieniä 
parvia alkoi näkyä maaliskuun 
viimeisellä viikolla. Kesäkuun 
alkuun mennessä laskettiin yh-
teensä noin 3650 muuttavaa 
lau lujoutsenta. Päämuuttokausi 
ajoittui huhtikuun keskivaiheil-

le. Varhaisia tai suurimpia muut-
toja olivat 31.3. PYI Parhalahti 
84 N (HTu, IRu), 5.4. LUM San-
nanlahti 139m (JAa, JHa, TJa), 
10.4. LUM Sannanlahti 356m 
(JHa), 12.4. LUM Sannanlahti 
165m (JHa) ja PYI Parhalahti 
443m (HTu, JJä). Yhteishavain-
nointipäivänä 20.4. joutsenia 
muut ti paljon: LUM Sannanlahti 
180m (JAa, JPe), PYI Parhalah-
ti 426m (HTu, JMe, JSj ym.), 
RAA Piehinki 154m (TKa, JLi 
ym.) sekä SII Tauvon lintuasema 
228m. Kevään viimeinen suuri 
ilmoitettu muutto oli 23.4. LUM 
Sannanlahti 150m (JHa).

Pelloilla lepäilevien laulu-
joutsenten määrät kasvoivat heti 
huhtikuun alusta alkaen: 30.3. 
MUH Matokorpi 65p (RRj), 1.4. 
TYR Ängeslevä 68p (JMe, SKu), 
2.4. TYR Ängeslevä 93p (JHa), 
3.4 MUH Matokorpi 127p (RRj), 
5.4. TYR pellot 193p (JAa, JHa), 
7.4. TYR pellot 240p (JMe, 
SKu), 9.4. TYR pellot 462p (JSj). 
Suurimmat pelloilla lepäilevien 
joutsenten määrät laskettiin noin 
huhtikuun puolivälissä: 11.4. SII 
Tauvon pellot 180p (HTu), 12.4. 
PYI Harmi, Viirre ja Yppäri pel-
loilla yhteensä 390p (HTu), 14.4. 
TYR pelloilta 400p (KRa) sekä 
14.4. MUH Kankaannokka 160p 
(TSp, RRj, VPH), 16.4. SII Sääri 
231p sekä TYR pellot 268p (JSj), 
17.4. TYR peltoalueet 315p (JSj, 
PMä), 18.4. LUM Kivikasan pel-
lot 189p (JSj, JPm, PMä). 

Huhtikuun lopussa ja tou-
kokuussa jäistä vapautuneissa 
me renlahdissa viipyi vielä suuria 
joutsenparvia: 29.4. PYI Taka-
ranta 180p (HTu), 8.5. LUM 
San nanlahti 350p (KRa), 13.5. 
SII Säärenperä 295p (JKa), 15.5. 
SII Säärenperä 450p (JKa), 20.5. 
SII Savilahti 85p ja Säären ranta 
165p (JHa). Koko kevään komein 
joutsenkerääntymä oli kuten kin 
28.5. LIM Virkkulan tornista 
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850p (ALu). Koillismaan suu-
rimmat ilmoitetut kevätkeräänty-
mät olivat 10.5. KUU Vihtasalmi 
48p (HKe) ja 25.5. KUU Kuusa-
mojärvi 76p (JMk).

Syksyllä ensimmäinen 
muut tavaksi ilmoitettu joukko 
oli 10.9. VIH Lampinsaari 5W 
(HTu). Muuttolennossa havait-
tiin yhteensä vain 536 ja suurin 
il moitettu muutto oli vaatima-
ton: 22.10. RAA Kylmäniemi 
40m (HTu).

Syyskaudella lepäileviä 
joutsenia  las     kettiin paljon ahke-
rammin kuin muuttajia. En-
simmäiset suu   rempien parvien 
ilmoitukset olivat 22.9. HAI 
Santonen–Här kä säikkä 675p 
(STi, VRa) ja 22.9. HAI Tömp-
pä 600p (WVe, PLa, MKe). Jo 
27.–28.9. havaittiin HAI eri 
puo lilla 2400p (JMa). Muual-

ta 26.9. SII Säärenperä 450p 
(WVe, PLa) ja 30.9. HAU Let to 
496p (EAa). Lokakuussa 5.10. 
oli HAI Isomatalassa 730p ja ja 
OUS Riutunkarin ympäristössä 
yh teensä 610p (JPe ym.). Li-
minganlahdelta 6.10. LIM Virk-
kula 180p, Lamunkarin ym pä -
ristö 380p ja OUS Nenännokka 
310p (JPe ym.). 14.10. SII Sää -
ri 600p (STi, EHo) ja Hailuo-
don etelä- ja kaakkoisrannalla 
13.–14.10. yh teensä 2000p (JMa 
ym.). Viimeinen iso määrä oli 
20.10. OUS Riuttu 700p (JAa). 
Mar raskuussa poikkeuksellisen
vä hälukuinen, suurimmat mää  rät: 
5.11. havaittiin MUH Ve ne sa ta-
mas sa 13”12’ parvi (TWä) sekä 
15.11. RAA Preis karissa 10p ja 
Kylmäniemes sä 7p (HTu). Sen 
jälkeen enää yksi nu ori sinnitte-
lijä liikkui RAA Kuljunlahden ja 

Lapaluodon sulissa. Siitä viimei-
nen havainto 25.12. (HTu).

Metsähanhi (Anser fabalis) ja 
harmaahanhilaji (Anser sp.)
Kevään aloitti 28.3. LUM San-
nanlahdella 4m (JAa, JHa, TJa)
ja samana päivänä myös TYR 
pel loilla 2p (JAa, JHa, TJa). Seu-
raavana päivänä 29.3. oli MUH 
Matokorvessakin 4p (TWä).
Kuu  samon ensimmäiset metsä-
hanhet havaittiin lähes kuukausi 
myöhemmin 21.4. KUU Purnun-
suo 8p (HSe). Rannikolla han -
himuuton vilkastuminen näkyi 
ensin paikallisten metsähanhien 
selvänä lisääntymisenä: 4.4. 
LUM Limingan raja 42p (JRa), 
TYR Ängeslevä 32p ja seuraa-
vana päivänä Tyrnävällä jo 90p 
(JAa, JHa, TJa). Muuttavia saa-

Keväällä kansallislintujamme laulujoutsenia näkee tankkaamassa suuria määriä peltoalueilla. 
Kesällä niitä löytää lähinnä vain pesäpaikoiltaan. Syksyllä lintuja voi kerääntyä esim. Hailuo-
dossa jopa tuhansia. © JUHA OLLILA
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tiin kirjatuksi ensi kerran isom-
min 10.4. LUM Sannanlahdella 
191m (JAa, JHa) ja 12.4. 500m 
(ALu, JHa, JAa) Sannanlahdel-
la sekä PYI Parhalahdella 473m 
(HTu, JSj ym.). Yhteistarkkailu 
20.4. osui hanhimuuton huip-
puun: PYI Parhalahti 3765m 
(lisäksi 1702 lajilleen määrit-
tämätöntä hanhea ) (HTu, JMe, 
JPm, ym.), RAA Piehinki 847m 
(2225 määrittämätöntä) (TKa 
ym.), LUM Sannanlahti 3745m 
(luku sisältää määrittämättömät) 
(JAa, JPe), HAI Kirkkosalmi 
357m (JMa ym.) ja SII Tauvon 
lintuasema 662m (sekä 3600 
määrittämätöntä). Yhteistarkkai-
lussa Parhalahdella laskettiin 
kaik kiaan hanhia ennätykselliset 
5624m. Hanhipajatso tyhjenikin 
mel kein kerralla, 23.4. LUM 
San nanlahdella 136m (JAa,
JHa) oli viimeinen kirjattu yli 
sadan met surin muutto. Satun-
naisia pik kuparvia havaittiin 
myöhemminkin, niistä reilusti 
viimeinen oli PPLY:n kevätralli-
päivän 25.5. PYI Elävisluoto 5m 
(JAa, JHa, JTa). Kevään yhteis-
määrä muuttolennossa oli noin 

5600 metsähanhea ja 2700 lajil-
leen määrittämätöntä hanhea, kun 
päällekkäisyyksiä poistetaan.

Pohjois-Pohjanmaan ym-
päristökeskus ja BirdLife Suomi 
organisoivat keväällä 2002 nyt 
toista kertaa järjestelmälliset 
metsähanhilaskennat. Lepäävät 
hanhet laskettiin pelloilta päivit-
täin Oulun seudulla eli kunnissa 
SII–LUM–LIM–TYR–KEM–
OUS. Aloituspäivänä 11.4. ko ko 
alueelta löydettiin 1100 met sä-
hanhea, seuraavina päivinä (joka 
toisen päivän summa) 1300,
2300, 2500, 2600 ja suuren muut-
topäivän 20.4. aamuna jo 4900 ja
sitten 21.4. oli kevään huippu
8100 lepäilijää. Sen jälkeen mää-
rät laskivat hiljalleen: 22.4. las-
kettiin 6300 ja laskentojen lope-
tukseen 26.4. mennessä summat 
olivat seuraavat: 5100, 3800, 
3000 ja 2200. Lepäilijöiden mak-
simimäärä oli nyt noin 2300 yksi-
löä suurempi kuin edellisvuoden 
laskennoissa.

Kesältä saatiin muutama 
ilmoitus pesintäsoilta. Mainitta-
vin oli 24.6. LIM Veneneva 14p, 
joista neljä nuorta lintua (HTu).

Syysmuutto ilmeni 19.8. 
alkaen, jolloin LIM Hirvineval-
la oli 16p (PLa). Syysmuuton 
tarkkailu oli vähäistä, yhteensä 
vain yksi suurempi keräänty-
mä (150yks.) ja 350 muuttavaa 
metsähanhea ilmoitettiin. Vilk-
kainta muutto oli syyskuun puo-
livälissä, 8.9. LUM Vartti 150p 
(KKo), 10.9. VIH Lampinsaari 
65m (HTu), 14.9. OUL Rusko 
40m (JHa) sekä OUS Keskusta 
40m (JMe) ja KUU Torankijärvi 
45m W olivat syksyn isoimmat 
ilmoitetut muutot. Sen jälkeen 
havaittiin vain yksinäisiä meni-
jöitä, niistä viimeisenä ilmoitet-
tiin 6.10. LUM Lamunkari 2p 
(JPe ym.).

Lyhytnokkahanhi (Anser 
brac  hyrhynchus)
Lähes jokavuotiseen tapaan en-
simmäinen lyhytnokkahanhi ha-
vaittiin Tyrnävän pelloilta lepäi-
lemästä: 2.4. TYR Korkala 2p 
(JAa, JHa, TJa). Muuttavia erot-
tui metsähanhien joukosta ensi 
kerran 7.4. LUM Sannanlahdel-
la 2m (JAa, HAa, JHa). Isoja 
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Lepäilevien metsähanhien havaitut yhteismäärät 11.–26.4.2002 Oulun seudun laskennoissa.
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muuttoja ei juurikaan ilmoitettu, 
paitsi yhteishavainnointipäivä-
nä 20.4. LUM Sannanlahti 26m 
(JAa, JPe) sekä PYI Parhalahti 
29m (HTu, JMe ym.). Läpi-
muuttaneiden lyhytnokkahanhi-
en kokonaissummaa on vaikea 
määrittää, mutta on ilmeistä, että 
havaittiin enemmän kuin edellis-
vuoden arvioidut noin 200–300. 
Nyt määrä voisi olla luokkaa 
300–400 yksilöä. Esimerkiksi 
25.–27.4. Liminganlahden ym-
päristön peltoalueilla (Siikajoel-
ta Tyrnävälle) lepäili ainakin 
160 eri yksilöä. Huhtikuussa le-
päilijäparvet kasvoivat ja varsin-
kin hanhimuuton loppupuolella 
metsähanhien jo vähetessä löy-
dettiin lajille ennätyksellisiä par-
via: 16.4. TYR pellot 47p (JSj), 
TYR Peräoja 69p (JHa), 21.4. 
TYR pellot yhteensä 66p (JSj), 
23.4 TYR Murto 29p (JHa, JAa), 
25.4. TYR pellot 78p (JSj), 27.4. 
SII Karinkanta 79p kolmessa 
parvessa, isoin niistä 63p (MKe, 
PLa). 28.4. oli isoimmassa LUM 
Karintie parvessa jo 75p, mitä 
arveltiin Suomen ennätyksek-
si (JKs). Vielä 30.4. pysyi SII 
Ka rinkannassa 50p yhtenä par-
vena (JKs). Toukokuussakin 
met  sähanhien jo melkein täysin 
kai kottua varsinkin Siikajoella 
esiintyi lyhytnokkia: 1.5. LIM 
Virkkula 40p (ALu, KKr), SII 
Sääri 8.5. 19p ja 10p (JHa, JKa), 
10.5. SII Savilahti 31p (JKa) ja 
13.5. SII Säärenperä 9p (JKa). 
Kevään viimeinen havainto oli 
PPLY:n kevätrallista: 25.5. OUS 
Letto 4p (VSu, PSu, OSu). Tyr-
nävän lisäksi sisämaan kunnista 
saatiin yksi ilmoitus 16.4. MUH 
Matokorpi 1p (RRj) ja Koillis-
maalta koko vuonna vain kaksi 
havaintoa 28.4.–1.5. KUU Vuo-
tunki 2p (JMo, PSi ym.) sekä 
KUU Vuotunki 2p (HSe, ASe).

Syyskaudella lyhytnok-

kahanhi havaittiin kerran: 14.9. 
PYI Yppärin pellot 1m S metsä-
hanhiparvessa (APe, JKa, ALu).

Tundrahanhi (Anser albifrons)
Keväällä havaittiin kaikkiaan noin 
20 tundrahanhea, kun päällek-
käisiä havaintoja on pyritty kar-
simaan. Ensimmäiset 5.4. LUM
Sannanlahdella 1+1+3m (JAa, 
JHa, TJa), joka oli samalla ainoa 
kahta useamman tundra han hen 
muutto. Huhtikuussa yk sit täisiä 
löydettiin lepäilevistä tai muut-
tavista hanhiparvista lä hes päi-
vittäin. Suurin paikallis määrä 
huhtikuussa oli 22.4. Tyr nävän 
pelloilla 5p (AVu). Vii meisiä ha-
vaintoja keväällä oli vat 20.–22.5. 
OUL Hietasaares sa 1p (EHo,
VSu, OSu) ja SII Tauvon lintu-
asemalla 29.5 7p (VSu). Kuusa-
mossa laji nähtiin koko vuonna 
kerran: 28.4. KUU Riekki 3p 
(PSi, IHa, VOr).

Kesällä tundrahanhia ha-
vaittiin 9–11.6 SII Ulkonokalla 
1p, kyseessä oli sekä jalkansa 
katkaissut että siipirikko lintu 
(VSu, VMP ym.). Syksyllä tund-
rahanhea ei havaittu lainkaan.

Kiljuhanhi (Anser erythro-
pus)
Yksi muuttava kiljuhanhi näh-
tiin 20.4. LUM Sannanlahdel-
la (APe, JAa ym.). SII–LUM 
Karinkannassa ja Säärenperällä 
havaittiin 30.4.–3.5 parhaimmil-
laan 6p (WWF:n tarkkailijat). 
Kokonaismäärän lasku jatkui, 
edellisvuoden lepäilevien kilju-
hanhien huippumäärästä pudot-
tiin peräti 11 lintua. Kyseessä 
oli myös ensimmäinen kevät, 
jolloin tarkoin seuratulta Hai-
luodon Tömpän niityltä ei enää 
saatu havaintoa.

Merihanhi (Anser anser)
Ensimmäinen muuttava ohitti 
25.3. PYI Parhalahden (HTa). 
26.3. LIM Rantakylässä oli 3p ja
OUL Oritkarissa 1p (JAa, JHa, 
HHo). Yhteensä kevään kulues-
sa muuttavia merihanhia lasket-
tiin noin 1760, joka on selvästi 
edelliskevättä enemmän. Jo maa -
 liskuussa kirjattiin merkittävää 
muuttoa: 27.3. LUM Sannanlah-
ti 13m (JHa), 28.3. LIM Ranta-
kylä 33m (JAa, JHa, TJa), 29.3. 
LUM Sannanlahti 33m (JHa). 
Kevään isoimmat muutot lajille 
olivat: 9.4. LIM Virkkula 188m 
(JSj), 12.4. LUM Sannanlah-
ti 182m (ALu) ja PYI Parha-
lahti 55m (HTu) sekä suurena 
hanhipäivänä (ks. metsähanhi) 
20.4. HAI Kirkkosalmi 128m 
(JMa ym.), HAI Virpiniemi 
24m (KRa), LUM Sannanlahti 
56m (JAa, JPe), PYI Parhalahti 
127m (HTu, JMe, JPm, ym.), SII 
Tauvon lintuasema 100m. Suu-
rimmat keväänaikaiset keräänty-
mät nähtiin 5.4. LIM Rantakylä 
270p (JHa), 9.4. OUL Syväsata-
ma 150p (JHa) ja LIM Virkkula 
172p (sekä 188m) (JSj), 10.4. 
LUM Kari 185p (JHa), 11.4. 
SII Tauvon pellot 174p (HTu), 
18.4. LUM Kivikasapellot 130p 
(JSj), 20.4. OUL Oritkari 145p 
(sekä 16m) (EMi), 24.4. OUL 
Vihreäsaari 120p (MTy), 9.5. 
SII Säikänlahti 50p (JRp). Koil-
lismaalla nähtiin vuoden aikana 
kolmesti, jotka kaikki keväällä: 
10.4. KUU Torankijärvi 2 (OLa), 
13.4. KUU Samostenperä 1p 
(JMk), 23.4 KUU Ala-Kitka 1m 
(P. Siikamäki)

Kesäaikaisia kerääntymiä 
uusine poikueineen havaittiin esi-
merkiksi 7.6. OUL Kempeleen-
lahti 65p, joissa 6 poikuetta 
(MTy), 16.6. II Pohjanletot 60p 
sulkasatoista lintua (JPe, STi), 
20.6. LUM Sannanlahti 80p ja 
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Puhkiavanperä 60p (TLe) sekä 
HAI Pöllä 80p, Kaara 70p mo-
nin poikuein (TLe), vuoden suu-
rimpana 3.7. II Ulkokrunni vä-
hintään 700p (VSu, KKo), 21.7. 
HAI Luoteisranta 40p (TVä, 
MLu). Ennen sorsastuksen alkua 
paikallisten merihanhien parvet 
olivat suurimmillaan: 26.7. SII 
Tauvon lintuasema 175p, 14.8. 
OUS Liminganlahti 60p sekä 
SII Säärenperä 150p (JPe, THe 
ym.), 18.8. SII Tauvon pellot 
126p (HTu, KVa), 19.8. LIM 
Virkkula 224p (JPe).

Syysmuuton aluksi voi-
nee katsoa 24.7. PYI Elävis-
luodon 12S (HTu). Suurimmat 
muuttaviksi todettujen määrät 
olivat 14.8. PYI Ulkoharmi 45S 
(HTu), 17.8. SII Tauvon lintu-
asema 45m, 18.8. OUL Kempe-
leenlahti 50m (KRa), 20.8. SII 
Kaasa 89 S (HTu) ja 1.9. PYI 
Ulkoharmi 24S (HTu). Viimei-
nen havainto muuttavasta me-
rihanhiparvesta oli 14.9. PYI 
Parhalahti 20m (Surnian ralli). 
Vuoden viimeinen merihanhiyk-
silö oli Oulun kanadanhanhien 
joukossa viihtynyt lintu, joka 
nähtiin vielä 25.10. OUL Tuiras-
sa (WVe, TJa).

Kanadanhanhi (Branta cana-
densis)
Ensimmäinen kanadanhanhi seu-
rasi autoliikennettä 30.3. UTA 
Kajaanintien varressa (Nina Pel-
konen) ja seuraava oli 6.–9.4. 
OUL Oritkarissa (EMi, MEs, 
JHa). Yhtä enemmän havaittiin 
ensi kerran 11.4. PYI Yppärissä 
3p (KKu). Noin 40 yksilöä il-
moitettiin kesäkuuhun mennes-
sä, isoimmat parvet olivat: 15.4. 
SII Karinkanta 5p (JKa, ALu) 
sekä 30.4. OUL Maikkula 4m 
(JHa). Ainoat sisämaan havain-
not olivat 10.–11.4. MUH Ma-
tokorpi 1p (RRj) ja 12.4. MUH 

Kankaannokka 1p (TWä), ehkä 
sama lintu.

Pesi PYI Elävisluodossa 
jälleen: keväällä hautova emo 
ja 1.8. 12p (ilm. poikue) (HTu). 
Pesintään viittaavasti hätäilevä 
pari 7.6. HAI Santosenkareilta 
(ARö, JPi, JMa). OUL Raatissa, 
Linnansaaressa, Pyykösjärvellä 
ja Tuiran uimarannalla nähtiin 
kanadanhanhia pitkin kesää. Suu  -
rimmillaan parvessa oli 19.8. 
Linnansaaressa 6 yksilöä (VSu), 
joista yksi ilmeisesti merihanhen 
ja kanadalaisen risteymä. Pyhä-
joen rannikolla pesinyttä poruk-
kaa lienee koskenut vuoden suu -
rin kerääntymä 18.8. PYI Yppä-
rijokisuu 24p (HTu, KVa).

Oulun linnuista saatiin 
vuo den viimeinen havainto la-
jista 25.10. Tuirassa 4p (WVe, 
TJa). Muut syyskauden havain-
not olivat: 21.–28.9. HAI Kuiva-
säikkä 2p (JMa, EHo, APe ym.) 
sekä 26.9. SII Säärenperä 7p 
(WVe, PLa).

Valkoposkihanhi (Branta leu-
copsis)
Valkoposkia havaittiin keväällä 
noin 75, joista kaksi kolmannes-
ta kertyi yhdestä isosta parvesta 
30.5. KUU Kuntivaarassa 50m 
(JMä). Päällekkäisyydet pois-
taen havaitut olivat 20.4. LUM 
Sannanlahti 1m (JAa, JPe) ja 
LIM Rantakylä 1p (MTy, ATy), 
21.4. TYR Murto 1p (VRa, STi 
ym.). Tämä Tyrnävälläkin lepäil-
lyt hanhi voi olla sama, joka ha-
vaittiin jo Sannanlahdella. Loput 
keväthavainnot lienevät eri yksi-
löitä: 16.5. SII Tauvo 2m (AVu), 
19.5. PYI Hanhikivi 6m (HTu, 
KVa), 20.5. KUU Halkaisija 1m 
(OLa ym.) , 22.5. SII Tauvo 1m 
(AVu), 24.5. PYI Takaranta 4p 
(HTu), 25.5. HAI Kirkkosalmi 
1p (VSu, PSu, OSu), 26.5. HAU 
Kiviniemi 2m (TKo), 26.5. RAA 

Lapaluoto 2p (MKe, PLa), 10.6. 
PAT Pöllä 1p (APe, HTu).

Syksyllä ainoa havainto 
oli 20.8. HAI Tömppä 2p (JMa).

Sepelhanhi (Branta bernicla)
Yhteensä havaittiin noin yhdek-
sän sepelhanhea vuoden aika-
na. Kaikki havainnot: 20.5. SII 
Kaasa 1m (HTa) 3.6. LUM Pit-
känokka 2p (APe, STi), 6.–8.6. 
HAU Kraaseli 3p (APe, STi, 
JWi), 10.6. OUL Hietasaari 1p 
(HKr) 10.6.–2.7. SII Ulkonokka 
1p (VSu, APe). ) ja 3.7. II Ulko-
krunni 1p (VSu, KKo).

Ristisorsa (Tadorna tadorna)
Ensimmäinen havainto Oulun 
Oritkarista 1p 4.4. (JAa, AVu) ja 
seuraava 6.4. RAA Lapaluodos-
ta 1p (HTu). Reippaita kerään-
tymiä havaittiin jo huhtikuussa: 
8.4. RAA Lapaluoto 20p (HTu, 
HTa), 12.4. RAA Santaholma 
14p (HTu), 14.4. OUL Oritkari 
10p, 18.4. SII Tauvo pellot 9p 
(HTu). Hailuodossa kerääntymät 
olivat totutusti suurimmat 21.4. 
Kaarannokka peräti 146p (JMa) 
ja samana päivänä Patelanselkä 
13p (JMa), Ulkokarvo 5p (JMa), 
Rytijärvi 6p (JMa), Perukka 5p 
(JMa) sekä Kirkonkarit 20p 
(JMa). Muuttavista vain vähän 
havaintoja, suurimmat ilmoitetut 
määrät olivat 18.4. LUM San-
nanlahti 5m (JAa, JHa), 20.4. 
PYI Parhalahti 17m (JSj, HTu, 
JPm ym.) sekä HAI Kirkkosalmi 
21m (JMa ym.).

Kesän aikana havainto-
ja saatiin tutuilta paikoilta, eli 
Hailuodosta eri puolilta, Oulun 
Hietasaaresta, Siikajoen Tauvos-
ta, Pattijoen Pöllästa sekä Pyhä-
joelta. Poikuehavaintoja olivat 
11.6. SII Ulkonokka 18p, joissa 
16 poikasta (VSu), 12.6.–30.7. 
OUL Syväsatama 12p joista 10 



AUREOLA 2004     29

poikasta (JKa, VSu), 23.6. HAI 
Kaara 35ad+60pull p, joissa 7 
poikuetta (TLe), 25.7. OUL Hie-
tasaari 9p, joista 7 pull (ESa).

Syysmuutosta oli yksi 
selvä havainto: 11.7. RAA Kyl-
mäniemi a18m S (HTu). Isoimpia 
syyskauden kerääntymiä olivat 
7.7. SII Tauvon lintuasema 33p, 
19.8. HAI Potinlahti 17p (LMu, 
SJu), 6.9. HAI Pökönnokka 10p 
(JAa, ALu). Vuoden viimeiset ha -
vainnot saatiin Hailuodon pin-
narallista 28.9. HAI Kaara 4p 
(MKe, PLa ym.) sekä Pökönnok-
ka 1p (APe, HAa ym.).

Haapana (Anas penelope)
Kevään ensimmäiset: 1.4. RAA 
Haapajokisuu 1/1 (KVa). Suu-
rimmat keväthavainnot: 23.4. 
LUM Sannanlahti 70 (JAa, 
JHa), 27.4. PYI Parhalahti 162m 
(HTu, PLa, MKe, MLe), 29.4. 
PYI Takaranta 700p (perinteinen 
Anas-laskenta) (HTu), 30.4. PYI 
Hanhikivi 128m (HTu, KVa).

Kesähavaintoja (koiras-
parvia): 7.6. OUL Kempeleen-
lahti 300p (MTy), 10.6. PAT Pöl-
lä 210/1 (HTu), 22.6. HAI Pöllä 
220p (TLe), 23.6. HAI Kaara–
Ulkokarvo 190p (TLe) ja 25.6. 
SII Tauvo 230 (lintuasema).

Syksyllä havaittiin ko-
meita kerääntymiä. Suurimmat 
olivat: 14.8. OUS Pajulahti 300 
(JPe, THe), 20.8. SII Kaasa 409m 
(HTu), 22.8. LIM Virkkula 624p 
(JPe), 2.9. LIM Virkkula 989p 
(JPe), 26.9. SII Säärenperä 2000p 
(WVe, PLa), 5.10. HAI Huikku 
650p (JPe, JHk, JuP), 5.10. HAI 
Isomatala 6100p (JPe, JHk, JuP), 
6.10. OUS Nenännokka 1100p 
(JPe, JHk, JuP), 12.10. SII Sääri 
3000p (EHo, STi). Säären kerään-
tymän kanssa samanaikaisesti 
11.–12.10. laski JMa Hailuodon 
rannoilta 8500p haapanaa, joista 
6000 oleili Isomatalalla. Kaikki-

aan ns. pikkuvesilintuja (hanhia 
pie nempiä sorsalintulajeja) JMa 
las ki noin 14000. Lajeista haapa-
na oli selvästi runsaslukuisin. 
Laskenta-alue ei kattanut Hai-
luotoa kokonaisuudessaan, mm. 
pohjois rantaa ei laskettu lain-
kaan. Syksyn viimeinen haapana 
oli jo 27.10. HAI Kengänperän-
lahti 1p (ALu)

Harmaasorsa (Anas strepe-
ra)
Havaintoja kunnista HAI, KUU, 
LIM, LUM, OUL, OUS, PAT, 
PYI, RAA, SII ja TAI. Kevään en-

simmäiset olivat 24.4. HAI Kirk-
kosalmi 2p (ESt) ja 26.4. OUS 
Akionlahti 1/1 (PKu). Kevään 
suurin määrä oli 13p 29.4. ja 1.5. 
HAI Kirkkosalmella (JHa ym.) 

Kesän poikuehavaintoja: 
23.6. HAI Kirkkosalmi n+11pull, 
n+9pull, n+5pull (JMa), 9.7. 
OUS Akionlahti n+7pull (HSe, 
PKu), 17.7. RAA Paskalahti 
n+3juv.(HTu), 27.7. HAI Kirk-
kosalmi n+3pull, n+5pull (JMa). 
Kirkkosalmen tornille näkyi 
8.8 yhteensä 62p harmaasorsaa 
(JMa). Syksyn viimeiset olivat 
15.10. OUL Kempeleenlahti 2p 
(KRa, ESa, JHa). 

Hailuodon Kirkkosalmi ja Oulunsalon Akionlahti ovat PPLY:n 
parhaat harmaasorsapaikat. © HARRI TAAVETTI
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Sisämaakuntien havain-
not: 4.5. TAI Latva-Juurikka 2m 
(KHi, TMo, JSu, KHä, PMa, 
TUu), 16.5.–21.5. KUU Heli-
lampi 1p (PSi, HSe, PKu) ja 31.8. 
KUU Nissinjärvi 2p (MHo). 

Tavi (Anas crecca)
Kevään ensimmäiset olivat 5.4. 
KEM Teppola 3p (JMe). Ke-
vään suurimmat kertymät olivat 
23.4. LUM Sannanlahti 600p 
(JHa, JAa), 29.4. PYI Takaran-
ta 1600p (Anas-laskenta, HTu). 
Muutolla eniten 1.5. PYI Elävis-
luoto 205m (HTu). Kesältä yksi 
suurempi parvi 7.6. OUL Kem-
peleenlahti 600p (MTy). 

Syksyllä suurimmat mää-
rät: 19.8. LIM Virkkula 613p 
(JPe), 20.8. SII Kaasa 1863m 
(HTu), 22.8. LIM Virkkula 1454p 
(JPe), 2.9. LIM Virkkula 2110p 

(JPe), 5.10. HAI Isomatala 200p 
(JPe, JHk, JuP), 6.10. LIM Virk-
kula 120p (JPe, JHk, JuP), 6.10. 
LUM Lamunkari 150p (JPe, JHk, 
JuP). 11.–13.10. HAI (ks. haapa-
na) 350p (JMa). Syksyn viimei-
nen oli 20.10. PYI Elävisluoto 1S 
(HTu, KVa). 

Sinisorsa (Anas platyrhync-
hos)
Talvisia (tammi-helmikuu) sini-
sorsia tavattiin seuraavilla paikoil-
la: OUL Laanaoja (Lyötynpuis-
to–Karjasilta), Oulujoella Har  -
taanselkä–Tuira–Hintta -välillä. 
Ou lun sulapaikoilta las kettiin 
28.1. yhteensä 1114 si nisorsaa 
(EMi). Oulun lisäksi si nisorsia 
tavattiin RAA Kuljunlahdella 
enimmillään 5p (HTu, KVa, ym.), 
PAT Kirkkosillalla helmikuussa 
1/1 (Kalle Varpenius) ja KUU Ki-

veskoski 1p (HSe).
Kevään ekat muuttavat si-

nisorsat ilmoitettiin RAA Kuljun-
lahdelta, johon ilmestyi talveh-
tijoiden seuraksi 16.3 1/1 (HTu, 
KVa). Suurimpia määriä kevääl-
lä olivat 14.4. MUH Matokorpi 
200p (TSp), 17.4 LIM Virkkula 
450p (sisältää Anas sp.) (JHa) 
ja muutolla 20.4 PYI Parhalahti 
76m (HTu ym.). Ensimmäinen 
poikue tuli esiin 24.5. OUL Vih-
reäsaari n+9pull (MTy). Kesäl-
lä suurin kerääntymä 7.6. OUL 
Kempeleenlahti 200p (MTy), 
jossa kolme poikuetta. Syksyisiä 
isompia kerääntymiä: 19.8. LIM 
Virkkula 405p (JPe), 2.9. LIM 
Virkkula 690p (JPe), 5.10. HAI 
Isomatala 1500p (JPe, JuP, JHk), 
6.10. LIM Virkkula 600p (JPe, 
JuP, JHk), 6.10 LUM Lamunkari 
520p (JPe, JuP, JHk), 6.10. OUS 
Nenännokka 300p (JPe, JuP, 

Oulun sulapaikoille voi parhaina talvina jäädä toistatuhatta sinisorsaa talvenviettoon. © VILLE 
SUORSA
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JHk), 6.10. OUL Kempeleenlahti 
330p (EAa). 12.–13.10. HAI (ks. 
haapana) 800p (JMa).

Marraskuussa OUL su-
lapaikoilla laskettiin 1118p (ja-
kauma 721/398) (EMi). Joulu-
kuussa ainoa havaintopaikka Ou l-
un ulkopuolella RAA Kuljunlahti 
enimmillään 6p (JKo, PKä, HTu, 
KVa). 

Jouhisorsa (Anas acuta)
Kevään ensimmäinen jouhisorsa-
pari tavattiin RAA Lapaluodossa 
31.3. (HTu), seuraavat 12.4. LIM 
Virkkulassa 7p (ESa), 13.4. LUM 
Sannanlahti 2/1 (JKa, APe, ym.) 
ja 13.4. MUH Matokorpi 1/1 
(RRa). Kevään suurin kerääntymä 
29.4. PYI Takaranta 410p (perin-
teinen Anas-laskenta, HTu). En-
simmäinen poikue oli 31.5. LIM 
Virkkula n+8pull (JKa, ALu). 
Syksyisiä kerääntymiä ja muut-
tajia: 14.8. OUS Pajulahti 200p 
(JPe, THe, ym.), 20.8. SII Kaasa 
491m (HTu), 1.9 SII Tauvo 122m 
S (HTu), 7.9. II Ulkokrunni 170p 
(MKe, PPLY:n talkooväki), 5.10. 
HAI Isomatala 300p (JPe, JHk, 
JuP). Syksyn viimeiset ilmoi-
tukset käsittämättömän varhain: 
6.10. OUS Nenännokka 30p (JPe, 
JHk, JuP) ja 7.10. OUL Kempe-
leenlahti 1p (KRa). 

Heinätavi (Anas querquedula) 
Kaikkiaan heinätavista ilmoitet-
tiin 50 havaintoa kunnista: HAI, 
HAU, LIM, OUL, PAT, PYI, SII 
ja sisämaakunnista KUU, PUD.

Ensimmäiset olivat 27.4. 
PYI Parhalahti 2p+2m (HTu, 
PLa, ym.). Koillismaallakin oli 
jo 28.4. KUU Riekki 1/1 (PSi, 
IHa). Kevään suurimmat määrät: 
29.4. PYI Takaranta 3/3 (perin-
teinen Anas-laskenta, HTu), 4.5. 
KEM Kempeleenlahti Tornien 

Taistossa 5/3 (EHo) ja 9.5. LIM 
Virkkula 6p (KRa) ja 20.5. SII 
Merikylänlahti 6p (JHa). Sisä-
maakunnista Kuusamon lisäksi 
havainto PUD Hetekylän Ait-
tojärveltä, jossa nähtiin 5.–20.5 
paikallinen pari (TSa, ESa). 

Kesäkuun jälkeen enää 
muutamia havaintoja, joista vii-
meiset olivat 16.8. LIM Virk-
kula 5p (JAa, HAa, APe) ja 22.9. 
OUL Kiviniemi 1p (PLa). 

Lapasorsa (Anas clypeata)
Lapasorsasta ilmoitettiin 70 ha-
vaintoa kunnista HAI, KEM, 
KUU, LIM, LUM, MUH, OUL, 
OUS, PUD, PYI, RAA, SII.

Ensimmäiset saapuivat 
21.4. RAA Paskalahti 1/1 (HTu), 
24.4. LIM Virkkula 2/2 (JSj), 
24.4. OUL Vihreäsaari 1p (MTy), 
24.4. OUS 3p (AVu). Kevään 
suurimmat kertahavainnot: 29.4. 
HAI Kirkkosalmi 8p (JHa), 29.4. 
PYI Takaranta 9p (perinteinen 
Anas-laskenta, HTu), 30.4. OUL 
Vihreäsaari 40p (MTy), 30.4. 
PYI Hanhikivi 16m (HTu, KVa), 
10.5. OUL Kempeleenlahti 15 
(laskenta, MTy), 20.5. PAT Patti-
jokisuu 10p (JHa). 

Kesän ensimmäiset poi-
kueet olivat 7.6. OUL Kempe-
leenlahti, jossa 40p joukossa 2 
poikuetta (MTy). 

Syksyn suurin keräänty-
mä 19.9. OUL Kempeleenlahti 
100p (WVe, PLa) ja viimeinen 
samasta paikasta 13.10. 1p (VSu, 
PSu, OSu). 

Sorsalaji (Anas sp.)
Suurimpia määriä. Anas-suvun 
sorsia yhteenlaskettuina 23.4 LIM 
Virkkula 2000p (JHa, JAa), 13.8. 
PYI Takaranta 1300p (HTu), 14.8. 
SII Säärenranta 2500p (JPe). Sor-
sastuksen aloituksen pakomuu-

tossa 20.8 SII Kaasalla lajilleen 
määritettyjen lisäksi meni 1490m 
(HTu).

Punasotka (Aythya ferina)
RAA Someronlahdella 24.4. kel-
lui vuoden ensimmäinen puna-
sotkakoiras (KRa) ja vuoden toi-
nen 26.4. MUH Venesatamassa 
(TSp). Isompia määriä löydet-
tiin 28.4. alkaen SII Säikänlahti 
2p ja Hietaniitynlahti 15p (JRp) 
sekä 29.4. HAI Kirkkosalmi 12p 
(JHa). Myös 30.4. HAI Syöka-
rissa näkyi 2p (ALu). Vappuna 
1.5. KUU Helilammella havaittu 
1p oli Koillismaan ensimmäinen 
punasotka (LKe). Kevätmuutto-
kaudella havaittiin myös 4.5. PYI 
Parhalahti 4S (HTu, JHa, JKo 
ym.), 5.5. KEM Nenä 1p (VRa, 
STi) ja LIM Temmesjokisuu 1p 
(MKe, PLa) sekä kevätrallissa 
26.5. OUS Pajulampi 3k (JAa, 
JHa, TJa). Hailuodon Syökarissa 
ja Kirkkosalmella sekä Siikajoen 
Säikänlahdella ja Hietaniitynlah-
della punasotkia tavattiin yksi tai 
muutamia lintuja kerrallaan tou-
kokuun loppuun saakka ja puna-
sotkia todennäköisesti ainakin 
osalla niistä paikoista myös pesi 
(ks. myös Repo 2002).

Kesähavaintoja uusista 
pai koista olivat 9.6. RUU jätäri 1p 
(HTu), 12.6. KUU Kuusamojärvi 
2p pariutuneet (PSi) sekä poikue-
havainto 19.6. HAA Aina li 6p, 
eli pari ja 4 poikasta (TLe). 

Syksyllä kolme havaintoa 
16.8. SII Tauvo 1/p (JAa, HAa, 
APe), 4.9.–13.10. OUL Kempe-
leenlahti 2p ja myöhemmin 1p 
(EMi, ESa ym.) sekä 14.9. RAA 
Kaupunginlahti 1p (APe, JKa 
ym.). Punasotkasta ilmoitettiin 
koko vuonna kaikkiaan 47 ha-
vaintoa kunnista HAA, HAI, 
KEM, KUU, LIM, MUH, OUL, 
OUS, PYI, RAA, RUU ja SII.
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Tukkasotka (Aythya fuligula)
Ensimmäiset nähtiin rannikolla 
ja sisämaassa samana päivänä 
21.4. KUU Torankijärvi 3p (PSi) 
ja RAA Lapaluoto–Santaholma 
12p (HTu), OUL Pyykösjärvi 
4/4p (KRa) ja MUH Venesatama 
3p (TWä). 26.4. HAI Kirkkosal-
mella oleskeli jo 82p tukkasot-
kaa (JHa). 

Isoimpia muuttoja oli-
vat 30.4. PYI Hanhikivi 320m 
(HTu, KVa), 1.5. PYI Elävisluo-
to 148m (HTu) ja 7.5. SII Kaasa 
121m (HTu). Kevätpuolella isoja 
kerääntymiä kirjattiin 28.4. OUL 
Öljysatamassa 200p (KRa), SII 
Säikänlahti 140p (JRp) ja 7.5. 
SII Savilahti 700p (JKa), 10.5. 
OUL Kempeleenlahti noin 300p 
(MTy), 14.5. OUL Vihreäsaa-
ri 250p (MTy) sekä 17.5. OUS 
Akionlahti 200p (JRa).

Syysmuuton ajalta komei-
ta lepäilijämääriä olivat: OUL 
Kempeleenlahdelta 25.7. 200 p 
(MTy), elokuussa samalta paikal-
ta ks. vesilintulaji sekä 6.10. 600p 
(MKe, WVe). Muualta 13.8. KÄR 
Nurmesjärvi 100p (HSe, LRy), 
21.9. SII Tauvon Säikänlahti 
100p (Lintuasema) ja 12.–13.10. 
HAI (ks. haapana) 2100p (JMa), 
pääasiassa Ulkokarvossa. Loka-
kuun jälkeen laji kävi niukaksi, 
marraskuussa kuitenkin sinnitteli 
22.11. asti RAA Lapaluodossa 2p 
(HTu) ja sen jälkeen aina 16.12. 
saakka 1p (HTu) ja 14.12. OUL 
Syväsatama 1p (JHa).

Lapasotka (Aythya marila)
Vuoden ensihavainto oli 27.4. 
PYI Parhalahti 4p (HTu, PLa, 
MKe ym.). Heti perään 28.4. 
RAA Kultalanlahti 6p, kolme pa-
riskuntaa (HTu. KVa). Muuttajia 
laskettiin harvakseltaan koko 
keväänä yhteensä vähäiset noin 
20 yksilöä. Lisäksi ilmoitettiin 

noin 80 paikallista lapasotkaa. 
Isoimmat kerääntymät olivat 
3.5. SII Savilahti 7p (VRa, STi), 
10.5. SII Savilahti 22p (JKa) 
sekä 12.5. HAI Pöllänlahti 8p 
(JMa, MKe ym.). Kuusamosta 
havainnot olivat 18.-19.5. KUU 
Torankijärvi 1p sekä 3p (PSi, 
HSe ym.) ja lisäksi 25.5. KUU 
Nurminiemi 6p (JMk).

Kesällä lapasotkia näh-
tiin vain kerran, mutta kahdessa 
paikassa, 16.6. HAI Rautaletolla 
3p (JMa) sekä OUS Papinkari 3p 
(EMi). Havainnot voivat koskea 
samoja lintuja, kuitenkin toisesta 
joukossa määritettiin yksi naaras 
ja toisesta kaksi.

Syksyltä muuttavaksi il-
moitettiin tasan yksi lapasotka: 
20.10. PAT Yrjänä 1 S jout-
senten mukana (TVä). Muuton 
alkua ilmaisi 25.7. OUL Kem-
peleenlahti 10p (MTy). Syys-
lokakuulta ilmoitettiin noin 10 
havaintoa. Suurimmat määrät 
5.10. HAI Huikku 6p (JPe ym.) 
ja 6.10. OUL Kempeleenlahti 9p 
(EAa). Vuoden viimeiset olivat 
27.10. HAI Kengänperänlahti 
1p (ALu) ja RAA Hakotauri 1p 
(HTu). Lapasotkasta ilmoitettiin 
vuoden aikana yhteensä noin 
50 eri havaintoa kunnista HAI, 
HAU, KUU, LIM, OUL, OUS, 
PAT, PYI, RAA ja SII. 

 

Haahka (Somateria mollissi-
ma)
Tavanomaista hieman heikompi 
e siintyminen, joskin kaksi ha-
vaintoa Oulusta olivat poikke-
uksellisia lajille. Kaikki havain-
not: 28.4. PYI Elävisluoto 1/ m 
(HTu), 29.4. PYI Elävisluoto 2/1 
m (HTa, KVa), 12.5. HAI Marja-
niemi 2mSW (JMa), 17.5. HAI 
Huikku 2m (KKr, HKr) ja 18.5. 
PYI Elävisluoto 1mS (HTu), 
29.6. OUL Nallikari 6/1m (KRa) 

ja 18.9. OUL jätevedenpuhdista-
mo 3 (EAa).

Allihaahka (Polysticta stelleri)
Tornien taistossa 4.5. OUL Kem -
peleenlahdella havaitut al li haah-
kat 1/1p oli lajin ensihavainto 
(MTy, ATy, EHo, STi). Luulta-
vasti sama allihaahkapari eh-
dittiin nähdä myös muuttavana 
OUL Hietasaaren tornista (APe). 
Edelleen vielä seuraavana päivä-
nä luultavasti sama pariskunta 
OUS Nenännokalla (PLa, MKe). 
Havainnot jäivätkin näihin. La-
jin tavanomainen havaintomäärä 
on edellisvuosina ollut 20 ja 40 
linnun väliltä.

Alli (Clangula hyemalis)
Tornien taistopäivänä 4.5. PYI 
Parhalahdella muuttanut yksinäi-
nen alli oli kevään ensimmäinen 
(HTu, JHa, JKo, KVa). Seuraa-
vat havainnot saatiin koillisesta 
11.5. KUU Nissinjärvi 1p (MHo) 
ja 14.5 TAI Latva-Juurikka 1p 
(KHi). Rannikolla iltamuutoilta 
laskettiin isompia allimääriä 20.5. 
OUL jätäri 440m (VSu, OSu, KOr, 
TTa), 20.5. OUS Riuttu 145m 
(EHo, PLa, STi), sama paikka 
22.5. 150m (PRs, IRu) sekä vie-
lä 27.5. OUL jätäri 150m (KOr). 
Yhteensä keväällä laskettiin noin 
1200 muuttavaa allia, joka on la-
jille vähänlainen määrä.

Kesällä yksinäisiä alleja 
uiskenteli 16.6. II Ulkokrunneil-
la 1p (JPe, STi), 23.6. HAI Kirk-
kosalmella 1p (TLe) ja 6.–8.7. 
SII Tauvon Ulkonokan edessä 
1p (JKa, VSu ym.).

Syysmuuttaja näkyi jo 
28.8. PYI Elävisluodossa 1S 
(HTu, KVa). Koko syksynä vain 
kahdesti havaittiin kolmea yksi-
löä suurempi parvi: 28.9. Hailuo-
don syys rallissa Huikussa 10p 
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(KRa) ja 12.10. OUS Lauttaväylä 
15m (JRa). Syysmuutolta sum-
maksi tuli vajaat 50 lintua eikä 
mitään edellisvuotisen tapaista 
syysark tikaa Perämerellä koettu. 
Vuoden viimeiset olivat 23.11. 
PYI Sunin 5p (HTu, KVa).

Mustalintu (Melanitta nigra)
Ensimmäiset kevätmuuttajat tu-
livat tavanomaiseen aikaan: 23.4 
MUH Venesatama 3p (TWä) ja 
OUL Hartaanselkä 2/2p (VRa). 
Koillismaan ensimmäiset oli-
vat 9.5. KUU Vuo tunkijärvellä 
ha vaitut 50 mustalintua, jotka 
jokseenkin kaikki olivat paris-
kuntia (HSe, LRy, RSt). Touko-
kuussa arktikan aikaan laskettiin 
suurimmat muutot: 12.5. OUS 
Riuttu 211m (EHo), 16.5. PYI 
Hanhikivi 154m (HTu), 20.5. 
uudessa tarkkailupaikassa KUU 

Halkaisijalla vuoden ylivoimai-
nen huippumäärä oli 1730m 
(OLa ym.), samaan aikaan myös 
OUS Riuttu 301m (PLa, STi, 
VRa) ja SII Tauvo 157m (TVä). 
21.5 OUL jätäriltä laskettiin 
800m Melanitta-lajin lintua, 
niistä merkittävä määrä oli mus-
talintuja (VSu, PSu, OSu). 22.5. 
OUS Riutunkarissa muutti 200m 
(PRs, IRu) ja vielä 27.5. OUL 
jätäri 250m (KOr). Keväällä 
havaittiin kaikkiaan noin 3760 
muuttavaa tai paikallista musta-
lintua.

Kesähavaintoja oli muu-
tama: 10.6. PAT Pöllä 2p (HTu), 
10.7. PYI Ulkoharmi 1S (HTu), 
14.7. OUL Oritkari 3p (EMi) ja 
29.7. PYI Elävisluoto 8S (HTu).

Syysmuuton aloitti 31.8. 
PYI Elävisluodon 22 S (HTu, 
KVa). Muutto näkyi jatkossa 
yk sinäisinä menijöinä sekä pik-

kuparvina, isoimmat havaitut 
ke rääntymätkin olivat pienenlai-
sia: 5.10. Hailuodossa Huikku 
15p, Isomatala 20p sekä Pöllä 
30p (JPe ym.). Muualta voi mai-
nita 14.10. PAT Mikonkari 20p 
(HTu) ja 22.10. HAU Kivinie-
mi 40p (EAa). Marraskuultakin 
tuli vielä neljä havaintoa, joista 
viimeinen 23.11. PYI Suni 2p 
(HTu, KVa).

Pilkkasiipi (Melanitta fusca)
Tammikuun alussa PYI Suni 
1p (KVa). Seuraava havainto 
muuttoaikaan: 27.4 PYI Parha-
lahdella oli 1p (HTu, PLa, MKe 
ym.). Kuusamoon ensimmäiset 
pilkkasiivet saapuivat 11.5 KUU 
Vuotunkijärvelle 4p (HSe, LRy, 
RSt). Muutamien kymmenien 
parvia nähtiin keväällä tasai-
sesti ja isoimmat muuttoparvet 

Allin kevärmuuttomäärät jäivät varsin vaatimattomiksi. © HARRI TAAVETTI
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esiintyivät Pohjanlahden arkti-
kana toukokuun loppupuolella 
20.5 OUL jätevedenpuhdistamo 
980m (VSu, KOr, PSu ym.) ja 
ehkä osin samoja parvia 20.5. 
OUS Riutussa 1390m (PLa). 
22.5 OUS Riutun karissa meni 
vielä yli 1000 pilkkasiipeä (PRs, 
IRu).Yhteensä kirjattiin kevään 
aikana noin 4480 pilkkasiipeä, 
joka on alle puolet edelliske-
väästä.

Kesällä lapinsirrilaskijat 
näkivät pilkkasiipiä 7.6. PYI Ve-
teraanimajalla 9p, Merimajan-
lahdella 2p (VSu, ARö), 13.6. 
PAT Pöllässä 4p (VSu, ARö) ja 
28.6. SII Siikajokisuu 2p (VSu, 
KKo). Kuusamon Lintumara-
tonissa 15.6. pilkkasiipiä löy-
dettiin 10–15p ainakin KUU 
Juhtilammelta, Harjulammelta 
ja Vuotungista (KRa). 16.–17.6. 
Iin edustan saarilta havaittiin Ta-
sasenletosta 4p, Ulkokrunneil-
ta 10p + 8p ja Länsikarista 2p 
(JPe, STi). Iso muuttoparvi liik-
kui keskikesälläkin: 9.7. RAA 
Kultalanlahti a60/ + a5 lensivät 
etelään (HTu). Myös 13.7 PAT 
Pöllässä nähtiin 18m yhtenä 
parvena (HTu). Raahen seudun 
rannoilta löytyi poikueita: 16.7. 
RAA Kultalanlahti, emo ja 7 
poikasta (HTu), 22.7. RAA Kyl-
mäniemi myös emo ja peräti 21 
poikasta (HTu) sekä 24.7. PYI 
Elävisluoto emo 3 poikasen kera 
(HTu) ja myöhemmin eli 1.8 
Elävisluodossa vielä 11p koos-
tuen kolmesta poikueesta. 

Syksyllä suurimmat par -
vet olivat 21.9. SII Tau von lintu-
asema 10m ja 26.9. RAA Kulta-
lanlahti 16 S (HTu). Marraskuus-
sa havaintoja kertyi varsinkin 
Raahen tienoilta, viimeiset kaksi 
olivat joulukuussa: 10.12. OUL 
Rautasilta 1p (JAa, VSu, TJa) 
sekä 8.–23.12. RAA Lapaluo-
dossa viihtynyt lintu (HTu).

Telkkä (Bucephala clangula)
Telkkiä oleili koko talven 1.1.–
28.2. OUL Hartaanselällä oli 2p 
(VSu, PSu, Osu) ja 3.1–15.3. 
RAA Lapaluodossa 1p (HTu ym. 
sekä vähintään yhtenä päivänä 
myös 11.1. KUU Salmisissa 1p 
(HSe). Muutto alkoi, kun lisää 
telkkiä ilmaantui 27.3. MUH 
Koivikonrantaan 2p (RRj, JEs) 
ja seuraavana päivänä RAA La-
paluotoon 4p (HTu). Huhtikuun 
alussa parvia alkoi esiintyä eri 
puolilla, niistä isoimmat 11.4. 
OUL Lapinkangas 10p (MTy, 
TKv), 13.4. OUL jätäri 10p 
(KRa) sekä OUL Hartaansel-
kä 12p (MTy, ATy), 14.4. KUU 
Heikkisenniva 15p (PSi, IHa) 
ja 21.4. OUL Pyykösjärvi 25p 
(KRa). 24.4. oli KUU Toranki-
järvellä ilmastussulassa jo 68p 
telkkää (HKe).

Isoja määriä kevätmuut-
tajia laskettiin 27.4. PYI Par-
halahdella 138m (HTu, PLa, 
MKe ym.), ja 30.4. PYI Han-
hikivellä meni komeat 533m 
telkkää (HTu, KVa) ja 7.5. SII 
Kaasalla 325m (HTu) sekä sa-
massa paikassa vielä 11.5. 162m 
(HTu, MKe). Koko kevätkauden 
isoimmat kerääntymät olivat 
9.5. KUU Vuotunkijärvi 100p 
(HSe, LRy, RSt), 12.5. OUL 
Kempeleenlahti 150p (MTy) 
ja sama paikka vielä 7.6. 300p 
(MTy). Keskikesällä laskettiin 
22.6. HAI Pöllässä 110p (TLe) 
ja 23.6. HAI Kaaran ja Ulkokar-
von alueella 600p (TLe). Syys-
kaudella suuria tai muuten mie-
lenkiintoisia kerääntymiä olivat 
13.8. KÄR Nurmesjärveltä 50p 
(HSe, LRy), 5.9. PYI Takaranta 
127p (HTu) ja sama paikka 20.9. 
230p (HTu), 21.9. SII Tauvon 
lintuasemalla 110p Munahiedal-
ta ja 50p Säikänlahdelta, Loka-
kuussa lepäilijämäärät edelleen 
kasvoivat: 2.10. SII Tauvossa 
110p, 5.10. Hailuodossa Pöllä 

60p, Huikku 180p, Mäntyniemi 
30p, Keskiniemi 20p ja Isoma-
tala 250p (JPe, JHk, JuP). Li-
minganlahdella telkkiä viihtyi 
myös: 6.10. LIM Virkkula 30p, 
LUM Lamunkari 150p, LUM 
Varjakka 40p, OUS Nenännokka 
510p (JPe, JHk, JuP). 6.10. OUS 
Akionlahdella oli 60p (JPe, JHk, 
JuP), 12.10. SII Säikänlahdella 
155p (Tauvon lintuasema). 12.–
13.10. HAI (ks. haapana) 2780p 
(JMa), jolloin toiseksi runsain 
vesiäinen. Muuttoja ei ilmoitet-
tu. Marraskuussa isoin parvi oli 
5.11. RAA Preiskari 7p (HTu). 
Joulukuussa ainoat olivat 1.12. 
PYI Suni 1p (HTa ym.) sekä 
6.12.–23.12. RAA Lapaluodossa 
oli 1p (SSi ym.) ja Oulussa 3p 
(VSu, TJa ym.), joista viimeinen 
havainto 29.12. OUL Merikos-
ken alakanavassa 1p (IKo).

Uivelo (Mergus albellus)
Kuusamon Kiveskoskella tal-
vehti yksi uivelo, se ilmoitettiin 
ainakin 11.1. ja viimeksi 16.3 
(HSe, ASe, MPa). Muuttanei-
ta havaittiin ensiksi 5.4. RAA 
Lapaluodossa 1/ p (KVa) ja 
13–14.4. OUL jätärillä 1p (KOr, 
MKe, PLa) sekä 19.– 20.4. MUH 
Venesatama 2p (TWä). 21.4. ui-
veloita ehti 2p myös KUU To-
rankijärvelle (JMk, SLm). Muu-
tamaa lintua isommat havaitut 
määrät keväällä olivat: 27.4. 
KUU Vihtasalmi 11p (MHo, 
HSe, LRy), 28.4. PYI Parhalahti 
6m ja 12p (HTu, KVa) sekä SII 
Säikänlahti 14p (JRp), 29.4. PYI 
Takaranta 12p (HTu), 30.4. HAI 
Kaara 15p (JHa), PYI Hanhikivi 
36m (HTu, KVa). 6.5. OUS Koi-
vukari 40p oli kevätkauden isoin 
kerääntymä (JHa).

Kesää viettäviä suurempia 
uiveloporukoita havaittiin 16.6. 
OUL Kempeleenlahti 160p (EMi) 
sekä 23.6. HAI Kaarannokka 45p 
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(TLe). 25.7. laskettiin Kempe-
leenlahdelta 75p naa ras pukuista 
lintua (MTy) ja 29.7. 61p (APe). 
Poikueista saatiin yksi ilmoitus 
1.8. KUU Kitkajärvi 2 emoa ja 9 
poikasta (TVä, MLu).

Syksyllä uiveloita kerään-
tyi perinteisille tankkauspaikoil-
leen Oulun seudulle ja Hailuo-
toon, tosin LIM Virkkulassa koko 
syksyn suurin ilmoitettu määrä 
oli 25.8. vain 15p (JPe). 4.9. OUL 
Kempeleenlahdella näkyi 120p 
(LMu) ja enimmillään 19.9. 150p 
(WVe, PLa). 22.9. HAI Kaaran-
nokalla sukelteli 80p (MKe, PLa, 
WVe) ja samana päivänä OUL 
Pyykösjärvellä 100p (EHo) sekä 
OUL Kempeleenlahdellakin yhä 
100p (VSu). Muualta yli kym-
menen määriä olivat 14.9. KUU 
Torankijärvi 19p (HKe) ja 3.10. 
SII Säikänlahti 40p (KRa). Syk-
syn huippu 6.10. OUL Pyykös-
järvellä 183p (EAa) ja samana 

päivänä OUL Kuivasjärvelläkin 
33p (EAa). Lokakuun puolivälin 
jälkeen tuli enää hajahavainto-
ja ja vuoden viimeinen ilmoitus 
2.11. PAT Mikonkari 2p (JHa).

Tukkakoskelo (Mergus serra-
tor)
Kevään ensimmäinen jo 14.4 
OUL jätärillä 1p (KOr). Seuraa-
vat ilmoitukset 23.4. MUH Ve-
nesatama 1/ p (RRj) ja 25.4. 
ylei sesti. Runsaampaa muuttoa 
näh tiin vapun aikoihin ja touko-
kuun alkupuoliskolla: 30.4. PYI 
Han hikivi 235m, 7.5. SII Kaasa 
126m (HTu), 9.5. PYI Hanhikivi 
89m (HTu, MLe, JTö), 11.5. SII 
Kaasa 95m (HTu, MKe). Tou-
kokuun puolivälissä havaittiin 
viimeiset vilkkaat muutot: 16.5. 
PYI Hanhikivi 112m (HTu), 
18.5. PYI Elävisluoto 46m 
(HTu) ja 19.5. PYI Hanhikivi 

32m (HTu). 
Kesäaikaan suurin kir-

jattu kerääntymä oli vaatimaton 
22.6. HAI Pöllä 50p (TLe), yksi 
isompi muutto 8.7. PYI Ulko-
harmi 63m, joista 54 meni ete-
lään ja 9 pohjoiseen (HTu).

Syysmuutto kulki jou-
hevasti, koska paikallisia lepäi-
lijöitä havaittiin vain pieninä 
parvina: 1.8. OUL Syväsatama 
22p (KRa), 5.9. PYI Takaranta 
26p (HTu), 21.9. SII Munahieta 
20p, 6.10. OUL Pyykösjärvi 18p 
(EAa) olivat syksyn suurimmat 
kertahavainnot. Viimeiset 27.10. 
RAA Hakotauri 1p (HTu) ja 
28.10. OUL Tuira /1p (EAa).

Isokoskelo (Mergus mergan-
ser)
Talvehtijoita RAA Lapaluodossa 
3.1. alkaen maaliskuuhun 1/1p 
ja 13.1 alkaen 1/2p, mutta poik-

Telkkämuutto kulkee yleensä jääkentän reunaa seuraillen. © VILLE SUORSA
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keuksellisesti 15.1. 2/1p (HTu 
ym.). Oulussa Syväsatama 6.1.–
30.1 /2p (VSu, PSu, OSu ym.) ja 
22.–23.1 Hartaanselkä /1p (JAa).

Seuraavat 16.3. RAA 
La paluodossa 2/2p, jolloin ke-
vätmuuton todettiin alkaneen 
(HTu). Pian OUL Oritkarin sy-
väsatamassakin parvi kasvoi, 
22.3. näkyi 6p (AVu) ja 29.3. jo 
8p (JHa, JAa). Samalla muualta-
kin alkoi tulla havaintoja: 29.3. 
MUH Venesatama 1p (TWä) ja 
samana päivänä myös PYI Par-
halahti 2p (HTu) sekä OUL Top-
pilansalmi 2p (KOr). Kuusamon 
ensimmäinen havainto oli 5.4. 
KUU Marsinsalmi 1p (HKe, 

JMä). Paikallisten havaintojen 
tasaisesti lisääntyessä muutta-
via parviakin saatiin kirjatuiksi: 
12.4. PYI Parhalahti 12m (HTu, 
JJä), 20.4. HAI Kirkkosalmi 11m 
(JMa ym.), PYI Parhalahti 75m 
(HTu, JMe ym.), SII Tauvon lin-
tuasema 28m. Kevään suurim-
mat kertahavainnot muuttajista 
tai paikallisista olivat 29.4. LIM 
Temmesjoki 800p (TMu), 30.4. 
OUL Vihreäsaari 60p (MTy) 
ja PYI Hanhikivi 157m (HTu, 
KVa), 1.5. OUL Kempeleenlahti 
60p (KRa), 6.5. OUS Koivuka-
ri 100p (JHa) ja 11.5. SII Kaasa 
61m (HTu, MKe). 

Syksyisiä kerääntymiä 

löytyi 4.9. OUL Letonniemi 70p 
(EAa) ja varsinkin Kuusamosta, 
jossa Torankijärvellä oli 12.9. jo 
600p (HKe) ja 22.9 saman paikan 
suurin määrä eli 1000p (HKe). 
OUL Pyykösjärvellä ynnättiin 
1.10. yhteensä 250p (KRa) ja 
6.10. huippumääränä 690 pai-
kallista isokoskeloa (EAa). Kuu-
samosta kirjattiin myös 6.10.
Hiltusessa 100p (HSe) ja 14.–
15.10. Kitkan eri rannoilta Hik-
ke ränlahdessa 100p, Alakit kas sa 
350p kolmena parvena, Tol van-
selällä 800p kahtena suurparve-
na (TVä, MLu). Lokakuun lo -
pussa isokoskeloita oli vielä
paljon, esimerkiksi 24.10. MUH 
Venesatama 50p (TWä) ja 30.10. 
OUL Hartaanselkä 50p (APe). 
Marraskuun lopussa ja joulukuus-
sa havaitut olivat enää yksinäisiä 
tai pareja, RAA Lapaluodon su-
lassa viihtyi 2/1p liki koko joulu-
kuun ajan (HTu, SSi) ja viimeinen 
muualta ilmoitettu oli 1.12. OUL 
Hartaanselkä 1p (VSu, TTa).

Vesilintulaji
Anas sp. on käsitelty omana koh-
tana. Arktika-ajalta 20.5. SII Tau-
vo 3500m (TVä, MLu) ja 21.5. 
OUL jätäri 2000m (Melanitta 
sp.) (KOr). Kevään arktikan ko-
konaissumma oli noin 7500 mää-
rittämätöntä vesilintua. 

Mainittavimpia vesilintu-
kerääntymiä aiemmin kerrottujen 
lisäksi olivat 23.8 OUL Kempe-
leenlahti 4000p ilmeisesti pää-
osin tukkasotkia (EMi) ja 20.9 
HAI Isomatala 4000p (ALu) 

Kanalinnut - Galliformes

Pyy (Bonasa bonasia)
Isoimmat havaitut parvet olivat 
24.6. KUU Valtavaara 6p (HSe), 
17.7. SII Tauvon lintuaseman 
polulla ainakin 6p, joista vähin-Riekkokoiras komeimmillaan. © HARRI TAAVETTI
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tään 5 poikasta (JKa) sekä 6.8. 
OUL Myllykoski 8p (JHa).

Riekko (Lagopus lagopus)
Vain Kuusamosta ilmoitettiin 
kolmea enemmän kerralla, isoim-
mat parvet olivat: 26.10. KUU 
Vilponsuo 5p (HSe) ja 16.11. 
KUU Laihavaara 4p (HSe).

Teeri (Tetrao tetrix)
Vuoden suurin parvi havait-
tiin jo ekaekaa, 1.1. PYI Viirre 
160p (HTu, KVa). Muita isom-
pia parvia kevätkaudella olivat: 
6.1. MUH Oisava 56p (TWä), 
22.1 MUH Soso 30p (JHa), 
10.2. KUU Raatesalmi 36p 
(MHo) sekä 22.5 RUU Vartti 
25p (KRa). Syksyn suurin parvi 
oli 2.11. LUM Vältinperä 40p 
(MOj, MTy, ARö).

Metso (Tetrao urogallus)
Keväällä löydettiin soidinpaikko-
ja: 1.4. PYI Parhalahti 4p (HTu) 
sekä 16.4. PYI Viirre 4p (HTu). 
8.5. KUU Heikkilä 6p oli yöllä 
tiellä (HSe, LRy) ja KUU Jalma-
vaara 4p, näistä 3 ukkometsoja. 
Poikueita havaittiin esimerkiksi 
16.6. PUD Kärpässuo 3p (JHa), 
19.6. HAA Ainali 8p, joissa 7 
poi kasta (TLe), 4.7. KUU Poro-
saari 7p (HSe) ja 5.7. KUU An-
tinperä 5p (HSe) sekä SII Tauvo 
koppelo ja vähintään yksi poika-
nen (JKa, VSu). 

Peltopyy (Perdix perdix)
Isoimmat talviparvet olivat 3.1. 
TYR Parras 9p (TVä, MLu), 
21.1. alkaen OUL Kaakkuri 15p 
(JAa ym.), 27.1 OUL Myllyoja, 
Kempeleenlahti 6p (VSu), 27.1 
TYR Peräoja 11p (JMe), 20.3. 
TYR Jokisilta 17p (JHa). Myö-

hemmin keväällä huomattiin 
pareja muistakin paikoista: 26.3. 
KEM Teppola 2p (AVu), 5.4. 
MUH Kurkiperä 2p (TWä) sekä 
25.5. kevätrallissa HAI Kaaran-
nokka 1p (VSu, PSu, OSu). Ke-
vään yksilömääräksi tulee yh-
teensä noin 60 peltopyytä, jo ka 
osoittaa kannan elpymistä edel-
lis vuoden melko vähiin havain-
toihin nähden.

Syyshavainnoissa edistyt-
tiin enemmän, parvia näkyi ja 
kah desti ne löytyivät uusilta alu-
eilta: 27.9. KEM Kempeleensuo-
ra 9p (JMe), 18.10. TYR Parras 
6p (TVä, MLu) ja 3.11. LUM 
Varjakantie 18p (PRs, IRu). Vuo-
den havaintokunnat olivat TYR, 
OUL,KEM, MUH, HAI ja LUM.

Viiriäinen (Coturnix coturnix)
Vuoden kolme havaintoa kos-
kivat reviirillään äänteleviä lin-

Teeret tositoimissa soitimella. © JUHA OLLILA
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tuja: 4.–14.6. LUM Pitkänokka 
(APe, STi, KKo), 7.7. PYI Yp-
päri (HTu, KVa) ja 9.–18.7. UTA 
Murto (JEs, TRo, KHo).

Fasaani (Phasianus colchi-
cus)
Fasaania esiintyi alueella 10 eri 
kunnassa. Havaintopaikat olivat 
kunnittain seuraavat: HAU Hol-
ma, Kello, Martinniemi, Rivin-
nokka, Takkuranta, KEM Keto-
lanperä, Sarkkiranta, Tyrnävän 
raja, Ylikylä, KII Jääli, LUM Sal-
linen, OUL Ainolan puisto, Hu-
pisaaret, jätäri, Oritkari, Saarela, 
OUS Varjakka, PAT Kotiranta, 
Maunula, Mikonkari, PYI Hanhi-
kivi, Parhalahti, Teerelä, Yppäri, 
RAA Ykkösreitti, SII Tauvo.

Kuikkalinnut - Gaviiformes

Kaakkuri (Gavia stellata)
Jo ennen ensimmäistä kuikkaa 
eli 23.4. MUH Venesatamassa 

sukelteli 2p kaakkuria (TWä). 
Seuraavat olivat muuttajia, joita 
laskettiin 27.4. PYI Parhalah-
della 11m eli sama määrä kuin 
silloin muuttaneita kuikkiakin 
(HTu, PLa, MKe ym.). Suurim-
mat muutoilta lasketut päivä-
summat jäivät varsin kohtuulli-
siksi: 29.4. PYI Elävisluoto 52m 
(HTa, KVa), 30.4. PYI Hanhikivi 
26m (jolloin enimmäkseen meni 
kuikkia) (HTu. KVa). Myöhem-
min kaakkurien ja kuikkien suh-
de muuttui: 18.5. PYI Elävisluo-
to 98m, jolloin kaakkuri jo oli 
gavioiden selvänä enemmistönä 
(HTu), 19.5. PYI Hanhikivi 58m 
(HTu. KVa), 20.5. SII Tauvo 
18m (TVä), 25.5. PAT Yrjänä 
24m (HTu, KVa, PKä) sekä ke-
vään viimeinen laskettu isompi 
muutto 26.5. PYI Elävisluoto 
30m (HTu, JMe, RHa). Kaikki-
aan noin 400 kaakkuria ilmoitet-
tiin keväällä muuttavina.

Kesällä kaakkureita näh-
tiin jokunen: 15.6. RAA Kulta-
lanlahti 4p (HTu) ja 8.7. PYI Ul-

koharmi 5S (HTu) olivat ainoat 
ilmoitetut kahta isommat parvet. 
Pesinnöistä ei ilmoituksia saatu, 
tosin useita siihen viittaavia ha-
vaintoja pariskunnista sisämaan 
soilta ja pikkujärviltä tehtiin.

Syksyllä vilkkain todet-
tu muutto oli 6.9. HAI Tömppä 
7m (JAa, ALu) sekä 31.8. PYI 
Elävisluoto 3N (HTu, KVa). 
Kaikkiaan noin 25 muuttavaa tai 
paikallista kaakkuria ilmoitettiin 
syyskaudella. Jo 26.9. LUM Var-
jakka 1m (WVe, PLa) ja 30.9. 
RAA Kultalanlahti 1m (HTu) 
jäivät viimeisiksi havainnoiksi.

Kuikka (Gavia arctica) ja kuik-
kalintulaji (Gavia sp.)
Muuton aloitti iltasella 26.4. PYI 
Elävisluodossa 1m kuikka ja 
Gavia sp. 2m (HTu). Seuraava-
na aamuna 27.4. laskettiin PYI 
Parhalahdella 11m (HTu, PLa, 
MKe ym.). Gaviamuuttoa ei ke-
väällä rannikolla juuri seurattu, 
sillä suurempia määriä kirjat-

Kaakkuri ja poikanen. © JUHA OLLILA
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tiin vain 29.4. PYI Elävisluoto 
46m kuikkaa sekä 124 Gavia sp. 
(HTa, KVa), 30.4. PYI Hanhiki-
vi 120m ja Gavia sp. 67m (HTu, 
KVa), 7.5. SII Kaasa 50m ja 
gavia sp. 11m (HTu). Rannikon 
vilkkaimpia kirjattuja muuttoja 
oli 18.5. PYI Elävisluoto, jossa 
meni määrittämättömiä gavioita 
111m, määritettyjä kuikkia 10m 
ja kaakkurien kera yhteensä 221 
Gaviaa (HTu). Perin poikkea-
vasti vuoden komein muutto il-
moitettiin sisämaasta: 19.5. KUU
Holtinniemestä 320m kuikkaa 
laskettiin yhden aamun tarkkai-
lujaksolta (OLa). Nämä Kuusa-
mossa nähdyt kuikat olivatkin 
puolet niistä yhteensä noin 650 
muuttaneesta kuikasta, jotka ko-
ko keväänä ilmoitettiin. Lisäksi 
Gavia sp:tä ilmoitettiin noin 550 
yksilöä kevään aikana. Lepäile-
vänä suurin kuikkaparvi oli 28.4. 
SII Vihaspauha 32p (JKs).

Pesintöjäkin havaittiin, 
15.6. SII Hummastinjärvi emot 
ja 2 poikasta (JRp), 24.6. PUD 
Kollaja 2 ad & 2 pull (ESa), 
29.6. KUI Karahka 3p eli emot ja 
1 pull (JHa) sekä 1.7. KUU Suo-
järvi 1p hautomassa (HKe). Ke-
sän ainoa ke rääntymähavainto 
oli 16.7. KUU Muojärvi 18p ka-
lastavaa kuik kaa (HSe).

Syksyn havainnot jäivät 
niukoiksi kuten useinkin kuik-
kalinnuille käy, yhteensä nähtiin 
noin 29 kuikkaa ja 20 sp:tä. 22.9. 
KUU Kuusamojärvellä lepäili 
kaksi kuikkaparvea, 21p (HKe). 
Viimeisiä olivat 20.10. PYI Suni 
2p (HTu, KVa) sekä 25.10. MUH 
Pyhäkoski 1p (TWä, KWä).

Jääkuikka (Gavia adamsii)
Keväältä vain kaksi havaintoa 
samalta päivältä ja paikasta. 
18.5. PYI Elävisluodossa muutti 
1 juhlapukuinen yksilö kahden 
kaakkurin kera klo 8.26 pohjoi-

seen (HTu) ja toinen juhlapu-
kuinen yksilö klo 10.05 yhden 
kaakkurin kanssa samoin poh-
joiseen (HTu).

Jääkuikka/amerikanjääkuik-
ka (Gavia adamsii / G. immer)
Lajilleen määrittämätön jääkuik-
ka/amerikanjääkuikka muutti SW 
2.11. HAI Marjaniemessä (JMa).

Uikkulinnut - Podicipedifor-
mes

Pikku-uikku (Tachybaptus ru-
fi  collis)
Erittäin harvinainen pesimäai-
kainen havainto oli 8.5. HAI 
Patelanselkä Ä (JMa). Syksyllä 
ilmeisesti 2–3 eri lintua. KEM/
OUL Kempeleenlahdella ensin 
4.9.(EMi, ESa) ja uudestaan 
15.10. (sama?) (KRa,VRa, JHa 
ym.). 26.10. alkaen joulukuulle 
OUL Hartaanselkä–Tuira–Ke-
mi ran sula 1p (JAa, HAa, VSu, 
ym.), josta vuoden viimeinen 
ha vainto 14.12. Kemiran sulasta 
(JRa). PPLY:n listalla esitettiin 
arvioita, että Oulujoessa olisi 
ol lut loppuvuodesta kaksikin 
”puikkua”, mutta kerrallaan ha-
vaittiin vain yksi.

Silkkiuikku (Podiceps crista-
tus)
Ensimmäinen huomattiin 19.4. 
RAA Lapaluodossa (HTu) ja li-
sää heti seuraavina päivinä 20.4. 
OUL jätäri 1p (KOr) sekä OUL 
Oritkari 1p (EMi). Kuusamos-
sakin uikkuja näkyi samaan ai-
kaan: 21.4 KUU Torankijärvi 2p 
(HTa). Muuttolennossa nähtiin 
vain kerran yhtä enemmän 30.4. 
PYI Hanhikivi 12m (HTu, KVa).

Kesän parhaat keräänty-
mät olivat pesintäpaikoilta: 30.4. 
HAI Kirkkosalmi 20p (JHa), 9.5. 

SII Säikänlahti 21p (JRp), 23.6. 
HAI Kaara 30p (TLe), 25.7. 
OUL Kempeleenlahti 160p (MTy, 
ATy), 11.8. OUL Oritkari 67p 
(EMi). Syyskaudella havaittiin 
muuttokerääntymiä, joista suu-
rimpia olivat 20.9. RAA Kulta-
lanlahti 60p (HTu) ja 6.10. OUL 
Pyykösjärvi 52p (EAa). Muutta-
via lintuja nähtiin runsaimmil-
laan 31.8. PYI Elävisluodossa 
yhteensä 5S aamun aikana (HTu, 
KVa). Vuoden viimeiset olivat 
1.11. OUS Varjakka 1p (PKu) ja 
2.11. OUL Syväsatama 2p (JPi).

Härkälintu (Podiceps grisege-
na)
Ensimmäinen 30.4. PYI Parha-
lahti 1p (HTu, KVa) ja seuraavat 
3.5. SII Savilahti 2p (VRa, STi) 
sekä Koillismaan ensimmäinen 
KUU Ronkainen 1m (MRy) ja 
toinen 4.5. KUU Vasaralahti 1p 
(IHa ym.). Enimmillään muut-
tajia laskettiin seuraavasti: 7.5. 
SII Kaasa 15p (HTu), 14.5. usei-
ta ilmoituksia OUL jätäri 34m 
(VSu), OUL Hietasaari 40m 
(KOr) OUL Karinkanta 75kiert 
(JPu) ja OUL Taskila 64m (PLa, 
MKe). 20.5. OUL Pateniemi 
16m (EHo), OUS Riuttu 29m 
(PLa, STi, VRa), 25.5. HAI Kui-
vasäikkä 40m yhdessä parvessa 
(JKa) sekä OUL Hietasaari 13m 
(KRa). Yhteensä niukat eli noin 
260 muuttavaa härkälintua il-
moitettiin keväältä. 

Kesällä havaittiin pe sin -
tään viittaavasti härkälintuja esi-
merkiksi 9.6. KUU Talvilahti 3p 
(HSe) sekä UTA Juorkuna 1p 
(EMi), 12.6. KUU Tolpanniemi 
4p (KRa) ja KUU Vihtasalmi 
2p (KRa), 19.6. HAA Ainali 1p 
(TLe), 21.6. PUD Puhosjärvi 2p 
(JKa), 13.8. KÄR Nurmesjärvi 1p 
(HSe, LRy). Kerääntymiä olivat 
ainakin 7.6. OUL Kempeleenlah-
ti 4p (MTy), 7.7. KUU Kuusamo-



40     AUREOLA 2004

järvi 7p (HSe ym.) ja 25.7. OUL 
Kempeleenlahti 10p (MTy, ATy).

Syksyllä paikallisia tai 
muuttajia kirjattiin heinäkuun 
lo pun jälkeen noin 12 eri lintua. 
Vuoden viimeinen oli 16.9. OUL 
Pyykösjärvi 1p (WVe).

Mustakurkku-uikku (Podi-
ceps auritus)
Kevään ensimmäiset ilmaantui-
vat 28.4. SII Hietaniitynlahdelle 
2p (JRp), OUS Riuttuun 1p (TJa) 
ja 29.4. PYI Heinikarinlammel-
le 3p (HTu). Vuoden suurimpia 
määriä olivat 25.5. RAA Aitta-
lahti 18p (JAa, TJa, JHa) ja 25.5. 
PYI Hietakarinlahti 20p (JHa).

Pesimäaikaisia (15.5.– 
20.7.) havaintoja: HAA Ainali 
(TLe), HAI Pöllä (JHa), HAU 
Uikulanjärvi (VSu, PSu, OSu) 
ja Kuikkalampi (TKo, JWi), 
KUI Latvasuo (KRa), OUL Vi-
hiluoto (KRa) ja Hartaanselkä 

(JPk), OUN Likalanjärvi, 5 pe-
sivää paria (RRa), PYI Harmin-
tien ”plutakot” (KRa) ja Hie -
takarinlahti (JHa), RAA Orava-
lampi ja Aittalahti (KRa), SII
Kaasa (HTu), Tauvon lintuase ma,
Hietaniitynlahti (JRp), YKI Jo-
losjärvi (TWä, KWä, ym.).

Syksyn viimeiset olivat
20.9. RAA Kultalanlahti 6p 
(HTu), mikä samalla suurin 
määrä kerrallaan ja 9.10. OUL 
Kiviniemi 1p (KRa).

Pelikaanilinnut - Pelecani-
formes

Merimetso (Phalacrocorax 
car bo)
Ainoa talvikärvistelijä oli edel-
lisvuotisella paikalla: 8.1. HAA 
Kirkkojärvi 1p (KVa). Yksinäi-
nen merimetso löytyi 25.3. OUL 
Oritkarissa (JAa, JHa). Isoista 
muuttoparvista ensimmäinen ha-

vaittiin 8.4. HAI Kirkkosalmi 
95m (PLa, EHo, TUu ) ja lisää 
havaintoja muuttavista parvista 
tuli seuraavina päivinä. Erikoi-
nen tapaus oli 19.4. RAA Lapa-
luoto peräti 1400p, jotka nousi-
vat vajaan varttitunnin aikana 
muuttonauhaksi (HTu). Kovaa 
merimetsomuuttoa oli havaittu 
Kalajoella aiemmin päivällä ja 
nuo merimetsot lienevät topan-
neet Lapaluotoon. Seuraavan 
päivän yhteistarkkailussa kova 
muutto jatkui, kun 20.4. nähtiin 
useassa rannikon paikassa yli 
tuhat muuttajaa: HAI Kirkko-
salmi 495m (JMa ym.), HAU 
Virpiniemi 1210m (KRa), HAU 
Rivinnokka 1088m (TKo), PYI 
Parhalahti 1261m (HTu, JMe, 
JSj ym.), SII Tauvon lintuasema 
1204m ja RAA Piehinki 370m 
(TKa). Komeaa muuttoa olivat 
myös: 21.4. SII Tauvon lintuase-
ma 358m, 30.4 PYI Hanhikivi 
305m (HTu, KVa). Toukokuus-

Silkkiuikku. © HARRI TAAVETTI 
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sa parvia nähtiin vielä 4.5. PYI 
Parhalahti 202m (HTu, KVa, 
JHa ym.) ja viimeinen iso muut-
to oli 20.5. SII Kaasa 80m (JHa). 
Pikkuparvista viimeiset olivat 
25.5. PYI Suni 12m (JAa, JHa, 
TJa) sekä 10.6. OUL Oritkari 
6m (EMi). Sisämaasta tuli kak-
si muuttohavaintoa: 21.4. KUU 
Oulanka 30m (HTa) sekä 22.5. 
KUU Kouervaara 2m (OLa). 
Koko kevään aikana havaittiin 
noin 4600m, kun yhteistarkkai-
lun päällekkäisyys poistetaan.

Kesällä laskettiin Iin Ul-
kokrunnien Pohjanletolta 43 pe-
sää ja 100p aikuista lintua. Saman 
alueen Länsikarissa havaittiin 
32p merimetsoa. Yksinäisiä lin-
tuja ja pieniä kierteleviä parvia 
havaittiin rannikolla eri paikoilta 
pitkin kesää. Syysmuuton alulta 
näytti jo 21.7. HAI Luoteisranta 
4m (TVä, MLu), mutta jatkoa 
seurasi vasta 28.8. PYI Elävis-
luoto 6S (HTu) ja 31.8. PYI Elä-

visluoto 124m (HTu, KVa). Yli 
sadan muuttajan päiviä oli mon-
ta ja kerran nähtiin muuttoparvi 
myös sisämaassa: 1.9. PYI Ul-
koharmi 168m (HTu), 2.9. PUD 
Aittojärvi 140m (ESa), 3.9. PYI 
Ulkoharmi 185S (HTu), 5.9. PYI 
Yppärijokisuu 128S (HTu), 7.9. 
II Ulkokrunni 75m ja 40p (MKe 
ja talkoolaiset) sekä SII Tauvo 
126m (AVu). Syksyllä nähtyjen 
muuttajien summaksi tuli noin 
1200. Viimeiset olivat 1.11. 
OUL jätäri 1p (JHa) ja16.12. asti 
RAA Lapaluodossa 16.12. viih-
tynyt lintu (HTu).

Haikaralinnut - Ciconiifor-
mes

Kaulushaikara (Botaurus stel-
laris)
Kevään ensimmäinen 29.3. HAI 
Kirkkosalmella 1p yksilön jäl-
jet (SHe, JMa). Seuraavat 12.4. 

LUM Sannanlahdella 2p (JAa, 
TJa, JHa, ym.). Hieno päiväsum-
ma oli 17.5. HAI Kirkkosalmel-
la 5 kaulushaikaraa, joista 2Ä ja 
kolmen parvi ylilentävänä (JHa),

Kaulushaikarareviirejä il-
moitettiin kunnittain seuraavasti 
(etelästä alkaen): PYI: Hanhikivi 
Hietakarinlahti, PAT Pattijoki-
suu, Olkijokisuu, Yrjänänlahti, 
Loskarinlahti SII: Säikänlahti, 
Munahieta, Hietaniitynlahti, Sa-
vilahti, Sääri/Säärenperä, LUM: 
Sannanlahti 2, LIM: Virkkula, 
Temmesjokisuu, OUS: Letto, Pa -
pinkari, Akionlahti, OUL: Kem-
peleenlahti, Hietasaari, HAI 13 
paikkaa (mm. Kirkkosalmen Pe -
rukka, Kirkonkarit, Patelansel-
kä, Viinikanlahti, Syökarinlah ti, 
Pirttiperä, Riisi W-puoli, Töm-
pänkulju, Maasyvänlahti, Onton-
perä), HAU: Rivinokka, Seipi-
perä. Reviirejä noin 30, joista 
lähes puolet Hailuodossa.

Kesäkuun jälkeen ilmoi-

Pohjanletolla pesiviä merimetsoja, kuvattu 29.5.2009 © PETRI TIMONEN / RKTL
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tettiin vain yksi havainto: 22.9. 
SII Säikänlahti 1p (JNu, MKo, 
Tauvon lintuasema).

Harmaahaikara (Ardea cine-
rea)
Ensimmäinen 12.4. PYI Parha-
lahti 1m N, joka oli yhtä päivää 
myöhemmin kuin edellisenä 
keväänä (HTa, JSj, JPm ym.). 
Seuraavakin havaittiin taas isol-
la joukolla 20.4. samassa pai-
kassa 1m klo 13.35 (HTu, JMe, 
JPm ym.), SII Säikänlahdella 
1 NW klo 14.08 (JRp) sekä lo-
pulta HAI Patelanselällä 1p klo 
18:45 (JMa). Kyseessä saattoi 
olla sama lintu. Kevään aikana 
kertyi eri paikoista noin 30 ha-
vaittua yksilöä, yleensä yksi ja 
joskus kaksi lintua kerrallaan. 
Havaintomäärä on kaksi kertaa 
suurempi kuin vuotta aiemmin. 
Sisämaasta tuli yksi havainto: 
31.5. PUD Aittojärvi 1p (ESa).

Kesäkuussa tehtiin pari 
havaintoa: 25.6. MUH Rokuan 
tulijärvi (Heta Viitamäki) ja 30.6. 
OUL Välivainio 2mNE (TTa). 
Heinäkuun loppupuolel la näitä 
varsin kärsivällisiä seisoskelijoita 
taas ilmestyi ruo vik koisille me-
renrannoille: 2.7. SII Ulkonokka 
1p (APe), 11.7. LUM Pitkänokka 
1m (JKa, VSu), 13.–17.7. SII Mu-
nahieta 3p (KRa, JKa). Syksyllä 
todettiin kerääntymiäkin seuraa-
vasti: 25.7. PYI Heinikarinlam-
pi 11p (HTu), 14.8. PYI Harmin 
lammet 5p (HTu), 15.8. HAI 
Ontonperä 8p (ILe), 15.–20.8. 
HAI Kirkkosalmi parhaimmil-
laan 9p (JPe, JMa), 28.7.–22.9. 
OUL Pyy kösjärvi 9p suurimpa-
na määränä 8.9. (Saija ja Kauko 
Timlin). Syksyn ilmoituksissa on 
paljon päällekkäisyyksiä, mutta 
havaittujen eri yksilöiden määrä 
oli vähintään n. 60, mikä on sel-
vä kasvu edellisvuoteen eikä jää 
paljon v.2000 ennätysmääristä. 

Sisämaassa harmaahaikara ha-
vaittiin syksyllä kolmesti: 1.9. 
MUH jätevedenpuhdistamo 2p 
(JPk), 8.9. PUD Aittojärvi 1p 
(ESa) ja 24.9. PYH Pyhäntäjärvi 
1p (PPa). Vuoden viimeiset olivat 
Pyhäntäjärven linnun ohella 14.9. 
PYI Heinikarinlampi 1p (MPo ja 
rallijoukkue) sekä OUL Pyykös-
järvi, josta saatiin ilmoitus vielä 
22.9. yhdestä linnusta (APe).

Päiväpetolinnut - Accipitri-
formes

Mehiläishaukka (Pernis api-
vorus)
Ensihavainto saatiin vasta kevät-
rallista 26.5. LIM Virkkula 1m
(JKa). Seuraava oli jo pesäpaik-
kaa katseleva pari 28.5 HAU Pen -
nasenkangas 2p (VSu). Samana 
päivänä laji ehti Koillismaalle-
kin KUU Jalmavaaraan (HHa, 
IHa). Yli puolet kevään yhteensä 
vain 11 muuttavina havaituista 
merkittiin yhtenä ainoana päivä-
nä 29.5 LIM Virkkulassa, jolloin 
meni 6m (ALu).

Kesäkaudella havaittiin 
vii desti: 10.6. SII Tauvon lintu a-
sema 1m, 14.6. KUU Pajupuron-
suo SM-lintumaratonissa 1m 
(KRa), 16.6. PUD Hetekylä 1p
(JHa), 7.7. PYI Teerelä 1p (HTu, 
KVa), 10.7. II Kantolassa 1p 
(KRa). Varmoja pesintöjä to-
dettiin 3, joka on koko vuoden 
aikana havaittuihin perniksiin 
nähden melkoinen määrä.

Elokuun ensimmäinen oli 
1.8. KUU Kitka 1m (TVä, MLu) 
ja seuraava 9.8. HAI Kirkkosalmi 
1m (JPe). Yhteensä syysmuutta-
jia kirjattiin perin niukat 8, joista 
viimeiset 14.9. PYI Penkkatie 1m
(HTu, KVa) ja 15.9. OUL Rusko 
1m (PLa).

Merikotka (Haliaeetus albicil-
la)
PYI Sunissa oli vuoden ensim-
mäisellä viikolla 1p merikotka 
(KVa). Uusia havaintoja lajista 
ei sen jälkeen saatu kertaakaan 
pariin kuukauteen, kunnes 18.3. 
RAA Lapaluodossa havaittiin 1p 
(KVa). 

Yleisemmin ”haleja” al-
koi näkyä 26.3. alkaen, jolloin 
1p nähtiin RAA Lapaluodossa 
(VSu, KKo), 28.3. LUM San-
nanlahdella 1p (JAa, JHa, TJa) 
ja seuraavana päivänä 2m sa-
massa paikassa (ALu, JHa ym.) 
sekä vielä 29.3. KEM Teppolan 
pellot (KOr, JPi). 30.3. myös 
HAI Kirkkosalmella 1m (JMa) 
sekä HAI Sunikarissa 1p (THe). 
Pesimäseudulta eli Koillismaal-
ta en sihavainnot menivät nor-
maalin helmikuun puolivälin 
sijaan huhtikuulle saakka: 2.4. 
KUU Vatunginnokka 1m esiai-
kuinen lintu (TKo) ja KUU Irni 
1m (APo). Yhteensä huhtikuus-
sa ilmoitettiin noin 60 yksilöä, 
vilkkaimpana päivänä 20.4. PYI 
Parhalahti 3m (HTu, JMe, SKu 
ym.). Kertymiä ei ollut, mutta 
30.4. HAI eri puolilta ilmoitet-
tiin yhteensä 5 yksinäistä yksi-
löä. Toukokuussa kirjattiin noin 
25 lintua, mutta määrässä voi 
olla päällekkäisyyttä. Enemmän 
kuin yksi merikotka ilmoitettiin 
tasan kerran, 6.5. HAI Tömppä 
2p (RHa). 25.5. koko päivän 
Hailuodossa kierrellyt rallijouk-
kue havaitsi merikotkan kolmes-
sa eri paikassa (JMa, ALu, JKa). 
Koko kevään yhteismäärä on 
ainakin 85 yksilöä, eli selvästi 
edellisvuosia enemmän.

Kesältä havaintoja tuli 
Iin Maakrunnista 1p 2-3 kv (JPe, 
STi), Liminganlahdelta ja Hai-
luodosta, jossa esimerkiksi 9.6. 
HAI Kaarannokalla merikotka 
repi saalista (JMa). Kuusamos-
sa laji havaittiin yhteensä 9 eri 
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kertaa. Koillismaalla todettiin 
noin 5 pesintää. Heinäkuussa 
oli 7.7. SII Tauvon lintuasemal-
la 1 ad p (VSu, JKa), 19.7. LIM 
Virkkulassa 4kv 1p (TVä), 24.7. 
HAI Ampumarata 1p (JKa, VSu), 
26.7. PYI Yppärijokisuu 1m SW 
oli ehkä ensimmäinen syysmuut-
taja (HTu). Näkyi myös 28.7. 
LIM Virkkula 1p (JHa) sekä 31.7. 
PYI Hanhikivi 1 valkopyrstöinen 
kiertelijä (IRu, PRs). Heinäkuus-
sa ilmoitettiin 7 eri yksilöä.

Syksyllä eli elo-marras-
kuussa havaittiin noin 90 m/p me -
rikotkaa, mikä on hieman edellis-
vuotta enemmän. Suurimmat pai-
kallismäärät havaittiin kahdesti 
Hailuodossa: 20.8. HAI Pöllä, 
Kaara ja Tömppä yhteensä 4 m/p 
(JMa) sekä 26.10. HAI Tömppä, 
Ruohokari, Kaara yhteensä 5 m/p 
lintua (JMa). Vuoden viimeiset 
linnut 16.11. HAI Lauttaväylällä 
1m subad (ALn) ja 1.12. PYI Su-
nissa 1p (JKo, PKä).

Ruskosuohaukka (Circus ae-
ruginosus)
Ilmaantui alueen ruo vikkojen yl-
le tyypilliseen aikaan: 12.4. LIM 
Virkkula 1p naaraslintu (ESa), 
OUS Vihiluoto 1p (HTa, JPm) ja 
13.4. LUM Sannanlahti 1p (JKa, 
APe ym.). 20.4. HAI Kirkkosal-
mella jo 6p4m (JMa). Samasta 
lintutornista laskettiin vuoden 
suurin kertymä: 29.4. HAI Kirk-
kosalmi 20p (JHa). Ensimmäiset 
havainnot sisämaan linnuista 
olivat 1.5. VIH Lampinsaari 1p
(HTu, KVa, JKo) sekä 4.5. 
KUU Vasaralahti 1p (IHa ym.). 
Huhti-toukokuussa ilmoitettiin 
yhteensä n.95 m/p yksilöä. Ke-
vään vilkkain muutto oli 27.4. 
PYI Parhalahti 7m. Harvinainen 
havainto ruskosuohaukan onnis-
tuneesta saalistuksesta tuli, kun 
31.5. LIM Virkkulassa lensi rus-
kosuohaukka jouhisorsavainajaa 
kynsissään pidellen (ALu).

Kesällä hankalakulkuisis-
ta vetisistä ruovikoista löydettiin 
4 pesintää. Yhteensä ilmoitettiin 
kesä-heinäkuussa 20 yksilöä. Si-
sämaastakin havaintoja tuli aika 
laajasti: 7.6. KUU Kulaslahti 1p 
(JMa, SLa), 19.6. HAA Ainali 
2p (TLe), 22.6. YKI Iso Seluska-
järvi 2p (TSp, VPH), 26.6. PUD 
Kaitalampi 1p (ESa) ja 30.6. 
PUD Aittojärvi 3p (ESa).

Elokuussa pesyeiden var-
tuttua ilmoitettiin yhteensä 42 
m/p yksilöä. Suurimmat kerty-
mät olivat 9.8. HAI Kirkkosalmi 
9p, joista 5 nuorta lintua (JPe) ja 
13.8. PYI Takaranta 6p (HTu).

Syyskuun alussa näkyi 
vielä 4.9. LUM Sannanlahti 5p 
(JKa), yhteensä syyskauden ha-
vainnot olivat kuitenkin 18 m/p 
ruskosuota, joista viimeiset 13.9. 
HAI Isomatala 2p ja HAI Tömp-
pä 1kv (JKa, ALu) ja reilusti 
myöhäisin vielä 11.10. HAU Vit-
sasuolla 1/ ad m S (VSu, VMP).

Mehiläishaukkaa ei ole kovin helppo tavoittaa tällaisesta tilan-
teesta eli istumasta oksalla. © JUHA OLLILA
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Sinisuohaukka (Circus cya-
neus)
Maaliskuussa nähtiin jo kahdes-
ti: 29.3. PYI Viirre 1p (KVa) ja 
31.3. LIM Tupos, jossa 1m ylitti 
nelostien (PRs, IRu). Yleisem-
min esiintyi 5.4. alkaen. Muut-
tajia laskettiin useaan kertaan 
noin puoli tusinaa päivässä: 
12.4. PYI Parhalahti 5m (HTu, 
JJä), 17.4. TYR Ängeslevä 6p 
(JSj), 20.4. HAI Kirkkosalmi 6m 
(JMa ym.), 20.4. PYI Parhalahti 
5m (HTu, JMe, JSj ym.) ja 27.4. 
PYI Parhalahti 4m (HTu, PLa, 
MKe ym.). Kevätmuuton aikaan 
ilmoitettiin yhteensä n. 122 m/p 
sinisuota.

Kesäkaudella elokuuhun 
mennessä havaittiin 7 kertaa 
enim mäkseen Raahen seudun 
run sasmyyräisiltä kulmilta, mut-
ta vain yksi pesintä löydettiin.

Syyskaudella ilmoitettiin 
n. 85 m/p sinisuota, joista 9.8. 
PYI Takaranta 11p nuorta lin-

tua oli reilusti isoin kerääntymä 
(HTu). Samaan aikaan Takaran-
nalla oli myös 18 tuulihaukkaa, 
joten paikka viehätti petolintuja. 
Vielä 13.8. PYI Takarannalla 
kierteli viisi sinisuonuorukaista. 
Vilk kaimmat päivämuutot oli-
vat 28.8. PYI Yppäri 4p (HTu, 
KVa) ja 10.9. VIH Lampinsaari 
4m (HTu). Lokakuussa viimei-
set olivat 6.10. LIM Virkkula 1p 
(JPe) sekä LUM Lamunkari 2p 
(JPe) ja vielä viikkoa myöhäi-
sempi 13.10. Hailuodossa kier-
rellyt haukka (KOr).

Kanahaukka (Accipiter genti-
lis)
Tammikuussa näkyi useimmin 
kaa topaikoilla tai kaupunkialueil-
la, ennen muuttokautta ilmoitet-
tiin yhteensä 16 eri kertaa. 3.1. 
OUL Ruskossa havaittiin suurin 
kerralla laskettu määrä 3p (EHo). 
Muuttavaksi laji todettiin ensi 

kerran 26.3. PYI Yppärissä 1m 
(HTu). Kevään aikana havaittiin 
kolmesti enemmän kuin yksi 
muuttava: 27.3. LUM Sannan-
lahti 2m (JAa, JHa), 31.3. HAI 
Kirkkosalmi 2m (JMa) ja 8.4. 
HAI Kirkkosalmi 2m (PLa). Yh-
teensä n. 25 muuttavana pidettyä 
kanahaukkaa ilmoitettiin vapun-
päivään mennessä.

Kesän aikana petolintuhar-
rastajat löysivät 77 pesintää. Mui-
ta kesäkauden havaintoja kertyi 
eri 25 kertaa, aika moni niistäkin 
oli pesillä varoittelevia emoja.

Kerran syyskaudella eli 
26.9. SII Karinkannassa kirjat-
tiin 2m (WVe, PLa), kaikki muut 
muuttajat olivat yksin lentäjiä. 
Joulukuussa kanahaukat taas 
esiintyivät kaupungissa, yhteensä 
16 eri yksilöä ilmoitettiin, niistä 
Oulusta eri puolilta ainakin 4 
eri yksilöä (Hietasaari, Toppila, 
Värttö, Linnanmaa ja Rusko).

Kanahaukka ja varis eivät ole ylimpiä ystävyksiä. © VILLE SUORSA
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Varpushaukka (Accipiter ni -
sus)
Laji havaittiin alkuvuonna 19 
kertaa, näistä 15 havaintoa ilmoi-
tettiin Oulusta. Muut havainnot 
olivat Pattijoelta, Limingasta, 
Muhokselta ja Kuusamosta. 26.3. 
PYI Yppäri 1m oli ensimmäinen 
muuttaja. Parhaat muuttopäivät 
olivat 20.4. HAI Kirkkosalmi 
9m (JMa ym.) ja PYI Parhalah-
ti 7m (HTu, JMe, ym.) sekä SII 
Tauvon lintuasema 6m, 23.4. 
LUM Sannanlahti 4m (JHa), 
27.4. PYI Parhalahti 26m (HTu, 
PLa, MKe ym.) ja SII Tauvon 
lintuasema 5m, 28.4. PYI Parha-
lahti 4m (HTu, KVa). Yhteensä 
ilmoitettiin kevätmuutolta n.105 
varpushaukkaa.

Pesintöjä löydettiin 27 
pai kasta. Syysmuuton vilkkaim-
mat päivät olivat 10.9. 17m VIH 
Lampinsaari (HTu) sekä 21.9. 
SII Tauvon lintuasema 5m (APe 
ja PPLY:n retkeläiset). Yhteensä 
syyskaudella ilmoitettiin n.105 
m/p yksilöä eli sama lukumäärä 
kuin keväältä. Joulukuulta vain 
kolme ilmoitusta, joista 2 Oulus-
ta ja 1 Pattijoelta.

Hiirihaukka (Buteo buteo)
Vuoden ensimmäinen oli 31.3. 
HAI Kirkkosalmi 1m (JMa), 
seuraavat 1.4. SII Alhonmäki 1m 
(VRa, STi) ja 2.4. LIM jossakin 
1p (AVu). Kahdesti ilmoitettiin 
enemmän kuin kaksi muuttajaa 
samalta päivältä: 22.4. HAU Au-
ranmaja 3m (VSu) ja 30.4. LIM 
Virkkula 5m (APe). Keväältä 
laskettiin yhteensä n. 51 muutta-
vaa tai paikallista hiirihaukkaa.

Alueelta todettiin kesän 
aikana 9 hiirihaukan pesintää. 
Syysmuuton aloitti 28.8. PYI 
Elä visluodossa 1m S (HTu). 
Kaikkiaan ilmoitettiin 21 syys-
muuttajaa, joista kolmannes 
yh deltä päivältä: 7.9. UTA Juor-

kuna 7m (EMi). Viimeinen il-
moitettu tuli yli kaksi viikkoa 
edellisten jälkeen 29.9. SII Ka-
rinkannan pellot 1p (APe, RHa).

Piekana (Buteo lagopus) ja 
hii rihaukkalaji (Buteo sp.)
 Muutto alkoi 5.4. PYI Viirre 
1m (KVa) ja jatkui 6.4. OUL 
jätäri 1m (OSu) sekä 7.4. TYR 
pellot 1p (JMe, SKu). Jokunen 
edes hiukan isompi muutto oli 
huhtikuun puolivälin jälkeen: 
17.4. OUL Syväsatama 17m 
(JSj, PMä), 18.4. LUM Kivika-
sapellot 18m (JSj) ja SII Vares-
säikkä 19m (JSj, JPm). Yhteis-
havainnoinnissa 20.4. kirjattiin 
kevään määräennätykset: HAI 
Kirkkosalmi 87m ja lisäksi 30 
buteolajiksi määritettyä hauk-
kaa (JMa ym.), LUM Sannan-
lahti 19m (JAa, APe, VSu ym.), 
PYI Parhalahti 27m (HTu, JMe 
ym.) sekä SII Tauvon lintuasema 
41m. Yhteensä ennen kesäkuuta 
laskettiin 350 (+54 buteo sp.) 
muuttavaa tai paikallista pieka-
naa. Määrä on vaatimaton lajin 
muutenkin niukkoihin viime 
vuosiin nähden.

Kesällä löydettiin kak si 
piekanan pesää Pohjois-Pohjan-
maalta. Paikallisia lintuja näh-
tiin Kuusamossa: 25.5. KUU 
Kantojoki 1p saalistelija (HSe) 
sekä 14.6. KUU Säynäjässä pin-
narallissa julkistettu pesintäha-
vainto (KRa).

Syyspuolen liikehdinnän 
aloitti jo 30.7. LUM Kupin nii-
tyn 1m (JPe). Seuraava ja ainoa 
elokuinen oli 21.8. SII Tauvon 
1m (EMi). Syksyisin piekanoja 
nähdään paljon niukemmin kuin 
keväällä, joten yhteensä havaitut 
51 m/p olikin varsin paljon. 26.9. 
SII Karinkannassa laskettiin 12m 
(WVe, PLa) 29.9. SII Karin pel-
loilla leijaili 8p piekanaa (APe, 
RHa), ehkäpä myyräkanta oli 

vahva ja muuttosäät huonohkoja. 
Vuoden viimeiset olivat 26.10. 
VIH Kuusirati 1p (SSi) sekä 
vuoden viimeinen 2.11. PAT Pat-
tijokisuu 1p (JHa, ALu).

Syyksyltä lajilleen mää -
rit tämättömiä Buteoita ilmoitet-
tiin vain pari kappaletta.

Maakotka (Aquila chry sa e tos)
Tammikuun lopulta ilmoitettiin 
RUU Relletistä yksi kotka ja 30.1. 
RUU Seiskareitiltä kirjattiin ehkä 
sama yksilö (HTa). Jo 3.2. RUU 
Revonlahdessa näkyi yksi pohjoi-
seen edennyt kotka (AKu), mutta 
kevätmuuton alkuna voitaneen 
pitää 4.3. RAA Honganpalon 1m 
(KVa) ja 9.3. PAT Kotiranta 1m 
N (JHa). Enemmän kuin kaksi 
samana päivänä kirjattiin muuta-
man kerran: 6.4. SII Alhonmäki 
ehkä jopa 4m (VRa, STi, KRa 
ym.), 18.4. LIM Virkkula 3m, 
1p (JAa, ESa, ALu). 28.4. näkyi 
yhteensä neljä eri paikoissa HAI 
Kirkkosalmi 1m (JMa), PYI Yp-
päri 1m (HTu), RUU Revonneva 
1m (JHa) ja SII Alhonmäki 1m 
(MKe, PLa ym.). Vasta 30.4. HAI 
Kirkkosalmi 4m (ALu) oli kevään 
suurin yhdestä paikasta havaittu 
muutto. Toukokuun lopussakin 
havaittiin muuttavia nuoria maa-
kotkia: 23.5. SII Tauvo 1p (AVu) 
ja viimeisenä 25.5. kevätrallissa 
OUL Oritkari 2m NE (HTu, JMe, 
RHa). Yhteensä keväällä muut-
tavana ilmoitetut vähintään 48 
muuttavaa tai paikallista kotkaa 
oli selvästi runsaampi määrä kuin 
muutamaan vuoteen.

Pudasjärven pesintäaluei-
den havaintojen lisäksi havaittiin 
syksyllä neljä kertaa: 26.8. OUL 
Sanginjoki 1p (JHa), 22.9. KEM 
Honkasen kasa 1m (VRa, STi), 
23.9. OUL Loppula 1p (JHa), 
samana päivänä OUL kaupun-
kialueella 1m S (EAa) ja 24.10. 
OUL Valkeinen (RTo).
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Sääksi (Pandion haliaetus)
Ensimmäiset sääkset havaittiin
25.4. KEM Honkasessa 1m N 
(JHa), 26.4. HAI Kirkkosalmi 
1p (JHa) ja seuraavana päivänä 
jo pesintäseudulta KUU Poussu 
1p (IHa). Kevätmuutolla nähtiin 
jokseenkin vakiomäärä eli yh-
teensä n. 33 sääkseä, ja vain ker-
ran enemmän kuin yksi samassa 
paikassa eli 22.5. LIM Virkkula 
2p (JHa). Viimeinen kevätmuut-
taja oli 26.5. LIM Virkkula 1m 
(JAa, JHa, TJa). Kesällä nähtiin 
pesijöiden lisäksi pari yksinäistä 
kiertelijää rannikkokunnissa.

Syysmuutolla havaittiin 
vain neljä sääkseä, viimeisinä 
21.9. OUL Toppila 1m (IRu, 
PRs) sekä 29.9. SII Säärenperä 
1m (APe, RHa).

Jalohaukkalinnut - Falconi-
formes

Tuulihaukka (Falco tinnuncu-
lus)
21.3. OUL Kaakkuri 1p (TFy) 
sekä TYR Murto 1p (HTu) oli-
vat ensimmäiset ja seuraavina 
päivinä näkyi jo yleisesti. Kuu-
samossa ensimmäinen havainto 
oli 10.4. KUU Keskusta (MRy). 
Isoimmat kertymät olivat vaati-
mattomia ja normaaleissa pai-
koissa: 7.4. TYR Peräoja 4p 
(JHa, JAa, JMe ym.) ja 30.4. 
KEM Teppola 4p (JMe). Muutta-
via havaittiin vain kerran kolmea 
enemmän samana päivänä: 27.4. 
PYI Parhalahdella 7m (HTu, 
PLa, MKe ym.). Toukokuun lop-
puun mennessä kertyi yhteensä 
65 havaittua m/p tuulihaukkaa, 
jos selvimpiä päällekkäisyyksiä 
karsitaan. Määrä ei ole hirmui-
sen suuri, kun muistetaan, että 
myyrätilanne oli hyvä. 

Todettuja pesintöjä oli 53, 
siihen nähden muuten havaittuja 
lintuja ei juuri ole kirjattu, sillä 

kesäkuukausilta on ilmoitus vain 
kuudesta eri paikasta.

Syksyltä elokuun alus ta al-
kaen merkattiin muistiin yhteensä 
62 m/p haukkaa, joka on lajin ta-
vallisiin syysmuuttohavaintoihin 
verraten suurehko määrä. Näistä 
melkein kolmannes on yhdestä 
ainoasta havainnosta. Uskomat-
toman komea kertymä nimittäin 
oli 9.8. PYI Takarannalla, jossa 
samoilta jalansijoilta näkyi 18 
paikallista tuulihaukkaa (HTu). 
Vielä 13.8. oli samassa paikassa 
6p. Lokakuulta tuli kaksi havain-
toa: 10.10. OUL Kempeleenlahti 
1p (JHa) sekä 12.10. TYR Rau-
hionoja 1p (TVä, MLu) ja mar-
raskuulta yksi 4.11. OUL Made-
toja 1p (JSa).

Ampuhaukka (Falco columba-
rius)
Tammikuussa laji havaittiin Li-
mingassa (Tammirallin purku). 
Ensimmäinen tarkempi merkintä 
on kuitenkin 20.3. OUL jätäri 1p 
(KOr, VSu, TTa), seuraavat 23.3. 
PYI Yppäri 1p (KVa), 30.3. PAT 
ysireitti 1p (KVa) ja Koillismaan 
ensimmäinen 31.3. KUU Juuma 
(PSi). Kevätmuutolla havaittiin 
yh teensä 47 m/p ampuhaukkaa, 
lähes aina yhtä ja joskus kahta 
kerrallaan. Suurin kertamäärä oli 
18.4. LUM Varjakka 3m (JHa). 
Pohjois-Pohjanmaalla todettiin 
8 pesintää, joka oli täsmälleen 
sama määrä kuin Lapin alueella.

Syysmuuttajista ensim-
mäinen huomattiin 4.8. LIM Ru-
silankanavan rengastuspaikalta 
(JPe, EPa). Syyskauden summa 
64 m/p on hyvä määrä. Vuoden 
suurin määrä yhdeltä päivältä oli 
12.10. PYI:n merenrannoilla Su-
nista Parhalahdelle näkyneet 10 
ampuhaukkaa (HTu, KVa). Mar-
raskuussa viihtyi OUL Ruskon 
kaatopaikalla 1p (JAa, JPe) ja 
2.11. OUS Nenännokka 1p (JPi). 

Joulukuultakin on kaksi havain-
toa: 6.12. HAU Halosentie 1p 
(JMe, SKu) ja 16.12. KEM Zep-
pelinin seutu 1p (TMu).

Nuolihaukka (Falco subbuteo)
Ensimmäinen normaaliaikaan, 
mutta poikkeavasta paikasta 4.5. 
KUU Vasaranlahdessa 1p (IHa 
ym.). Seuraava 12.5. HAI Kir-
konkarit 1p (PLa, SLa, MKe). 
Toukokuussa nähtiin tavanomai-
sen vähän, vain 11 nuolihauk-
kaa, jotka kaikki merkattiin pai-
kallisiksi.

Kesällä petolintuhavain-
toihin kertyi 14 todettua pesintää. 
Näiden lisäksi ilmoitettiin vain 
pari havaintoa kiertelevistä nuo-
lihaukoista.

Syksyllä yhteensä 18 
muuttavaa tai paikallista kirjat-
tiin syyskaudella, elokuussa 12 
ja syyskuun puolella vielä 6, 
viimeisinä 14. ja 15.9. OUL jä-
täri 1p ja 1m (VSu) sekä varsin 
myöhäinen 29.9. LIM Virkkula 
1p (APe, RHa). Lisäksi nuorta 
nuolihaukkaa, mutta enemmän 
nuorta punajalkahaukkaa muis-
tuttanut pieni jalohaukka havait-
tiin 27.9. HAI Ulkokarvo (JKa, 
ALu) sekä 6.10. HAU Holstin-
mäki 1m (JMe, SKu).

Muuttohaukka (Falco pereg-
rinus)
Ensimmäiset tulivat jo maalis-
kuussa: 28.3. LUM Sannanlah-
ti (JAa, HAa, PLa ym.). Myös 
30.3. PAT Pöllässä nähty 1m ehti 
vielä talvilintulaskentaan (KVa). 
Ensimmäinen pesimäsuolta ha-
vaittu oli 5.4. PUD Kollajassa 
hankien keskellä viihtynyt pari 
(ESa). Kuusamon ensimmäinen 
ilmoitus oli vasta 31.5. KUU 
Kun tivaara 1p (MPp). Yksinäi-
siä muuttajia tai paikallisia (vain 
kerran 2p) kirjattiin toukokuun 
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loppuun mennessä yhteensä 37, 
joka on vähemmän kuin edellis-
keväänä. Ruokailevia haukko-
ja nähtiin kahdesti: 14.4. OUL 
Pyykösjärvi 1p saalisti naurulo-
kin (JKa, PLa, TUu ym.). 

Kesäkuusta elokuun al-
kuun laji näkyi vain kerran pe-
sintäsoiden ulkopuolella: 16.7. 
TAI Jokijärvi 1p (KHi). Hätäile-
viä emoja uusilla pesintäpaikoil-
la huomattiin kesärallin (29.6.) 
yhteydessä kahdella eri suolla 
Kuivaniemellä.

Syysmuuton aloittaja oli 
10.8. OUL Hietasaari 1m (MHo, 
PSi). 13.8. PYI Takarannalla 
oli kaksi aikuisasuista haukkaa 
ahdistelemassa syöksyin puun-
latvassa istuvaa huuhkajaa, mut-
ta myös toisiaan (HTu). Muut 
elokuussa havaitut: 16.8. HAI 
Tömppä 1p ad (JMa), 19.8. LUM 
Lamunkari 1p (ESa), 26.8. HAI 
Virpiniemi 1m (JMa), 27.8. HAI 

Kaara (VNs) ja 31.8. PYI Elä-
visluoto 1m (HTu, KVa). Koko 
syyskaudella yhteensä 43 muut-
tavaa tai paikallista, joka on edel-
liseen syksyyn nähden selkeä 
parannus. Hailuodon Tömppä 
ja Riisinnokka oli tavallisin ha-
vaintopaikka, suurin kertamäärä 
2p. Viimeiset haukat Limingan-
lahdelta sekä Hailuodosta: 6.10. 
LIM Virkkula 2p nuorta, LUM 
Lamunkari 1p (JPe, JHk), 12.10. 
HAI Pöllä (ESt).

Tunturihaukalta vaikut-
tanut iso falco nähtiin Surnian 
syysrallissa 14.9. PYI Veteraani-
majalla (APe, JKa, ALu, ym.).

Kurkilinnut - Gruiformes

Luhtakana (Rallus aquaticus)
Normaalin niukasti viisi havain-
toa: 6.5. HAI Tömpänkulju 1Ä 
(JMa, RHa), 7.–9.5. HAI Syö-

karinlahti 1Ä (JHa, JMa, RHa), 
9.–16.7. HAI Kirkkosalmi 1–2 
Ä (JMa, ALu ym.) ja 24.5. PAT 
Yrjänä 1Ä (HTu, JKo, KVa). 
Kirkkosalmelta tuli useita ilmoi-
tuksia pitkin kesää, mutta ne on 
kaikki tulkittu koskevan samaa 
yksilöä. Lajista saatiin myös 
harvinainen syyshavainto: 18.9. 
HAI Isomatala 1p (ALu). 

Luhtahuitti (Porzana porzana)
Kohtalainen esiintyminen kah-
den runsaan vuoden jälkeen, 
noin 22 yksilöä (2000 n. 30 ja 
2001 37). Kaikki havainnot: en-
simmäinen löytyi jo huhtikuus-
sa 28.4. SII Hietaniitynlahdelta 
(JRp). Laji havaittiin samalla 
paikalla myös 1.6. (JRp), 8.5.–
22.6. HAI Kirkkosalmen seutu 
4–7 Ä (JMa, JHa, TSa, KOr), 
18.5. HAI Sintantie peräti 3Ä 
(JHa) ja KEM Sarkkiranta 1Ä 

Muuttohaukka on maailman nopein eläin. Vapaassa syöksyssä sen huippunopeus voi olla lä-
hes 400 km/h. © JUHA OLLILA
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Ruisrääkän soidinnarina on kuuluva, mutta eipä sitä juuri muulloin pääse näkemään kuin ren-
gastustilanteessa. © TUOMAS VÄYRYNEN

(KRa), 24.–26.5. LUM Kari 1Ä 
(KRa), 24.5.–9.7. OUS–KEM 
Peräoja–Letto–Nenä–Niittyran-
ta–Multasuo 2–4Ä (monet), 
25.5. HAI Maasyvän luhta 1Ä 
(JKa, JMa, ALu), 26.5. KEM 
Kempeleenlahti 1Ä (MKe, PLa, 
PKu), 1.6. OUN Irva 1Ä (MKu, 
ARu), 5.6. PYÄ Kivijärvi 1Ä 
(KKr, HKr), 7.6. OUS Papinkari 
1Ä (VRa), 15.6. HAI Tömpän-
kulju 1Ä (JMa, ESt), 7.–10.7. 
PYI Yppärijokisuu 1Ä (HTu, 
JKo, KVa) sekä PAT Pöllä Inaka-
rinlahti 1Ä (HTu). Hailuodossa 
havaittiin yhteensä 9 huittailijaa 
(JMa). Kempeleen–Oulunsalon 
rajamail ta ilmoitettiin 9 havain-
toa 15 yksilöstä jotka lienevät 
olleet kuitenkin suurilta osin 
samoja. Lajin loppukesän esiin-
tyminen jäi tänä vuonna tavan-
omaista heikommaksi.

Ruisrääkkä (Crex crex)
Lajin esiintymien koki huip-
puvuosien jälkeen hiipumisen, 
mutta yhä noin 42 yksilöä ha-
vaittiin (1999 48, 2000 huikeat 
294 ja 2001 53 yksilöä). Epäi-
lemättä lajia ei myöskään etsitty 
aiempien vuosien innolla. Kaikki 
havainnot: ensimmäinen 19.5.– 
20.7. MUH Hyrkäs (TSp), 25.5. 
alkaen KII Niemeläntörmä Ä 
(Riitta Lepistö ilm. JRp), 27.5. 
OUL Oritkari 1Ä (EMi), 31.5.– 
14.6 LUM Puhkiavanperä 1–2Ä 
(monet), 2.6. RUU Paavola 1Ä 
(TVä, MLu) ja PUD Hetekylä 
1Ä (ESa), 3.6. HAU Jokikylä 
1Ä (JWi), 6.6. HAU Kraaseli 1Ä 
(APe, STi), 8.6. LUM eri puolil-
la 3Ä (EHo), LIM Haaransilta 
1Ä (TMu) sekä HAI Viinikan-
lahti 1Ä, Ruohokari 1Ä, Vatunki 
1Ä, Louekari 2Ä ja Lemmesoja 
1Ä (JMa), 12.6. OUL Kivinie-
mi 1Ä (APe) ja SII Varessäik-

kä 1Ä (JPm, LDa), 13.6. PII 
Leskelä 3Ä (Seppo Ritola ilm. 
SKu), 13.–16.6. LIM Virkkula–
Lumijokisuu 1–3Ä (APe, MEs), 
14.6. KEM Teppola 1Ä (TMu), 
15.6. HAI Kirkkokarit 1Ä (JMa, 
ESt), 16.6. PYI Keskikylä 1Ä 
(HTu, KVa) ja HAI Pöllän tie 
1Ä (JMa), 19.6. HAU Kello, 
Hekkalanlahti 1Ä (TKo), 23.6. 
LIM Viirinneva 1Ä heinäisellä 
nevalla (HTu), 9.7. OUS kk. 1Ä 
(HSe, PKu, Ressu) ja OUS Letto 
1Ä (PKu), 11.7. PYI Parhalahti, 
kalasataman tie 2Ä (HTu), 13.7. 
PAT Kotiranta 2Ä (HTu), 15.7. 
KEM Teppola 1Ä (JRa), 16.7. 
HAI Härkäsäikkä 2Ä (JMa), 
22.7. TYR Parras 1Ä ja Jokisilta 
1Ä (TVä, MLu) sekä 31.7. HAI 
Hannuksennokka 1Ä (JKs, ilm. 
JMa). Lumijoen lintujen yhteis-
määräksi on tulkittu 3 ja Kem-
peleen Teppolan linnun olleen 
heinäkuussa jo uusi.
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Lajista saatiin myös har-
vinaisia syyshavaintoja: OUL 
Oritkari 13.9. 1p ja 15.9. 2p 
(EMi), OUL jätevedenpuhdis-
tamo 15.9. 1 p (TJa) sekä 14.9. 
PYI Harmin Veteraanimaja 1p 
(APe, RHa, JSa, ALu ym.) ja 
4.10. OUN kk. (STj) 1p. Viimei-
nen havainto oli erikoinen: ruis-
rääkkä pakeni harakoita törmä-
ten huoltoaseman ikkunaan(!), 
jota STj vierestä todisti auton 
tankkauksen ohessa. Koska STj 
oli menossa kotiinsa Heinolaan, 
niin rääkällekin järjestyi samalla 
kyyti Heinolan lintutarhaan. 

Nokikana (Fulica atra)
Kevään ensimmäiset olivat 2.4. 
RAA Lapaluoto 2p (HTu) ja 8.4. 
samalla paikalla jo 15p (HTu, 
HTa, RNe). Ouluun ensimmäi-
set ennättivät 8.4. Syväsatamaan 
1p (JHa). Kevään suurimmat ke-
rääntymät olivat 26.4. HAI Kirk-
kosalmella 14p (JHa) sekä 24.4. 
60p (KRa, HTu). Kuusamon ai-
noa havainto koko vuodelta oli 
26.4. Nilojoella 1p (JMa).

Pesimäaikaisia havainto-
ja ilmoitettiin lähinnä vain Kirk-
kosalmelta, jossa mm. 23.6. 90p 
(7 poikuetta) (TLe). 

Syyspuolen kerääntymät 
olivat suurehkoja: 12.8. Kirk-
kosalmi noin 200p (APe), 29.8. 
RAA Paskalahti 70p (HTu), 19.9. 
OUL Kempeleenlahti 120p (JAa, 
TTa) ja 22.9 noin 150p (VSu), 
21.9 SII Säikänlahti 60p sekä 
huippuna 21.9. LUM Sannanlah-
ti mahtavat 340p (MKe). Syksyn 
viimeiset 15.10. Kempeleenlahti 
12p (JHa) ja 27.10. OUS Riuttu 
1p (JKa, ALu, TJa, RHa). 

Kurki (Grus grus)
Kevään ensimmäinen pitkäkoipi 
tavattiin jo maaliskuun puolella, 
27.3. RUU Revonlahti 1m (MLä, 

KVa) ja sama? LIM Virkkula 1m 
(MAa). Seuraavat vasta huhti-
kuun puolella 2.4. LUM Sannan-
lahti 2m (JHa, KVa) ja 4.4. LIM 1p 
(AVu). Parempaa muuttoa näkyi 
vasta 12.4. PYI Parhalahti 52m. 
Ensimmäiset suuremmat mää-
rät pelloilla 14.4., jolloin TYR
pellot 25p ja MUH Kankaannok-
ka 63p. Huhtikuun suurimmat 
kerääntymät: 20.–21.4. MUH 
Matokorpi 200p (RRj, JSj) ja 
24.–25.4. TYR pellot 300–400p 
(JSj). Yhteishavainnointipäivänä 
oli kevään paras muuttopäivä, 
jolloin mm.: 20.4. PYI Parha-
lahti 343m (HTu, JMe ym.), SII 
Tauvon lintuasema 212m, LUM 
Sannanlahti 256m (JAa, APe) 
ja HAI Kirkkosalmi 250m (JMa 
ym.). 21.4. havaittiin Kuusa-
mon ensimmäiset linnut: Kero 
1p (VNi) ja Purnunsuo 2p (HSe, 
ALe). 25.4. oli myös kurkia liik-
keellä reilusti, mm. TYR pellot 
600m (JSj) ja HAU Punaisen-
ladonkangas 83m (VSu). Huh-
tikuun muuttajien yhteissumma 
oli mukavasti 2194.

Kurkien muuttoa havait-
tiin vielä hieman toukokuun 
alussa, mm. 1.5. VIH Rakeen-
perä 13m ja 4.5. PYI Parhalah-
ti 21m (HTu, KVa ym.). Myös 
kuun loppupuolella liikkui ilm. 
pesimättömiä kurkia, mm. 23.5. 
OUS kk. 25m ja 26.6. LIM Tu-
pos 16m (TMu). Toukokuun 
muuttosumma oli 121 lintua. Pe -
simättömiä kurkia havaittiin 
enimmillään 25.5. LIM Tupos 
200p (VSu, PSu, OSu), 26.5. 
LUM Sannanlahti 300p (MTy) 
ja 31.5. LIM Virkkulassa 310p 
(JKa, ALu). Kesäkuussa 10.6. 
LIM Virkkulassa oli 520 paikal-
lista kurkea (ALu).

Kesäaikaisia havaintoja il-
moitettiin varsin niukasti. Suu rin 
ilmoitettu pesintämäärä oli 24.6. 
OUN Piurukkanevalta 3 pesivää 
paria (RRa). Juhannuksen tienoil-

ta ilmoitettiin muutamia luppo-
kurkien kerääntymiä: 20.6. LUM 
Sannanlahti 40p (TLe), 24.6. 
LIM Veneneva 40p (ilm. pesiviä) 
(HTu) ja LIM Virkkula 42p (TLe) 
sekä 25.6. SII Tauvo 53p. 

Syyskaudella kurkia ha-
vainnointiin melkoisen laiskasti. 
Syysmuutto käynnistyi totutusti 
elokuun alussa jolloin 2.8. HAU 
Halosenniemi 2m (TRa). Elo-
kuussa havaittiin vaatimattomas-
ti yhteensä 62m, huippuna 28.8. 
PYI Elävisluoto 30mS (HTu). 
Kuun loppupuolella kurjet al-
koivat kerääntyä MUH Sosolle 
jossa 21.8. 300p ja 27.8 jo 1250p 
(JKn). Muualta ei ilmoitettukaan 
kerääntymiä koko syksynä! 

Kurkien syysesiintymi-
nen huipentui syyskuun alussa. 
Sosolla kurkia havaittiin 4.9. 
1450p (JAa, HAa, TTa) ja enim-
millään 9.9. 3000p (TVä, MLu). 
Seuraavana päivänä (10.9.) oli-
kin kurkien päämuutto ja sitä las-
kettiin alueellamme ainakin VIH 
Lampinsaaressa, jossa muutti 
aamupäivän aikana komeasti 
4683 lintua (HTu) ja HAI Töm-
pässä 690m (ALu). Vihannin 
määrä jäi vain noin 50 linnulla 
edellissyksyn ennätysmuutosta 
samalla paikalla! Tämän jälkeen 
kurkia nähtiin enää niukalti alu-
eellamme. 15.9. oli jonkinlaista 
jälkimuuttoa, sillä HAU Hol-
massa nähtiin 20m (KNu) ja 
PAT Hummastissa 100m (HTu). 
Vielä reilun viikon päästä tästä 
nähtiin 24.9.HAI Ulkokarvossa 
60m (MTy) ja 26.9. HAI Töm-
pässä 123m (ALu). Syksyn vii-
meinen lintu jättäytyi lokakuun 
puolelle HAU Kiviniemeen. Lin-
tu oli huonokuntoinen ja otet tiin 
lopulta kiinni 8.10. ja toi mitettiin 
hoitoon (EAa, TJa ym.). Syys-
kauden muuttosumma oli vaati-
mattomasti 5702, joten päämuu-
ton lisäksi kurkia ei juurikaan 
laskettu.
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Rantalinnut - Charadriifor-
mes

Meriharakka (Haematopus 
ost ralegus)
Ensimmäinen havaittiin 19.4. 
RAA Lapaluodossa (KVa). Seu-
raavana päivänä oli OUL jätäril-
lä 2p ja sitä seuraavana samalla 
paikalla jo 28p (KOr). Kevään 
muuttaja- ja lepäilijämäärät oli-
vat yhtä kerääntymää lukuun ot-
tamatta varsin pieniä. Huhtikuun 
suurin muuttajamäärä 29.4. HAI 
Marjaniemi 12m (JHa) ja suu-
rin lepäilijämäärä oli 30.4. OUL 
jätärin 60p (VSu, OSu, KOr). 
Arktisen muuton aikaan ainoat 
merkittävät havainnot tehtiin 
Koillismaalla: 19.5. TAI Tyrä-
vaara 1m (KHi) ja 20.5. KUU 
Kitkan Halkaisija 11m (OLa 
ym.). Kesäkuun suurimmat mää-
rät olivat 22.6. HAI Pöllä 15p 
(TLe) ja 27.6. SII Tauvo 14p. 

Syysmuuton suurimmat 
muuttajamäärät olivat 15.8. PYI 
Takaranta 6m (HTu, KVa) ja 8.9. 
PYI Ulkoharmi 6m (HTu). Syk-
syn suurin kerääntymä oli varsin 
vaatimaton 10 lintua SII Muna-
hiedalla 8.9. (HTu ym.). Syys-
kuun kaksi havaintoa oli samalla 
vuoden viimeiset.

Pikkutylli (Charadrius dubius)
Ensimmäinen pikkutylli ha-
vaittiin huhtikuun lopussa 27.4. 
PYI Parhalahti 1m (HTu, PLa 
ym.). Seuraavat vasta 4.5. MUH 
Hyrkäs 1p (TSp) ja 8.5. RAA 
Kultalanlahti 1p (HTu). Ke-
väältä ei ilmoitettu merkittäviä 
kerääntymiä, suurin määrä oli 
23.5. OUL jätäri 4p (KOr). Ke-
sältä pesimähavaintoja ilmoitet-
tiin OUL jätärin lisäksi mm. SII 
Alhonmäeltä, OUL Oritkarista 
ja Ruskosta. Kuusamossa lajia 

havaittiin kesäkuussa seuraavat 
pesintään viittaavat havainnot: 
2.6. Irni 1p (IHa) ja Petäjälampi 
1p (SLm), 12.–15.6. Jyrkänkos-
ki pesä (KRa), 18.6. Oulanka 
1p (HSe) sekä 29.6. Välikangas 
2ad+1pull (HSe, ALe). Syys-
muuton aikaisia havaintoja il-
moitettiin niukasti, enimmillään 
14.8. OUL Oritkari 3p ja viimei-
nen huomattavan myöhään 27.9. 
HAI Kaara 1p (JKa, ALu, PPi).

Tylli (Charadrius hiaticula)
Ensimmäinen tylli havaittiin to-
della ai kaisin 29.3. PYI Yppäri 
1p (KVa). Kyseessä on Kyösti 
Karjalahden aineiston (vuodet 
1975–2002) mukaan reippaas-
ti aikaisin saapuminen Raahen 
seudulle (seuraavaksi aikaisin 
8.4.1978). Normaaliaikaan en-
simmäiset havainnot olivat 10.4. 
TYR pellot 1p (JSj) ja 13.4. OUL 

Kurkiperhe syysmuutolla. © JUHA OLLILA
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jätäri 3p (KOr, KRa), jonka jäl-
keen havainnot yleistyivät. Kuu-
samosta ensimmäiset ilmoitettiin 
15.5. Vihtasalmi 1p (MRy) ja 
Helilampi sekä Torankijärvi 1p 
(JMä). Kevään kerääntymät jäi-
vät varsin pieniksi. Suurimmat il-
moitetut määrät olivat 24.5. PAT 
Jokisuu 40p (HTu), 26.5. PYI Ta-
karanta 30p (HTu, JMe, RHa) ja 
29.5. OUS Papinkari 40p (JMe). 
Kesäkuun suurin määrä oli 10.6. 
SII Tauvon Ulkonokka 53p (VSu 
ym.). Kesäaikaan Kuusamosta 
ilmoitettiin seuraavat pesintään 
viittaavat havainnot: 9.6. Vihta-
sal mi 1p (HSe), 12.6. Tolpannie-
mi 2p ja Vihtasalmi 1p, 14.6. 
kaa topaikka 1p, 15.6. Antinpe-
rä 3p (KRa), 29.4. Välikangas 
2ad+2pull (HSe, ALe) sekä 5.7. 
Antinperä 3p (HSe).

Syysmuuton ensimmäi-
nen havaittiin 4.7. RAA Konin-
kari 1m (HTu). Heinäkuun pa-
ras tyllipäivä oli 28.7. jolloin 
ilmoitettiin mm. 26m PYI Elä-
visluodosta (HTu) ja 30p+24m 
Tauvon lintuasemalta. Syksyn 
suurimmat kerääntymät olivat 
12.8. HAI Pökönnokalla noin 
200p (APe), 13.8. PYI Takaranta 
60p (HTu) ja 18.8. SII Munahie-
ta 70p (HTu, KVa). Syyskuulta 
ei ilmoitettu yli 10 linnun mää-
riä mistään. Syksyn viimeiset 
olivat 28.9. HAI Pökönnokka 
1p (KRa) ja 1.10. HAI Pöllä 1p 
(WVe, RMä).

Keräkurmitsa (Charadrius mo-
ri nellus)
Keväällä keräkurmitsoja havait-
tiin poikkeuksellisen vähän. Ai-
noat havainnot olivat 14.5. TYR 
Murto 1p (HTu, JHa), 24.5. HAU 
Kartanonpellot 1p (JPi) ja 31.5. 
SII Tauvo Ulkonokka 3p (TMk, 
UVa). Syksyllä kerran 30.8. SII 
Munahieta 1p (TJa, JAa).

Kapustarinta (Pluvialis apri-
caria)
Kevään ensimmäinen kapula 
muutti varsin aikaisin 1.4. PYI 
Parhalahdella (HTa). Seuraa-
va vasta 11.4. SII Merikylä 1p 
(HTu), jonka jälkeen havainnot 
yleistyivät. Ensimmäinen hie-
man suurempi määrä oli 20.4. 
MUH Matokorpi 10p (TWä). 
Kuusamon ensimmäinen havait-
tiin 24.4. Kuoliossa 1p (VNi). 
Huhtikuun suurin muutto oli 
27.4. PYI Parhalahden 12m 
(HTu, PLa ym.). Muuton huippu 
lienee ollut vapun tienoilla sillä 
1.5. ilmoitettiin PYI Elävisluo-
dosta 5m (HTu) ja VIH Torven-
kylästä 76p (HTu, JKo, KVa). 
Tämän jälkeen ei keväältä ilmoi-
tettu yli 10 yksilön määriä.

Syysmuuton ensimmäiset 
linnut havaittiin 8.7. PYI Ulko-
harmissa 3m (HTu). Heinäkuun 
suurin kerääntymä oli 28.7. SII 
Tauvossa 22p. Elokuulta ei il-
moitettu merkittäviä summia ja 
syksyn suurin kerääntymä ha-
vaittiin 6.9. SII Tauvossa jossa 
oli 26p (AVu). Lokakuun alussa 
kapuloita oli vielä 1.10. HAI Pöl-
lässä 2p ja Tömpässä 12p (WVe, 
RMä). Tämän jälkeen linnut häi-
pyivät maisemista ja viimeiset 
olivat 3.10. SII Munahieta 3p 
(KRa) ja 5.10. HAI Isomatala 1p 
(JPe, JHk, JuP).

Tundrakurmitsa (Pluvialis 
squa tarola)
Kevään ensimmäinen havait-
tiin 21.5. OUS Mustaniemessä 
(JHa). Toukokuun muut havain-
not (yht. 9 yksilöä): 23.5. LIM 
Virkkula 1p (ALu), 25.5. HAI 
Riisi 1p (MKe, PLa, PKu), OUL 
Hietasaari 1p (VSU, PSu, OSu), 
PAT Jokisuu 1p ja SII Sääri 1p 
(HTu, JMe, RHa) sekä 26.5. PYI 
Hanhikivi 2p (RRa ym.). Komea 
lössi oli 28.5. OUL Pateniemi 

a200 NE klo 21(Pekka Hauta-
mäki). Kesäkuun havainnot: 9.6. 
SII Tauvon lintuasema 1m, 10.6. 
PAT Yrjänä 1p (HTu), 11.6. SII 
Tauvon Ulkonokka 1p (VSu) ja 
12.6 Tauvon lintuasema 12m.

Heinäkuun ensimmäinen 
lintu oli 1.–2.7. SII Munahiedal-
la (TJa, APe). Muut heinäkuun 
havainnot ajoittuvat kuun lop-
puun, 28.7. Tauvon lintuasema 
1m ja 29.7. RAA Kylmäniemi 
äm (HTu). Elokuussa lajia ei 
ilmoitettu lainkaan! Loppusyk-
syllä puolestaan lajia tavattiin 
runsaahkosti. Syyskuun mai-
nittavimmat kerääntymät olivat 
22.9. Hailuodossa, missä oli 
Isomatalan–Riisin alueella 25 
paikallista lintua (MKe, APe 
ym.) ja Tömpässä 18 p (MKe, 
WVe, LNu) sekä 26.9. Tömpäs-
sä 18p (ALu). Lokakuun suu-
rimmat määrät olivat 5.10. HAI 
Isomatala 25p ja 6.10. LUM 
Lamunkari 25p (JPe, JHk, JuP). 
Syyskuun kokonaissumma oli 
110 yksilöä ja lokakuun 64 yk-
silöä. Vuoden viimeinen havain-
to oli 12.10. PYI Takaranta 1p 
(HTu, KVa). 

Töyhtöhyyppä (Vanellus va-
nellus)
Ensimmäiset töyhtöhyypät näh-
tiin 20.3. OUL jätärillä 2m (VSu, 
KOr, TTa) ja LIM Rantakylässä 
heti 7p (JHa). Lämpimien kelien 
myötä yleistyi pian ja ensimmäi-
nen isompi muutto nähtiin 28.3. 
LUM Sannanlahdella 58m (JAa, 
JHa, TJa). Seuraavana päivänä jo 
runsaammin, mm. PYI Parhalah-
ti 114m (HTu), LUM Sannanlah-
ti 83m (ALu, PLa ym.) sekä HAI 
Rytijärvi 17p (JMa). Jo 31.3. 
muutti Sannanlahdella 151 hyyp-
pää (JAa, JHa). Hyyppien muutto 
jatkui tasaisena lähes koko huhti-
kuun ajan. Suurimmat muutot ja 
kerääntymät: 1.4. PYI Parhalahti 
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vähintään 200m (HTa), 5.4. San-
nanlahti 116m (JAa, JHa, TJa), 
10.4. Sannanlahdella 147m (JAa, 
JHa), 12.4. Sannanlahti 193m 
(JAa, ALu ym.), 13.4. TYR Kuu-
selan pellot 150p (JPe) sekä 20.4. 
Sannanlahti 163m (JAa, APe) 
ja SII Tauvon lintuasema 124m. 
Kuusamoon ensimmäinen lintu 
ennätti 11.4. jolloin Helilammel-
la oli 1p (JMo) ja Kuusamon suu-
rin määrä oli 28.4. Junkisuolla 
13p (HSe).

Syyspuolelta hyyppiä 
ilmoitettiin totutun vähän ja lä-
hinnä vain OUL Kempeleenlah-
den alueelta. Kempeleenlahden 
havaintosarja syyskuulta: 9.9. 
22p (JAa, TTa), 18.9. 15p (PLa), 
19.9. 28p (JAa, TTa), 22.9. 14p 
(VSu) ja vuoden viimeisimpinä 
26.9. 20p (JMe).

Isosirri (Calidris canutus)
Keväällä isosirrejä havaittiin 
ta vanomaisen niukasti. Ensim-
mäiset 12.5. HAI Kaarannokka 
6p (PLa, MKe, SLa). Kuusa-
mossa laji havaittiin Yli-Kitkan 
arktikassa Halkaisijalla 20.5. 
1m (OLa, MKj, HJä). Näiden 
lisäksi toukokuussa saatiin vain 
yksi havainto: 25.5. HAI Riisin-
nokka 3p (JMa, ALu). Kesäkuun 
havainnot jäivät kolmeen: 2.6. 
OUS Nenännokka 1p (MKe, 
MLi), 11.6. HAI Kaara 2p (STi) 
ja 18.6. SII Tauvon Ulkonokka 
3p (VSu, KKo).

Syksyllä isosirrillä oli 
pulmussirrin tapaan voimakas 
esiintyminen. Syysesiintymisen 
aloitti 13.7. SII Munahiedalla 
ollut lintu (KRa). Heinäkuussa 
vanhojen lintujen aikaan isosir-
rejä nähtiin paikallisena eniten 
28.7. SII Tauvon Ulkonokalla 
60p (STi, VRa) ja 29.7. OUL Sy-
väsatamassa 66p (APe). Samoi-
na päivänä PYI Elävisluodossa 
havaittiin muuttavia lintuja mu-

kavasti: 28.7. 177m(8a) ja 29.7. 
53m(6a) (HTu). Heinäkuun yh-
teissumma oli 198p + 230m. 
Elokuussa isosirrejä näkyi edel-
leen suhteellisen mukavasti, yh-
teensä 214p + 63m. Suurimat 
kerääntymä olivat 22.8. HAI 
Isomatala 62p (LMu) ja 30.8. 
HAI Isomatala 90p (ALu) sekä 
suurin muutto 31.8. PYI Elävis-
luoto 37m (HTu, KVa). Isosirri-
en esiintymisen huippu oli syys-
kuun alussa ja monin paikoin 
nähtiin hienoja kerääntymiä, 
etenkin Hailuodossa: 3.9. Virpi-
niemi peräti 146p ja Keskiniemi 
60p (ALu, EMi), 6.9. Pökönnok-
ka 110p (JAa, ALu) ja 8.9. 50p 
(TVä, MLu). Kuun suurin muut-
tosumma 3.9. PYI Ulkoharmi 
23m. Syyskuun yhteismäärä oli 
mahtavat 434p + 46m! Syksyn 
viimeiset jäivät lokakuun puolel-
le: 1.10. HAI Tömppä 5p (WVe, 
RMä), 3.10. SII Munahieta 4p 
(KRa) ja 6.10. LUM Lamunkari 
1p (JPe, JHk ym.). 

Pulmussirri (Calidris alba)
Keväällä havaittiin niukalti, yh-
teensä 8–11 pulmussirriä. Tou-
kokuun havainnot: ensimmäiset 
varsin aikaisin 19.5. HAI Pö-
könnokka 3p (TVä, MLu), seu-
raavat 25.5. PYI Elävisluoto 
1m ja Suni 1p (JAa, JHa, TJa). 
Kesäkuulta kolme havaintoa: 
4.6. OUL Hietasaari 1p (monet) 
ja SII Ulkonokka 10.6. 2p sekä 
18.6. 3p (VSu ym.).

Syksyllä ja etenkin syys-
kuussa pulmussirreillä oli vahva 
esiintyminen. Syyskauden ekat 
olivat 18.7. SII Tauvossa 2p 
(JKa). Heinäkuun yhteismäärä 
oli 24 lintua, joista eniten 24.7. 
HAI Virpiniemen–Mäntyniemen 
15p (VSu). Elokuussa havaittiin 
yhteensä 123 lintua, eniten 22.8. 
HAI Pökönnokka 15p (LMu), 
29.8 HAI Pökönnokka 43p 

(ALu) sekä 30.8. SII Tauvo 12p 
(JAa, TJa) ja HAI Keskiniemi 
43p (ALu). Syyskuussa havait-
tiin komeasti 207 pulmussirriä. 
Eniten lintuja havaittiin Hailuo-
dossa Virpiniemen–Keskiniemen 
alueella: 2.9. 45p (JAa, ALu), 
3.9. 103p (ALu, EMi) ja vielä 
8.9. 28p (TVä, MLu). Hailuodon 
ulkopuolella pulmussirrejä ha-
vaittiin lähinnä vain totutusti SII 
Tauvossa, missä enimmillään 6.9. 
15p (AVu). Hienon syysesiinty-
misen viimeiset linnut nähtiin 
lokakuun alussa: 1.1. HAI Tömp-
pä 3p (WVe, RMä) ja 5.10. HAI 
Keskiniemi 1p (JPe, JHk, JuP). 

Pikkusirri (Calidris minuta)
Ensimmäiset linnut  havaittiin 
21.5. OUL Hietasaaressa (KRa). 
Seuraavat 24.5. KEM Kempe-
leenlahti 2p (JMe). Yhteensä 
toukokuun lopussa ha vait tiin ke-
vätesiintymiseksi mu kavasti 25 
pikkusirriä, joista enim millään 
25.5. SII Tauvo 6p (AVu). Ke-
säkuussa saatiin harvinainen ke-
sähavainto: 10.6. SII Ulkonokka 
3p (VSu ym.).

Pikkusirrin syysesiinty-
minen al koi 13.7. jolloin Siika-
joen Mu nahiedalla oli 3p (KRa). 
Kokonaisuudessaan syksy jäi 
lajin osalta varsin vaisuksi ja 
varsinkin kerääntymät olivat 
vaatimattomia. Heinäkuussa ha-
vaittiin vain 19 pikkusirriä, eni-
ten 19.7. PYI Takaranta 7p (HTu, 
KVa). Elokuussa havaittiin 
yhteensä 46 pikkusirriä. Kuun 
suurimmat kerääntymät olivat 
15.8. PYI Takaranta 10p ja 18.8. 
SII Munahieta 10p (HTu, KVa) 
sekä 30.8. SII Tauvo 10p (JAa, 
TJa). Runsaimmin lajia tavattiin 
syyskuussa, yhteensä 92 yksilöä. 
Suurimmat kerääntymät olivat 
2.9. HAI Keskiniemi 15p (JAa, 
ALu) ja 8.9. HAI Virpiniemi 27p 
(TVä, MLu), mikä oli vuoden 
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suurin summa. Hailuodon ral-
lissa 22.9. havaittiin vielä kolme 
yksinäistä pikkusirriä (monet), 
mutta vuoden viimeinen oli 28.9. 
HAI Pökönnokka 1p (KRa). 

Lapinsirri (Calidris temminc-
kii)
Kevään ensimmäinen pirisijä 
havaittiin jo huhtikuun puolella 
28.4. PYI Parhalahti 1m (HTu, 
KVa). Seuraavat 4.5. HAI Oja-
kylänlahti 4p (JHa) ja 7.5. HAI 
Kirkonkareilla 1ä (JMa, RHa). 
Kuun mainittavimmat kerään-
tymät olivat 14.5. SII Sääri 31p 
(JKa), 20.5. SII Savilahti 65p 
(JHa), 22.5. OUL Hietasaaressa 
20p (VSu, OSu), 23.5. OUL jä-
täri 30p ja 26.5. PYI Takaranta 
20p (HTu, JMe, RHa). Sisämaa-
havaintoja edustivat 24.5. MUH 
Kirkkoranta 2p (TWä) ja 26.5. 

KUU Helilampi 1p (MRy).
Kesällä ilmoituksia tuli 

eniten SII Tauvosta, jossa 6.7. 
laskettiin isoin määrä 80p lapin-
sirriä (VSu, JKa). Muualta löy-
tyi mahdollisesti pesivä lapinsir-
ri 10.6. PAT Yrjänästä (HTu) ja 
pesiviksi todettuja sirrejä 22.6. 
HAI Pöllästä 2p (TLe). 

Tiedossa olevia lapin-
sirrin reviirejä vuodelta 2002: 
Pyhäjoki 3, Siikajoki 11 (joista 
Tauvon Ulkonokalla ja Muna-
hiedalla 8), Hailuoto 10, Hau-
kiputaan saaret 12, Oulu (jätäri, 
Öljysatama ja Oritkari) 14 (Antti 
Rönkä, kirjallinen ilmoitus).

Syysmuuttokaudella par-
haat kerääntymät olivat 18.7. SII 
Varessäikkä 12p (HTu), 22.7. 
HAI Virpiniemi 15p (JKa, VSu 
ym.) ja 12.8. HAI Pökönnokka 
26p (APe). Syksyn isoin muutta-
jamäärä laskettiin aamuvarhain 

25.7. PYI Yppärijokisuulla 11 
S (HTu). Vielä 22.8. HAI Pö-
könnokalla viihtyi 8p (LMu) ja 
kaksi päivää myöhemmin 24.8. 
HAU Kellossa menivät kohti 
etelää vuoden viimeiset 3 lapin-
sirriä (JRa).

Kuovisirri (Calidris ferruginea)
Kuovisirrin osalta vuosi oli sel-
västi heikoin sirreistä. Koko vuo-
den summa oli vain 129 lintua. 
Toukokuussa lajista saatiin neljä 
havaintoa: ensimmäiset 14.5. 
OUL Syväsatama 2p (AVu, JPk) 
ja 15.5. 3p (ESa), 24.5. PYI Ta-
karanta 1p (RRa ym.) sekä 25.5. 
HAI Riisi 1p (JKa, JMa, ALu).

Syysesiintyminen alkoi 
normaaliin aikaan 13.7. OUL 
Oritkari 4p (VRa). Heinäkuussa 
havaittiin vain 43 kuovisirriä. 
Suurin kerääntymä oli 29.7. OUL 

Pulmussirreillä oli vahva esiintyminen syksyllä 2002. © HARRI TAAVETTI
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Syväsatama 10p (APe). Harvi-
nainen sisämaahavainto saatiin 
28.7. TAI Kisoslammilta, jossa 
oli 2 paikallista lintua (KHi). Elo-
kuussa lajia havaittiin yhteensä 
50 yksilöä ja suurin kerääntymä 
oli 22.8. HAI Pökönnokka 17p 
(LMu), joka oli samalla koko 
vuoden suurin. Vuoden mitassa 
mainittavat kerääntymät olivat 
syyskuulta 2.9. HAI Keskinie-
messä 10p (JAa, ALu) ja 6.9. 
SII Tauvo 8p (AVu). Syyskuun 
summa oli 32 lintua. Vuoden vii-
meiset havaittiin 21.9. SII Muna-
hiedalla 2p (PPLY:n retkeläiset) 
ja 22.9. HAI Isomatalalla (APe, 
MKo, JNu). 

Merisirri (Calidris maritima)
Vuoden mittaan havaittiin vain 
7 merisirriä, jotka kaikki syys-
lokakuun taitteessa. Kaikki ha-

vainnot: 20.9. HAI Isomatala 1p 
(ALu), 27.9. HAI Ulkokarvo, 
Petsamon laituri 1p (JKa, ALu), 
27.–29.9. HAI Marjaniemi 1p 
(monet), 29.9. HAI Keskiniemi 
1p (MKe, PLa ym.), 2.10. SII 
Tauvo 1p, 5.10. HAI Mäntynie-
mi 2p (JPe, JHk, JuP) ja 6.10. 
HAI Virpiniemi 2p (JMa). 

Suosirri (Calidris alpina)
Kevään ensimmäinen suosir-
ri tavattiin vasta vappuna: 1.5. 
SII Tauvo, Ulkonokka 1ä (STi, 
VRa). Seuraavat havainnot 6.5. 
HAI Tömppä 1p (JMa, RHa) 
sekä 8.5. SII Ulkonokka 2p+3m 
(HTu), SII Säärenperä 1p (JKa) 
ja LUM Pitkännokka 2p (JMa, 
MHe), minkä jälkeen havainnot 
yleistyivät. Toukokuun aikana 
havaittiin yhteensä 1125 pai-
kallista ja 27 muuttavaa suo-

sirriä. Suurimmat kerääntymät 
olivat varsin maltillisia: 13.5. 
SII Savilahti 100p (JKa, ALu 
ym.), 17.5. HAI Kaarannokka 
350p (JHa, ALu) ja 23.5. OUL 
Hietasaari 150p (VSu, OSu). 
Mainittava lisäksi oli pienten 
kahlaajien yhteismääränä 25.5. 
SII Sääri n.1000p, jossa suosir-
ri lajeista runsain (HTu, JMe, 
RHa). Kuusamon ainoat linnut 
havaittiin 17.5. Hyöteikönsuolla 
15p (PVe). Kesäkuussa havait-
tiin alpina-alalajia SII Tauvossa 
9.6. 2p (VSu, VMP) kevään vii-
meisinä ja 25.6. 5p syysmuuton 
ensimmäisinä. 

Heinäkuussa suosirrejä 
havaittiin runsaammin jo kuun 
alkupuolella. 6.7. oli SII Tauvon 
Ulkonokalla 130p (VSu, JKa). 
Kuun aikana suosirrejä havaittiin 
yhteensä 448p+122m. Suurin ke-
rääntymä oli HAI Virpiniemessä 

Toisin kuin pulmussirrejä, pikkusirrejä (kuvassa) nähtiin niukasti vuonna 2002. © HARRI TAAVETTI
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150p 24.7. (VSu, JKa) ja parhaat 
muutot olivat PYI Elävisluodos-
sa 7.7. 38m ja 28.7. 27m (HTu, 
KVa). Elokuussa lajia havaittiin 
yhteensä 737p+51m lintua. Elo-
kuun suurimmat summat olivat 
HAI Pökönnokalla 12.8. 150p 
(APe) ja 29.8. 122p (ALu) ja SII 
Tauvossa 30.8. 100p (JAa, TJa). 
Heikon syysesiintymisen suurin 
määrä tavattiin 3.9. HAI Kes-
kiniemessä 330p (EMi, ALu). 
Syyskuun yhteismäärä oli vain 
935p+97m. Toinen mainittavam-
pi kerääntymä oli 8.9. HAI Pö-
könnokalla 100p (TVä, MLu) ja 
syyskuun paras muutto 1.9. SII 
Kaasa 35m (HTu). Mainittava 
oli myös määrittämätöntä pk:ta 
8.9. SII Kaasa 109m (4a) (HTu). 
Nuorten suosirrien muutto oli 
nähtävästi myöhässä, sillä loka-
kuun alkupuolella tavattiin vielä 
peräti 641 paikallista lintua. Suu-
rimmat summat olivat 5.10. HAI 
Isomatala 290p ja 6.10. LUM 
Lamunkari 210p (JPe, JHk, JuP). 
Vuoden viimeiset olivat 11.10. 
RAA Kultalahti 2p (HTu, KVa). 

Jänkäsirriäinen (Limicola fal-
ci nellus)
Jänkäsirriäiset tulivat keväällä 
joukolla. Ensimmäiset 23.5. SII 
Tauvo 12p (AVu) ja LIM Virk-
kula 10p (ALu) sekä seuraavat 
24.5. LIM Virkkula 20p (ESa) 
ja PAT Jokisuu 30p (HTu). La-
jin kevätesiintyminen jäi vai-
suksi, sillä yhteismäärä oli vain 
129 lintua. Kevään viimeiset 
4.6. OUL Hietasaari 2p (monet). 
Pesimäaikaisia havaintoja ilmoi-
tettiin vain 15.6. KUU Antinpe-
rä 1p ja 9.7. YKI Värkkisuo 1p 
(VPV ym.).

Syysmuuton ensimmäiset 
olivat 7.7. PYI Yppärijokisuu 3m 
(HTu, KVa). Lajin syysesiinty-
minenkin oli varsin vaisua, sillä 
heinäkuussa havaittiin yhteensä 

25 yksilöä ja elokuussa 13 yk-
silöä. Heinäkuun suurin määrä 
oli 21.7. HAI Pökönnokka 5p 
(TVä, MLu). Vuoden viimeiset 
jo hyvissä ajoin ennen elokuun 
loppua: 13.8. PYI Takaranta 1p 
(HTu), 16.8. SII Tauvo 3p (JAa, 
HAa, APe) ja 21.8. viimeiset 7p 
Tauvossa, mikä oli samalla elo-
kuun suurin kerääntymä (EMi, 
LMu, SJu). 

Suokukko (Philomachus pug-
nax)
Kevään ensimmäinen suokuk-
ko oli 24.4. LIM Virkkulassa 
1p (ESa). Seuraavat olivat 27.4. 
PYI Parhalahden 6m+1p (HTu, 
PLa ym.), minkä jälkeen ha-
vainnot yleistyivät. Kuusamon 
ensimmäiset linnut havaittiin 
2.5. Vuotunkijärvellä 2p (JMä). 
Kevään suokukkohavainnot oli-
vat runsaita ja monin paikoin 
nähtiin suuriakin kerääntymiä. 
Ensimmäinen isompi paikallis-
ten määrä oli 6.5. PAT Jokisuul-
la 300p (HTu). 8.5. suokukkoja 
muutti PYI Parhalahdella 94 
(HTu). 9.5. ilmoitettiin jo useita 
isoja kerääntymiä: HAI Pökön-
nokka 200p, Järventakusta 200p 
ja Kaara 150p (JHa), LIM Virk-
kula 200p sekä LUM Sannanlah-
ti 80p (KRa). Parin päivän päästä 
11.5. päästiin Virkkulassa jo liki 
tuhanteen lintuun, 950p (KRa). 
Samana päivänä SII Savilahdel-
la oli 150p ja seuraavina päivinä 
n.400p (JKa ym.). 13.5. Virk-
kulan lintumäärä oli kasvanut 
1200p, ja parina seuraavana päi-
vänä paikalla oli mahtavat 3000 
lintua (JHa, ALu)! 19.5. OUS 
Papinkarissa oli 280 paikallista 
lintua (EMi) ja samana päivänä 
ilmoitettiin Kuusamon suunnan 
suurin määrä, 35p Helilammel-
la (JMk). Kevään viimeinen 
suurehko kerääntymä oli 20.5. 
TYR Ängeslevällä 350p (KRa). 

Kuunvaihteessa 29.5.–1.6. SII 
Tauvossa majaili 50 lintua. 

Kesäkuun suurimmat il-
moitetut määrät pesintäpaikoilta 
olivat 20.6. LUM Puhkiavanpe-
rä 60p ja 22.6. HAI Pöllä 25p 
(TLe). Heinäkuun alussa 6.7. 
SII Tauvoon oli kerääntynyt jo 
170 paikallista suokukkoa (VSu, 
JKa) ja seuraavan päivänä nähtiin 
ensimmäinen lintu syysmuutolla 
PYI Elävisluodossa (HTu, KVa). 
Heinäkuussa laskettiin syksyn 
suurimmat muutot, jotka jäi-
vät varsin vaatimattomiksi: 9.7. 
RAA Kultalanlahti 24m ja 10.7. 
PYI Yppärijokisuu 22m (HTu). 
Syksyn suurimmat kerääntymät 
olivat 12.8. HAI Pökönnokka 
600p (APe), 22.8. HAI Pökön-
nokka 80p ja Ulkokarvo 190p 
(LMu) sekä 8.9. HAI Pökönnok-
ka 200p (TVä, MLu). Syyskuun 
viimeiset havainnot olivat 22.9. 
HAI Tömppä 2p (WVe, MKe, 
LNu) ja Isomatala 2p (APe, 
JNu, MKo) sekä 26.9. SII Sää-
renperä 4p (WVe, PLa). Vuoden 
viimeinen lintu nähtiin lokakuun 
puolella 5.10. HAI Isomatala 1p 
(JPe, JHk, JuP). 

Jänkäkurppa (Lymnocryptes 
minimus)
Kevään ensimmäiset jänkäkurpat 
havaittiin 20.4. LUM Sannanlah-
della, missä muutti heti 4 lintua 
(JAa, APe). Seuraava oli 26.4. 
HAI Kirkkosalmella 2Ä (JHa). 
Suurempia kerääntymiä ei ke-
väältä ilmoitettu. Kuusamon en-
simmäiset linnut ilmoitettiin 16.5. 
Isosuo 1Ä (HHa) ja 18.5. Kulas-
ranta 1Ä (MRy). Rannikkoseu-
dun soidintavat ja pesintäaikaiset 
havainnot: 3.5. SII Hummasti 3Ä 
(RNe) ja VIH Ahmasneva 2Ä 
(KVa), 12.5. OUS Papinkari 1Ä 
(VRa), 19.5. HAI Patelanselkä 1Ä 
(TVä, MLu), 25.5. SII Hummasti 
1Ä (HTu, JMe, RHa), 23.5. LUM 
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Haaransuo väh. 3Ä (KKo), 1.6. 
SII Hietaniitynlahti 1Ä ja 15.6. 
SII Hummastin Isoneva 1Ä (JRp). 
Limingan Venenevalta il moitettiin 
yhteensä 8 reviiriä (HTu). Heinä-
kuussa SII Tauvosta ilmoitettiin 
yksi lintu 6.7. (VSu, JKa). 

Ensimmäiset syysmuu-
ton aikaiset linnut potkittiin 
ylös 15.9. OUL jätäriltä mis-
sä oli yhteensä 5p (VSu, KRa, 
EHo). Syysmuuton aikaiset 
yhteismäärät olivat varsin vaati-
mattomia ja em. jätärin summa 
oli syksyn suurin. Viimeiset lin-
nut havaittiin 4.10. HAU Letto 
1p (EAa), 6.10. OUS Akionlah-
ti 1p (JPe, JHk, JuP) ja 20.10. 
HAU Virpiniemi 1p (JWi).

Taivaanvuohi (Gallinago gal-
linago)
Ensimmäiset totutusti 6.4. OUN 
Irva 1p (MKu, ARu), 8.4. PYI 
Viirre 1p (KVa) ja seuraavat 
12.4. kolmella paikalla. Jo 13.4. 
LUM Sannanlahti 10m (JKa, 
APe ym.). Kevään suurimmat 
muutot: 20.4. HAI Kirkkosalmi 
35m (JMa ym.) ja PYI Parhalahti 
32m (HTu, JMe ym.) sekä 23.4. 
LUM Sannanlahti 46m (JAa, 
JHa). Kuusamon ensimmäinen 
lintu havaittiin 26.4. Koskenky-
lällä 1p (OLa). Pesimäpaikoilta 
ilmoitettuja suu rimpia soidintaja-
määriä olivat 1.5. KUU Kalliosuo 
10Ä (HSe, ASe) ja 10.5. OUL 
Kempeleenlahti 16Ä (MTy).

Ensimmäinen havainto 
syysmuutolta 8.7. PYI Ulkohar-
mi 2m ja syksyn suurin muut-
tajamäärä oli 26.7. PYI Yppäri-
jokisuu 14m (HTu). Syksyn ke-
rääntymät olivat varsin vaisuja, 
enimmillään 21.8. SII Tauvo 10p 
(SJu, LMu) ja 15.9. OUL jätäri 
16p (VSu). Vuoden viimeiset 
”pässit” olivat 12.10. PYI Yppä-
rijokisuu 1p (HTu, KVa) ja 20.10. 
RAA Kuljunlahti 3p (HTa).

Lehtokurppa (Scolopax rus-
ticola)
Ensimmäinen kurnuttaja näh-
tiin jo varsin aikaisin 26.3. RAA 
Lehmirannalla (TKa). Seuraavat 
havaittiin vasta parin viikon ku-
luttua 12.4. LIM 8-tie 1p (JSj) 
ja OUL Hönttämäki 1p (EMi). 
Kuusamon ensimmäinen lintu 
oli Tolpanniemessä 25.4. (MHo, 
PSi). Aikaisen saapumisen joh-
dosta myös pesinnät olivat ai-
kaisessa, sillä PUD Kollajan 
Rankkilassa havaittiin 30.4. 2 
emo a ja 2 poikasta (ESa). Lajista 
ei ilmoitettu merkittäviä kerään-
tymiä koko vuonna. Syksyllä 
lokakuussa havaittiin vielä 20 
kurppaa ja kuun viimeinen oli 
27.10. RAA ykkösreitillä ollut 
lintu (JKo). Vuoden viimeiset 
havaittiin totuttuun tapaan mar-
raskuussa 3.11. OUL Höyhtyä 
1p (VMP) ja 6.11. OUL Kontin-
kankaalla (JAa). 

Mustapyrstökuiri (Limosa li-
mo sa)
Ensimmäinen ”tuplalimppu” ha-
vaittiin 20.4. epätyypillisessä 
paikassa MUH Venesatamassa 1p 
(TWä). 23.4. vinkujia oli jo ylei-
sesti Liminganlahden rannoilla 
mm. Virkkulassa 7p (HTu, JAa, 
JHa), Temmesjokisuulla 5p (APe) 
ja Sannanlahdella 2p (JHa). Seu-
raavana päivänä Virkkulassa oli 
jo 30p (JSj). Liminganlahden 
ulkopuolella lajia havaittiin ke-
väällä mm. RAA Kultalanlahdel-
la 28.4. 1m ja 10.5. 2m (HTu), 
1.5. OUS Papinkarissa 2p (JHa, 
KRa), 4.5. OUS Akionlahdella 
1m (PKu), 11.5. OUS Vihiluodos-
sa 2p sekä 25.5. PAT Yrjänässä 
1p (HTu, JMe, RHa). Sisämaan 
ehdottomasti kovin havainto oli 
12.5. PUD Hetekylän Aittojärvel-
lä ollut lintu (ESa). 

Liminganlahden ulkopuo-
lella pesintään viittaavat havain-

not tehtiin TYR Murron pelloil-
la, SII Savilahdella sekä PAT 
Olkijokisuulla, Pattijokisuulla 
(monet) ja 23.5. LUM Haara-
suo 2p (KKo). Myös Oulunsalon 
suunnan keväthavainnot viittaa-
vat pesintään. 

Ensimmäinen syysmuut-
tohavainto oli 6.7. SII Tauvossa 
1p (VSu, JKa). Syysmuuttajis-
ta ilmoitettiin havaintoja vain 
Tauvosta ja Oulun Oritkarista. 
Syksyn suurimmat määrät oli-
vat Oritkarissa 13.7. 8p (VRa) 
ja 20.7. 6p (JKa). Vuoden vii-
meinen lintu havaittiin 16.–18.8. 
LIM Virkkulassa (monet). 

Punakuiri (Limosa lapponi-
ca)
Ensimmäiset havaittiin huhti-
kuun lopulla PYI Parhalahdella 
27.4. 5p (HTu, PLa ym.) ja 29.4. 
6m (HTu, HTa, KVa). Seuraa-
vat toukokuun puolella 4.–5.5. 
monin paikoin, mm. 5.5. OUL 
Hietasaari 17p (monet), mikä 
oli kevään suurin määrä. 12.5. 
HAI Kaaralla oli 8p (PLa, SLa, 
MKe). Yhteensä toukokuussa 
havaittiin 83 yksilöä. Kuusamon 
mitassa harvinainen havainto 
saatiin 9.5. kun Vuotunkijärvel-
lä oli 1p (JMä). Lajia havaittiin 
rannikolla myös kesäkuussa: 
SII Tauvossa yksi lintu viihtyi 
9.–19.6. (VSu, VMP) ja 10.6. oli 
PAT Pöllän kalasatamassa naa-
ras paikallisena (HTu).

Ensimmäiset syysmuu-
tolla olevat linnut havaittiin 6.7., 
kun SII Tauvossa oli 6 lintua pai-
kallisena (JKa, VSu). Syysmuu-
ton aikaisia havaintoja saatiin 
varsin niukasti, yhteensä 99 yk-
silöä (heinäkuu 47, elokuu 11 ja 
syyskuu 40). Kerääntymät olivat 
alle kymmenen linnun luokkaa, 
enimmillään 9.9. OUL Oritkari 
8p. Muuttolennossa lintuja näh-
tiin myös niukasti, suurimmat 
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määrät olivat 9.7. SII Tauvon 
Ulkonokka 20m (VSu, VMP) ja 
PYI Elävisluoto 29.7. 9m sekä 
31.8. 8m (HTu). Vuoden viimei-
set havainnot olivat 26.9. LIM 
Virkkula 1p (WVe, PLa) ja 2.10. 
SII Tauvo 1p. 

Pikkukuovi (Numenius phae-
opus)
Pikkukuoveja ilmoitettiin vuo-
den mittaan aika vaatimattomas-
ti. Ke vään ensimmäiset olivat 
26.4. LIM Virkkula 1m (JHa) ja 
27.4. SII Tauvon lintuasema 5m. 
Kuusamon suunnalta ensimmäi-

set havainnot tulivat 28.4. jolloin 
Koskenkylällä oli 1p (OLa) ja 
Kitroninpurolla samoin (MVv). 
Keväältä ei ilmoitettu yli viiden 
linnun kerääntymiä tai muuttoja 
eikä ilmoitetuissa havainnoissa 
ollut selvää huippua.

Kesäkuussa Koillismaan 
soiden ulkopuolelta ilmoitettiin 
10.–13.6. SII Tauvossa ollut lin-
tu, mikä lienee ollut ensimmäi-
nen syysmuuttaja. Lisäksi OUN 
Piurukkanevalta ilmoitettiin 
19.6. 10 paikallista lintua (TLe). 
Syysmuuton aikaiset havainnot 
jäivät kevään tapaan vaatimatto-
miksi. Suurimmat muutot olivat 

8.7. PYI Ulkoharmi 13m (HTu) 
ja 27.7. SII Tauvon lintuasema 
20m. Syksyn suurin kerääntymä 
oli 11.8. HAI Virpiniemi 14p 
(PLa, SLa, RTh). Vuoden vii-
meiset olivat 13.8. PYI Yppäri-
jokisuu 3m (HTu) ja 22.8. HAU 
Isoniemi 1m (EMi). 

Kuovi (Numenius arquata)
Vuoden ensimmäinen lintu ha-
vaittiin varhain 30.3. SII Tauvo 
1m (KVa). Kyösti Karjalahden 
aineistojen mukaan havainto on 
Raahen seudun aikaisin vuosina 
1975–2002 (seuraavaksi aikaisin 
2.4.). Seuraavat linnut havait-
tiin vajaan parin viikon kuluttua 
12.4. LUM Sannanlahti 1m (JHa, 
ALu) ja PYI Parhalahti 2m (HTu 
ym.). Tämän jälkeen havainnot 
yleistyivät pikkuhiljaa. Ensim-
mäinen suurempi määrä oli 18.4. 
jolloin LIM Virkkulassa muutti 
13 lintua (JAa, JHa). Yhteisha-
vainnointipäivänä 20.4. laskettiin 
kevään massat: RAA Piehinki 
58m (TKa ym.), HAI Kirkkosal-
mi 68m (JMa ym.), LUM San-
nanlahti 235m (JAa, APe) sekä 
huippuna PYI Parhalahti 259m 
(HTu, JMe ym.). Muutto jatkui 
hyvänä vielä seuraavana päivänä 
jolloin SII Tauvossa havaittiin 
138m ja samana päivänä nähtiin 
Kuusamon ensimmäinen lintu 
Torankijärvellä (MTo), Eniten 
paikallisia lintuja laskettiin 23.4. 
LIM Virkkulassa 40p (JAa, JHa). 
27.4. kuoveja havaittiin Kuusa-
mossa jo yleisesti. 

Ensimmäiset syysmuutto-
havainnot saatiin tuttuun tapaan 
kesäkuun alkupuolella, 14.6. 
muutti 12 lintua etelään (VSu, 
VMP) ja 19.6. OUL Mustasuol-
la nähtiin 16 muuttajaa (KOr). 
Syksyn suurin kerääntymä oli 
13.7. LIM Keskustan 60 paikal-
lista lintua (KRa). Kuusamon 
viimeinen lintu nähtiin 8.8. Kir-

Komea mustapyrstökuiri on yksi PPLY:n alueen erikoisuuk-
sista. © HARRI TAAVETTI
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konkylällä (HSe). Vuoden vii-
meiset havainnot olivat 18.8. SII 
Tauvon lintuaseman 10m ja 20.8. 
SII Kaasan 6m (HTu). 

Mustaviklo (Tringa erythro-
pus)
Kevään ensimmäiset mustavik-
lot nähtiin 27.4. SII Tauvon 
lintuasemalla 1m+1p. Seuraava 
havaittiin jo Kuusamossa 29.4. 
Vihtasalmella (JMä) ja rannikon 
seuraavat olivat 30.4. HAI Kirk-
kosalmi 1p (JHa) ja PYI Hanhi-
kivi 1m (HTu, KVa). 9.5. tavat-
tiin kevään suurimmat paikalliset 
kerääntymät, jotka jäivät vaati-
mattomiksi: HAI Patelanselkä 
15p (JHa), LIM Virkkula 30p ja 
LUM Sannanlahti 20p (KRa). 
Tämän jälkeen ei keväältä il-
moitettu juurikaan yli 10 linnun 
määriä. Kesäkuun alussa tavat-
tiin totutusti molempiin suun-
tiin matkaavia lintuja, mm. 4.6. 
OUL Hietasaari 1mS (EHo), 6.6. 
HAU Kraaseli 10p (APe, STi), 
LIM Virkkula 10.6. 50p ja 12.6. 
60p (ALu) sekä 18.6. SII Tauvon 
Ulkonokka 20p (VSu, KKo). 
Syysmuuton aikaiset suurimmat 
kerääntymät olivat 21.7. HAI 
Pökönnokka 20p (TVä, MLu), 
25.8. OUL Kempe leenlahti vuo-
den suurimpana määränä 70p 
(MTy) ja vielä syyskuussa 9.9. 
KEM Vihiluoto 45p (JAa, TTa). 
Syyskuun lopun ainoa ilmoitus 
oli 26.9. LUM Sannanlahti 1p 
(WVe, PLa). 

Punajalkaviklo (Tringa tota-
nus)
Ensimmäinen havaittiin muutta-
vana 20.4. HAI Kirkkosalmella 
(JMa ym.). Seuraavat 23.4. LIM 
Virkkula 1p (JAa, JHa) ja OUL 
Kempeleenlahti 1p (MTy). Näi-
den lisäksi huhtikuun puolelta 
reilut 20 havaintoa. Kevään suu-

rimmat ilmoitetut kerääntymät 
olivat 10.5. OUL Kempeleenlah-
ti 10p ja 14.5. OUL Vihreäsaari 
10p (MTy) sekä suurin muut-
to 18.5. PYI Elävisluoto 19m 
(HTu). Kesäkuun suurimmat 
mää rät: 9.6. SII Tauvon lintuase-
ma 22p, 20.6. LUM Puhkiavan-
perä 30p ja 22.6. HAI Pöllä 70p 
(TLe) sekä 27.6. Tauvon lintu-
asema 40p. Kesäkuussa ilmoi-
tettiin lisäksi harvinainen Koil-
lismaan havainto, 14.6. KUU 
Torangin torni 1m (KRa) ja yksi 
sisämaan suopesintä, 24.6. OUN 
Piurukkaneva pari (RRa).

Heinäkuun suurimmat 
muutot olivat: 7.7. SII Tauvon 
Ulkonokka a45m (VSu, JKa), 
8.7. PYI Ulkoharmi 33m (HTu) 
ja Tauvon lintuasema 21m sekä 
vielä 28.7. PYI Elävisluoto 28m 
(HTu) ja Tauvon lintuasema 
10m. Syyskuulta ilmoitettiin 
kaksi lintua: 5.9. PYI Takaran-
ta 1p ja 12.9. SII Sääri 1p (JAa) 
ja vielä viimeisenä 1.10. HAI 
Tömppä 1p (WVe, RMä). 

Valkoviklo (Tringa nebularia)
Ensimmäiset havainnot 22.4. 
RAA Lapaluoto 2p (RNe) ja 
23.4. OUL Kempeleenlahti 1p 
(MTy). Kuusamoon ensimmäi-
nen lintu ennätti 26.4. Koskenky-
lälle (HHa). 27.4. PYI Parhalah-
della laskettiin jo 27 muuttavaa 
valkovikloa (HTu, PLa ym.). 
Kevään suurimmat kerääntymät 
laskettiin 9.5. ja ne jäivät vaati-
mattomiksi: HAI Patelanselkä 
20p (JHa), LIM Virkkula 25p ja 
LUM Sannanlahti 15p (KRa). 
Kevään suurin muutto oli myös 
vaatimaton, 10.5. RAA Kulta-
lanlahti 40m (HTu). 

Syyskauden suurin ke-
rääntymä jo 22.6. HAI Pöllässä 
40p (TLe). Syksyn suurimmat 
muutot olivat 9.7. RAA Kulta-
lanlahti 21m (HTu) ja 28.7. SII 

Tauvon lintuasema 16m. Viimei-
set linnut tavattiin syyskuun lo-
pussa: 22.9. vielä kolmella pai-
kalla ja viimeisenä 28.9. HAI 
Ulkokarvo 3p (VSu, PSu, OSu). 

Metsäviklo (Tringa ochropus)
Ensimmäinen metsäviklo muutti 
14.4. OUL jätärillä (EHo). Seu-
raava oli 19.4. PYI Penkkatiellä 
(KKu). 20.4. yhteishavainnoin-
tipäivänä metsävikloja tavattiin 
jo 5 paikalla. Kuusamoon en-
simmäinen lintu ennätti 23.4. 
Koskenkylälle (HHa) ja samana 
päivänä laskettiin kevään paras, 
joskin vaatimaton, muutto, LUM 
Sannanlahti 7m (JAa, JHa). Ke-
väältä ja syksyltä ei ilmoitettu 
muita muutamia yksilöitä isompia 
muuttoja tai kerääntymiä. Vuo-
den viimeiset linnut olivat 28.7. 
SII Tauvon lintuasema 1m ja 9.8. 
PYI Yppärijokisuu 1m (HTu). 

Liro (Tringa glareola)
Ensimmäiset lirot havaittiin 
25.4. sekä Koillismaalla KUU 
Koskenkylällä (OLa) että ran-
nikolla LIM Virkkulassa (VSu). 
Seuraavana päivänä yksi lintu 
havaittiin OUL jätärillä (KOr) 
ja 27.4. jo 3 paikalla: LUM San-
nanlahti 1m (JHa), OUS Papin-
kari 1p (EHo) ja PYI Parhalahti 
7m (HTu, PLa ym.). 4.5. tavat-
tiin jo isompia kerääntymiä kun 
HAI Patelanselällä oli 30p (JHa) 
ja PYI Parhalahdella 45m (HTu, 
KVa ym.). Pian tämän jälkeen 
laskettiin kevään suurimmat li-
ro määrät: 8.5. RAA Kultalan-
lahti 178m (HTu), 9.5. HAI Pa-
telanselkä 100p (JHa) ja OUL 
Oritkari 120p+m (EMi). 

Kesän suurimmat ke rään-
tymät olivat 20.6. LUM Puhkia-
vanperän 80p (TLe) ja 25.6. SII 
Tauvon Ulkonokan 40p (VSu). 
Heinäkuun suurimmat määrät 
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olivat: 6.7. OUL Oritkari 54m+p 
(EMi) ja SII Tauvon lintuasema 
70p, 28.7. Tauvon lintuasema 
60p sekä 30.7. OUL Syväsatama 
50p (VSu). Elokuun suurimmat 
määrät olivat 12.8. HAI Pökön-
nokka 100p (APe) ja 13.8. PYI 
Takaranta 150p (HTu). Syys-
kuussa lajista saatiin vielä neljä 
ilmoitusta: 3.9. HAI Keskiniemi 
2p (EMi, ALu), 5.9. PYI Taka-
ranta 1p (HTu), 7.9. SII Tauvo 
2p (AVu) sekä viimeisenä 16.9. 
OUL jätäri 1p (JAa). 

Rantakurvi (Xenus cinereus)
Ensimmäiset rantakurvit ha-
vaittiin varsin normaalin aikaan 
23.5. OUL Hietasaaressa heti 3p 
(monet) ja 23.–24.5. LIM Virk-
kula 1p (ALu, ESa). Keväällä 
Oulun Ulkopuolella havaittiin 
kurveja 23.5. LIM Virkkula 1p 

(JPm) ja 29.5. SII Tauvon lintu-
asemalla 29.5. 3m. Oulussa Vih-
reäsaaren–Hietasaaren -alueella 
pesi ilmeisesti kaksi paria, joista 
saatiin havaintoja pitkin touko-
kuun loppua ja kesäkuuta. Ainoa 
Oulun ulkopuolinen ”syysha-
vainto” oli 26.6. OUS Varjakka 
1p (PKu). Vuoden viimeinen ha-
vainto oli OUL Syväsatamasta 
1p 2.7. (APe). 

Rantasipi (Actitis hypoleucos)
Havaintoja ilmoitettiin vuoden 
mittaan varsin niukasti. Kevään 
ensimmäiset havaittiin huh ti-
kuun lopulla: 28.4. MUH Kirk-
koranta 2p (TSp, VPH) ja PYI 
Parhalahti 1p (HTu, KVa). Kuu-
samon ensimmäinen lintu ha-
vaittiin 2.5. Välijoella 1p (JMä). 
Keväältä ja kesältä ei ilmoitettu 
merkittäviä kerääntymiä. Syys-

puolen suurin kerääntymä oli 
11.8. KUU Poussunkoski 5p 
(MHo). Syksyn viimeiset havait-
tiin 20.8. SII Kaasa 2m (HTu) ja 
5.9. OUL jätäri 1p (VSu). 

Karikukko (Arenaria interpres)
Kevään ensimmäinen lintu ha-
vaittiin 1.5. PYI Elävisluodossa 
1m (HTu). Seuraava oli 5.5. OUL 
jätärillä 1p (KOr). Kevään huip-
puna oli 18.5. PYI Elävisluodos-
sa havaitut 15m (HTu). Kuusa-
mossa karikukosta saatiin kolme 
keväthavaintoa: 20.5. Halkaisija 
1p, 22.5. Holtinniemi 1p (OLa) 
ja 26.5. Vihtasalmi 1p (Frans). 
Keväältä ei ilmoitettu merkittä-
viä kerääntymiä. Kesäkuun suu-
rimmat paikalliset määrät olivat 
22.6. HAI Pöllä 15p (TLe) ja 
25.6. SII Tauvon lintuasema 13p. 
Syysmuutolla karikukkoja näh-

Punajalkaviklot tulevat keväällä kahlaajien etujoukoissa. © JUHA OLLILA
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tiin yhteensä 25 muuttajaa, jois-
ta eniten 28.8. PYI Elävisluoto 
a10m (HTu). Syksyn viimeiset 
havaittiin syyskuun alussa: 3.9. 
HAI Keskiniemi 2p (EMi) ja 4.9. 
OUL Syväsatama 1p (AVu). 

Vesipääsky (Phalaropus loba-
tus)
Kevään ensimmäiset havaittiin 
12.5., kun HAI Kirkkokareilla
oli 2 naarasta paikallisena (PLa,
MKe, SLa). Kuusamoon ensim-
mäinen lintu ennätti jo 14.5. He-
lilammelle 1p (ALv). Rannikon 
seuraava lintu oli 16.5. PYI Vete-
raanimaja 1m (HTu). Kevään suu-
rimmat määrät olivat vaatimatto-
mia: 26.5. OUL jätäri 15p (VSu, 
PSu, OSu), 29.5. HAI Kaaran-
nokka 12p (APe, STi) ja huippuna 
3.6. KUU Kuratti 25p (VOr).

Kesäkuulta rannikon ve-

sipääskyjä ilmoitettiin runsaah-
kosti osan ollessa vielä kevät-
muuttajia ja osan rantaniittyjen 
pesimäkantaa. Rannikon kaikki 
kesäkuun havainnot: 3.6. LUM 
Pitkännokka 4p (APe, STi), 4.6. 
OUL Syväsatama 1p (VRa), 7.6. 
OUL Kempeleenlahti 1p (MTy) 
ja 8.6. 4p (EMi), 9.6. SII Tauvon 
lintuasema 1p, 10.6. OUL jätäri 
1p (HKr), 11.6. Tauvon lintuase-
ma 4p, 16.6. II Ristikari 2p ja 
Ulkokrunnin Pihlajakari 4p (JPe, 
STi), 18.6. Tauvon lintuasema 
4p sekä vuoden suurimpana il-
moitettuna summana 26.6. HAI 
Tömppä 28p (JPe). 

Ensimmäiset syysmuutta-
jat havaittiin jo heinäkuun alku-
päivinä. Syysmuuton aikaiset 
kerääntymät olivat pieniä, vaati-
mattomana huippuna 21.7. HAI 
Pökönnokka 15p (TVä, MLu) ja 
samalla paikalla syksyn toisek-

si suurin määrä 12.8. 6p (APe). 
Kuusamon viimeiset linnut 12.8. 
kaatopaikalla 2p (HSe, UTu). 
Vuoden viimeiset sinnittelivät 
elokuun puolenvälin yli: 16.8. 
OUL Kempeleenlahti 4p (JHa) 
ja 17.8. samalla paikalla 5p 
(LMu, SJu). 

Merikihu (Stercorarius parasi-
ticus)
Keväällä havaittiin yhteensä 37 
muuttavaa tai paikallista meriki-
hua. Ensimmäiset kihut havaittiin 
29.4. HAI Itänenä 1p (JHa) , PYI 
Elävisluoto 1m (HTa, KVa) ja 
samaksi tulkittu yksilö PYI Par-
halahti ks. 1m (HTu, HTa, KVa). 
Kevään suurin määrä monen 
muun arktisen muuttajan tapaan 
sisämaasta 20.5. KUU Halkaisija 
13m (OLa, PTo, MKj, HJä).

Kesemmällä merikihuja 

Kaunis karikukko on pahamaineiseksi mielletty munarosvo. © Harri Taavetti
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ha vaittiin seuraavasti. Tauvossa 
ilmoitettiin havaitun 9.6.–28.7. 
välisenä aikana 1–6 yksilöä 17 
havaintopäivänä. Suurin summa 
7.7. SII Tauvo 6p (JKa, VSu). 
Muut pesimäaikaiset havainnot: 
6.6. HAU Kraa seli 2p (APe, STi) 
ja 8.6. 3p sekä munapesä, jossa 
2 munaa (JWi), 15.6. RAA Kul-
talanlahti 3p (HTu), 22.6. HAI 
Pöllä 1p (TLe), 8.7. PYI Ulko-
harmi 1 (HTu), 9.7. RAA Kul-
talanlahti 4p (HTu), 10.7. PYI 
Yppärijokisuu 1p (HTu), 11.7. 
OUL Hietasaari 2m (AVu), 19.7. 
PYI Takaranta 1p (HTu, KVa), 
20.7. OUL Hietasaaren torni 1p 
(JKa), 24.7. PYI Yppärijokisuu 
2p (HTu), 25.7. PYI Yppärijoki-
suu 4p (HTu) ja 29.7. PYI Elävis-
luoto 7p (HTu). 

Syksyllä nähtiin 3 meriki-
hua ja 4 sp:tä. Muutolla ei havait-
tu kerralla yhtä yksilöä useam-
paa. Syksyn viimeinen määritetty 
merikihu havaittiin 7.9. SII Tau-
vo 1p (AVu). Viimeiset havainnot 
kihulajista olivat 9.9. SII Kaasa 
1S (HTu) ja 14.9. PYI Suni 1 
(TUu ym.) ja PYI Elävisluoto 1S 
(APe, JKa, RHa, JSa).

Tunturikihu (Stercorarius lon-
gicaudus)
Vuoden aikana havaittiin kym-
menen tunturikihua: 18.5. LUM 
Karvonlahti 2mNE (MKe, PLa) 
ja PYI Elävisluoto a2m (HTu), 
20.5. KUU Halkaisija 4 (OLa, 
PTo, MKj, HJä), 29.5. KUU 
Leskelänjärvi 1 (MRy) ja 1.9. 
SII Kaasa ad mS (HTu).

Pikkulokki (Larus minutus)
Vuoden ensimmäiset pikkulokit 
havaittiin 27.4. PYI Parhalah-
della 1p (HTu, PLa, MKe, MLe, 
ym.) ja LIM Virkkulassa 1p 
(KHe, JPi, ESt). Seuraavat näh-

tiin 28.4. PYI Parhalahdella 3m 
(HTu, KVa) ja OUL jäteveden-
puhdistamolla 1p (EHo, KOr).

Suurin kevätmuuttosum-
ma laskettiin 4.5. PYI Parha-
lahdella 10m (HTu, JHa, JKo, 
KVa). Suurimmat kevään ja 
kesän kerääntymät: 17.5. OUS 
Akionlahti 70p (JRa), 18.5. KUU 
Puutteenkylä 330p (MHo), 28.5. 
YKI Jolosjärvi 140p (JPe), 19.6. 
HAA Ainali 100p (TLe) ja 24.6. 
OUN Hirvineva 100p (RRa). 

Suurin kerääntymä syys-
kesällä havaittiin 7.7. Tauvon 
Ulkonokalla >65p (VSu, JKa). 
Suurin muuttosumma syyske-
sästä laskettiin 8.7. PYI Ulko-
harmissa 63mS (HTu). Vuoden 
viimeiset havainnot: 1.8. KUU 
Kitka Hikkeränlahti a4p (TVä, 
MLu), 13.8. PYI Takaranta 3p 
(HTu) ja 1.9. SII Kaasa a2mS 
(HTu). 

Naurulokki (Larus ridibundus)
Ensimmäinen naurulokki nähtiin 
29.3. KEM Teppolan pelloilla 1 
(KOr). Seuraava lintu havaittiin 
vasta 4.4. RAA Kalkankankaal-
la 1m (PKä). Suurimmat kevät-
summat: 17.4. OUL Pyykösjär-
vi 1000p (JAa, JHa, TJa), 23.4. 
OUL Pyykösjärvi 7000p (JAa, 
JHa), 24.4. KUU Torankijärvi 
1700p (PSi) ja OUL Vihreäsaari
1200p (MTy), 26.–30.4. OUL 
Vih reäsaari 1300p (JPe, MTy), 
12.5. OUL Huutilampi 1100p 
(EMi) ja 24.5. OUL Vihreäsaari 
n.1000p (MTy).

Kevään parhaat muutto-
päi vät: 12.4. PYI Parhalahti 212m
(HTu, JSj, JPm, ym.), 20.4. 
HAI Kirkkosalmi 364m (JMa, 
ym.), HAU Rivinnokka 80m 
(TKo, JWi), HAU Virpinie-
mi 4m (KRa), LUM Sannan-
lahti 287m (JAa, APe), PYI 
Parhalahti 3544m (HTu, JMe, 

SKu, JPm, JSj ym.), RAA Pie-
hinki 210m (TKa, JLi ym.) ja 
SII Tauvon lintuasema 322m, 
23.4. LUM Sannanlahti 400m
(JHa) ja 27.4. Parhalahti 300m 
(HTu, PLa, MKe, MLe ym.). 

Suurimmat kesäkuussa
las ketut määrät: 19.6. HAA Ai-
nali 200p (TLe), 20.6. LUM 
Puhkiavanperä 600p (TLe) ja 
26.6. OUL Vihreäsaari n.500p 
(MTy). Suurin muutto syyske-
sästä laskettiin 9.7. RAA Kulta-
lanlahdella 630mS (HTu). Vuo -
 den viimeiset naurulokit havait-
tiin 26.10. OUL Ruskossa 1 ad  
+ 1 1kv (WVe, PLa, MKe) ja 
RAA Kultalanlahdella 1mS 1kv 
(HTu). 

Kalalokki (Larus canus)
Tammikuussa ilmoitettiin 631 
yksilöä, jotka kaikki Raahen ja 
Pyhäjoen alueella ja niistäkin 
enin osa yhtenä päivänä 12.1. 
PYI Sunissa 524mS, joista 509 
+2kv ja 15 2kv (HTu, KVa). Vii-
meiset ennen kevättä olivat 15.1. 
RAA Lapaluoto 5p (HTu).

 Kevään ensimmäinen ca -
nus nähtiin 8.4. RAA Lapaluo-
dossa 1p (HTu, HTa, RNe). Seu-
raavat kalalokit havaittiin 10.4. 
KUU Samostenperällä 2 (JMo) 
ja OUL Oritkarin Syväsatamassa 
3p (JAa, JHa, TTa). Kevään suu-
rin muutto laskettiin 20.4. PYI 
Parhalahdella 319m (HTu, JMe, 
SKu, JPm, JSj ym.). Suurimmat 
kerääntymät huhtikuussa: 21.4. 
KUU Torankijärvi 100 (PSi) ja 
OUL Pyykösjärvi 150p (KRa), 
27.4. SII Tauvon lintuasema 
110p, 28.4. OUL jätevedenpuh-
distamo 128p (JRa) ja 30.4. OUL 
Pitkämöljä n.100p ja Vihreäsaari 
n.100p (MTy). 

Syksyn suurin muutto-
summa laskettiin 31.8. PYI Elä-
visluodossa 461mS (HTu, KVa). 
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Suuria kerääntymiä syksyllä il-
moitettiin seuraavasti: 22.9. KUU 
Kuusamojärvi Mustanniemensel-
kä 170p 1kv (HKe), 4.10. HAU 
Kiviniemi 120 (EAa, TJa) ja 
6.10. OUL Hietasaari 200 (EAa). 
Vuoden viimeiset kalalokit ha-
vaittiin 23.11. OUL Hartaanseläl-
lä 1p 1kv (WVe) ja 10.12. RAA 
Lapaluodossa 1p ad (HTu). 

Selkälokki (Larus fuscus)
Vuoden ensimmäiset nimilajin 
fuscus selkälokit nähtiin 11.4. 
KEM Paiturissa 1m (JMe) ja 
OUL Pyykösjärvellä 1p (JHa). 
Suurimmat keväiset kerääntymät 
laskettiin 23.4. OUL Pyykös-
järveltä 61p (JAa, JHa) ja 24.4. 
KUU Torankijärveltä 150p (PSi). 
Parhaat muutot: 20.4. PYI Parha-
lahti 5m (HTu, JMe, SKu, JPm, 
ym.) ja 27.4. PYI Parhalahti 4m 

(HTu, PLa, MKe, MLe, ym.).
Suurimmat havaitut ke-

rääntymät kesällä: 30.6. KUI Va-
tunginnokka 15p (JHa), 7.7. PYI 
Elävisluoto 20p (HTu, KVa), 
25.7. PYI Ulkoharmi 18p (HTu) 
ja 28.7. PYI Elävisluoto 25p 
(HTu). Syksyn suurin muutto 
31.8. PYI Elävisluoto 19m (9ad 
10 juv) (HTu, KVa) ja keräänty-
mä 4.10. OUL Pyykösjärvi 10p 
(HSe). Viimeiset selkälokit ha-
vaittiin 20.10. SII Tauvossa Mu-
nahiedalla 1mS (TVä) ja 26.10. 
OUL Ruskossa 1p 1kv (MKe, 
WVe, PLa). 

Idänselkälokki (Larus fus-
cus heuglini) ja tuhkaselkä-
lokki (L. fuscus heuglini / in -
termedius / graellsii)
Havaintoja näistä selkälokin, 
toi sistaan hankalasti erotetta-

vien eri alalajien, yksilöistä il-
moitettiin vähintään kuudesta 
eri linnusta. Seuraavaksi kaikki 
ilmoitetut havainnot: 11.4. LUM 
Sannanlahti 1p (JKa, ALu), 13.4. 
OUL Pyykösjärvi 3p (JKa, APe, 
RHa, RKa), 16.4. OUL Pyykös-
järvi 1p ja Rusko 2p (PLa, MLe, 
TUu) ja 14.6. KUU kaatopaikka 
2p (KRa). 

Harmaalokki (Larus arge-
nta tus)
Tammikuulla havaittiin vähin-
tään viisi harmaalokkia. Tammi-
kuun kaikki havainnot: 5.–6.1. 
RAA Lapaluoto 1p (HTu, SSi, 
OMi), 8.1. RAA Siniluoto 1p 
(JHa), 10.1. RAA Lapaluoto 1 
(JAa, JHa), 12.1. PYI Suni 2m 
2kv (HTu, KVa), 15.1. RAA Ha-
kotauri 2p ja 19.1. OUL Rusko 1 
ad (VRa, STi). 

Vanha selkälokki on hyvin elegantti ilmestys. © HARRI TAAVETTI
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Ensimmäiset kevätmuut-
tajat saapuivat kolmen viikon 
talven jälkeen takaisin. 9.2. RAA
Pitkäkarin talvilintulaskenta 34p
31 ad/subad, 3 2kv). Run sas tu-
minen alkoi maaliskuun lopulla 
22.3. OUL jätäri 400p (KOr) oli 
ensimmäinen useampien satojen 
lintujen ker tymä. Kevään suu-
rimmat kerääntymät: 11.4. OUL 
Pyykösjärvi 4000p (JHa) ja 16.4. 
OUL Pyykösjärvi 3000 (JAa) ja 
OUL Rusko 3500p (JHa). Ke-
vään parhaimmat muutot las-
kettiin PYI Parhalahdella 29.3. 
129mN ja 30.3. 118mN (HTu). 

Loppusyksyn suurimmat
kerääntymät: 20.9. OUL Rus-
ko n.3000p (MTy) ja 1.10. OUL 
Pyykösjärvi 4000p (KRa). Li-
säksi maininnan ansaitsee yh-
den päivän aikana Oulussa tehty 
harmaalokkilaskenta: 6.10. OUL 
Pyykösjärvi klo. 11:30 2500, Hie  -

tasaari klo. 13:30 2600 ja Kem-
peleenlahti klo. 16:30 200 (EAa). 
Lisäksi samana päivänä OUL 
jätevedenpuhdistamolla havaittu 
1100 harmaalokkia (EAa). 

Suurin syysmuuttosumma 
laskettiin 1.9. PYI Ulkoharmissa 
283mS (HTu) ja SII Kaasalla 
42mS (HTu). Todella vähälu-
kuinen loppuvuodesta, viimeiset 
havainnot: 16.11. OUL Rusko 
1p juv (KRa), 1.12. PYI Suni 1p 
(JKo, PKä) ja 8.12. HAU Virpi-
niemi 1mS (PRa, TRa, JJo). 

Isolokki (Larus hyperboreus)
Isolokkeja havaittiin tavallista 
runsaammin. Vuoden ensimmäi-
set isolokit 12.1. PYI Suni 4m ad 
(HTu, KVa) ja noin 15.1. PYI 5 
(KVa). Seuraavat 9.2. alkaen ja 
helmikuussa nähtiin parisenkym-
mentä RAA–PYI -alueella. Vuo-

den suurimmat havaitut määrät 
kuitenkin maaliskuun puolella: 
5.3. PYI Elävisluoto 9mN (ad, 8 
2kv) (HTu), 17.3. PYI Elävisluo-
to 15mN (10 2kv, 2 3kv, 3–4kv, 
+3kv, ad) (HTu, KVa), 17.3. 
RAA Lapaluoto 11p (6 ad, 3kv, 
2 2kv) (HTu) ja 20.–21.3. OUL 
Pyykösjärvi 11p (3 ad, 3 3kv, 5 
2kv) (HTu, PLa, ym.). Raahen 
seudun ja Oulun ulkopuolelta 
ilmoitettiin vain kaksi havain-
toa isolokista: 3.3. HAI Pöllän 
Kui vasäikkä 1 ad (JMa) ja 25.4. 
KUU Koskenkylä 1 (OLa), joka 
myös viimeinen ennen syyskuu-
ta. Talven ja kevään kokonais-
summaa on vaikea arvioida. 
Kun nittain arvioita: PYI noin 34, 
RAA 30–35, PAT 4, HAI 1, OUL 
karkeasti n.20. Yhteensä n. 90 
yksilöä, mikäli eri kunnissa tul-
kitaan nähdyn eri lintuja. 

Syksyllä havaittiin aina-

Isolokilla oli poikkeuksellisen runsas esiintyminen vuonna 2002. Talven ja kevään yhteismäärä 
oli noin 90 lintua. © HARRI TAAVETTI
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kin kaksi yksilöä joita tavattiin 
eri puolilla Oulua kahden kuu-
kauden ajan. Ensimmäinen löytyi 
5.9. OUL Pyykösjärveltä 1p 2kv 
(LMu, SJu). Molemmat yksilöt 
ilmoitettiin havaitun yhdellä ker-
taa vain 30.9. Rusko 2p (ad, 2kv) 
(WVe, RMä). Vuoden viimeinen 
havainto tehtiin 5.11. OUL Rus-
kosta 1p ad (WVe, PLa). 

Isolokki x harmaalokki (La-
rus hyperboreus x L. argenta-
tus)
Isolokin ja harmaalokin ristey-
miä ilmoitettiin yhteensä viisi 
yksilöä. Havainnot aikajärjes-
tyksessä: 12.1. Suni 1m ad (HTu, 
KVa) (mahdollinen risteymä), 
16.4. OUL Pyykösjärvi 1p 3kv ja 
OUL Rusko 1p 3kv (PLa, MLe, 
TUu), 19.10. OUL Rusko 1p 1kv 
(PLa, MKe) ja 26.10. Rusko 1p 
ad (JKa, RHa). Sunin lintu oli la-
jien risteymäksi oudon hentora-
kenteinen ja pienikokoinen (har-
maalokkia pienempi), eikä siitä 
voitu poissulkea esim. kumlieni–
alalajin grönlanninlokkia.

Merilokki (Larus marinus)
Vuoden ensimmäiset havaittiin 
9.2. RAA Hakotaurissa 2p (HTu). 
Helmikuun suurin kerääntymä 
havaittiin samassa paikassa: 18.–
25.2 RAA Hakotauri 15p (HTu). 
Helmikuussa ilmoitettiin yhteen-
sä noin 40 yksilöä. 

Maaliskuun lopulla me ri -
lokkien havaintomäärät kasvoi-
vat ja suurin kerääntymä las-
kettiin 22.3. OUL jätevedenpuh-
distamol la 35 (KOr). Huhtikuul-
la suurin määrä havaittiin 16.4. 
OUL Pyykösjärvellä 55p (JHa, 
JAa).

Lokakuun suurimmat 
sum mat: 1.10. OUL Pyykösjärvi 
65p (KRa) ja 6.10. OUL Pyy-
kösjärvi klo 11:30 180p, Hieta-

saari klo 13:30 260p ja Kempe-
leenlahti klo 16:30 22p (EAa). 
Marraskuun ainoa havainto 5.11. 
HAU Kiviniemi 13 (EAa, JJu). 
Vuoden viimeinen ja joulukuun 
ainoa 1.12. RAA Lohikarissa 1p 
(WVe, JSj, HTa). 

Räyskä (Sterna caspia)
Ensimmäinen räyskä havaittiin 
20.4. HAI Kirkosalmella 1m 
(JMa ym.). Kevään toinen yksilö 
nähtiin 23.4. LIM Virkkulassa 1p 
(HTu, JAa, JHa). Suurin lasket-
tu kevätmuutto ilmoitettiin 27.4. 
PYI Parhalahdelta 9m (4a) (HTu, 
PLa, MKe, MLe, ym.). Suurin 
kerääntymä keväällä havaittiin 
3.5. OUL Hietasaaren lintutornin 
edustalta >100p (VRa).

Suurin kerääntymä syys  -
ke sästä laskettiin 28.7. SII Tau-
 von lintuasemalla 21p. Sisä-
maassa räyskiä havaittiin syys-
kesästä ja syksystä seuraavasti: 
9.7. MUH Muhoslampi 17p 
(TWä), 28.7. MUH Muhoslam-
pi n.10p (TSp, VPH), 3.8. MUH 
Muhoslampi 1p (RRj) ja 4.8. 
PUD Hetekylä Aittojärvi 1p 
(ESa). Vuoden viimeiset räyskät 
havaittiin 23.8. OUL Oritkarissa 
2p (EMi).

Kalatiira (Sterna hirundo) ja 
lapintiira (Sterna paradi saea)
Ensimmäiset lajilleen määrit-
tämättömät kalatiirat/lapintiirat 
havaittiin 28.4. SII Tauvon Kaa-
salla a5S (HTa). Ensimmäinen 
kalatiira määritettiin 2.5. OUL 
pääkirjaston edustalta 1p (VSu, 
PSu). Kalatiiroja oli seuraavana 
päivänä 3.5. OUL Rommakon-
selällä 2p (VRa) ja OUL jäteve-
denpuhdistamolla 1p (KOr).

Ensimmäiset lapintiirat 
ha vaittiin 8.5. HAI Marjanie-
messä 1p (JHa) ja RAA Kulta-
lanlahdella 3m (HTu). Suurin 

päiväsumma muuttavia tiiroja 
laskettiin 18.5. PYI Elävisluo-
dossa 353m tiiraa, joista kala-
tiiroja 16m, lapintiiroja 131m 
ja loput 206m lajilleen määrittä-
mättömiä (HTu). 

Suurimmat ilmoitetut pe-
simäaikaiset kerääntymät lapin-
tiiroja laskettiin 22.6. HAI Pöl-
lässä 100p (TLe) ja 14.7. OUL 
Oritkarissa 108p (EMi). 

Suurin syysmuutto havait-
tiin 29.7. PYI Elävisluodossa 50m 
tiiraa, joista kalatiiroja 5m, lapin-
tiiroja 10m ja loput 35m lajilleen 
määrittämättömiä (HTu). Vuoden 
viimeinen lapintiira havaittiin 
6.10. HAI Keskiniemi (JSj ym.) 
ja vuoden viimeinen kalatiira 7.9. 
SII Tauvossa 1p (AVu). 

Pikkutiira (Sterna albifrons)
Ensimmäinen pikkutiira havait-
tiin 9.5. OUL Rommakonselällä 
(EHo, AHo). Seuraavana päivänä 
10.5. havaittiin pikkutiiroja OUL 
Kempeleenlahdella 2p (AVu) ja 
1p (MTy). Keväällä ainoa muut-
tava pikkutiira ilmoitettiin ha-
vaitun 18.5. PYI Elävisluodossa 
1m (HTu). Vuoden suurin määrä 
13.7. SII Munahieta 15p (KRa).

Suurimmat pesimäpai-
koilta ilmoitetut määrät olivat: 
HAI Iso Sunikari vähintään 2 
pesivää paria (JMa), HAI luo-
teisranta 3p (RHa), II Ulkokrun-
nit >3p (VSu), LUM Puhkiavan-
perä 2p (TLe), OUL Öljysatama 
7 pesivää paria (VSu, VMP ym.), 
OUL Pateniemen sahanranta 2p 
(TKo, JWi), RAA Kultalanlahti 
8p (HTu) ja SII Tauvo 7 pesivää 
paria (VSu, KKo). 

Syksyllä ainoa muuttava 
pikkutiira havaittiin 12.8. HAI 
Pöllän kalasatamassa 1m (APe). 
Vuoden viimeinen pikkutiira näh-
tiin 18.8. HAI Isolla Sunikarilla 1 
(JMa). 
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Mustatiira (Chlidonias niger)
Ensimmäiset mustatiirat havait-
tiin 24.5. PII Kortteisella 2p 
(KRe). Havaintoja Kortteiselta 
ilmoitettiin yhteensä neljältä eri 
päivältä. Suurin havaittu määrä 
oli 29.5. 5p (VRa, STi).

PII Kortteisen ulkopuo-
lelta yhteensä 7 mustatiiraa, 
tosin osa niistä voi olla samoja 
paikkaa vaihtaneita. Havainnot 
aikajärjestyksessä: 25.5. HAI 
Kirkkosalmi Kirkonkarit 1p 
(AMM, JMa, ALu, JKa, VSu, 
OSu, PSu ym.) ja PYI Heinika-
rinlampi 1p (KVa, JKo, PKä), 
26.5. SII Sääri 1p (MKe, PLa, 
PKu), 29.5. LIM Virkkula 1 
(ALu), 4.7. OUL Hietasaari jp 
p (JSa), 31.7. OUL Syväsatama 
jp p (VRa, EHo, VSu, PLa, ARa, 
STi, TJa) ja vuoden viimeinen 
havaittiin 29.8.–2.9. KEM–OUL 
Kempeleenlahdella 1p 1kv (JAa, 
HAa, PLa, ARa, EMi). 

Ruokki (Alca torda)
Ruokkeja havaittiin yhteensä 
47 yksilöä. Kaikki havainnot 
aikajärjestyksessä: 18.5. PYI 
Elävisluoto a2N (HTu), 25.5. 

SII Kaasa 1m (JMe, RHa), 26.5. 
HAU Kiviniemi ks. 3p (TKo, 
JWi), 16–17.6. II Krunnit Rais-
ka 23p (JPe, STi), 16.6. II Poh-
janletot 11p (JPe, STi), 7.7. PYI 
Elävisluoto 1S (HTu, KVa), 8.7. 
PYI Ulkoharmi 1 (HTu), 28.7. 
PYI Elävisluoto 1p ja 1S (HTu) 
ja 29.7. PYI Elävisluoto a3N 
(HTu).

Riskilä (Cepphus grylle)
Havaintoja hyvin niukasti, vain 
kuu desta linnusta. Kaikki ha-
vainnot: 26.5. RAA Lapaluoto 1p 
(MKe, PLa, PKu), 9.6. SII Tauvo, 
Kullikari 1p (VSu,VMP), 10.7. 
PYI Ulkoharmi 1N (HTu), 31.8. 
PYI Elävisluoto 1S laskeutui p 
(HTu, KVa), 1.9. PYI Ulkoharmi 
1p 1kv (HTu) ja 21.9. HAI Itäne-
nä 1p (PLa, SLa, WVe, KKa).

Kyyhkylinnut - Columbifor-
mes

Kesykyyhky (Columba livia)
Vuoden suurin laskettu määrä 
oli 6.1. OUL keskusta-alue 509p 
(TMu, MMu, ym.) ja noin sadan 

kerääntymiä laskettiin myöhem-
minkin: 18.1 OUL Keskusta 
100p (HSe), 19.8. OUL Raksila 
100p (HSe). Kesällä laskettiin 
OUN Keskustasta n. 30 pesivää 
paria (RRa). Suurimmat muilta 
paikkakunnilta huomatut määrät 
olivat: 24.11. RAA Pitkäkarin 
talvilintulaskenta 74p, 15.12. 
KUU Keskusta 36p (HSe), 2.10. 
KEM Vanha pappila 2p (TMu) ja 
21.11. LIM Keskusta 1p (TMu). 

Uuttukyyhky (Columba oe-
nas)
3.1. OUL Intiö 1p (MJ) oli ainoa 
talvella. Keväällä ensimmäinen 
oli 16.3. PYI Etelänkylästä 1p 
(HTu), mutta vasta 26.3. alka-
en saatiin enemmän havaintoja. 
Maaliskuussa havaittiin yhteen-
sä 41 uuttukyyhkyä, joka jo lä-
hentelee edellisvuosien koko 
vuo den määriä. Huhtikuun sum-
maksi päällekkäisyyksiä karsi-
en tulee noin 80 lintua. Touko-
kuussa havaittiin vielä kahdesti 
muuttavia uuttukyyhkyjä: 1.5. 
LUM Sannanlahti 2m (JMe, 
HTa, SKu) ja 4.5. OUS Akion-
lahti 1m (JMe, SKu). Vuoden 

Pohjois-Pohjanmaan rannikko on pikkutiiran ydinaluetta. © ELINA SEPPÄNEN
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suurimmat muutot olivat 28.3. 
LIM Rantakylä 7m (JHa, JAa, 
TJa), 29.3. LUM Sannanlahti 7m 
(JHa, JAa, TJa ym.), 2.4. LUM 
Sannanlahti 5m yhtenä parvena 
(JHa, JAa, TJa ym.), 10.4. KEM 
Teppola 5m (VSu, KOr), 12.4. 
PYI Parhalahti 7m (HTu, JJä). 
Suurin kerralla ilmoitettu määrä 
oli sekin edellisvuosiin verrattu-
na melkoinen: 5.4. OUL Syvä-
satama 18p (JAa, JSj). Muualta 
paras kertymä: 18.4. TYR Murto 
11p (JHa). Koillismaan vuoden 
ainoa havainto oli 14.4. KUU 
Kuolio 3p (HSe).

Pesintään viittasi ainakin 
4.4. TYR Töykkäläntiellä soidin-
tanut pari (JRa) sekä OUL Oritka-
rista pitkin kesää saadut havain-
not, esimerkiksi 30.7. 4p (EHo).

Syksyn muuttajista en-
simmäiset olivat 26.8. OUL 
Oritkari 5m (EMi). Ainoat Ou-
lun Oritkarin ulkopuoliset syys-
havainnot olivat 31.8. KEM 

Honkanen 1p (JHa) ja 12.9. 
HAU Halosentie 1m (JMe, 
SKu). Vuoden viimeinen lintu 
oli tutusta paikasta 20.9. OUL 
Oritkari 1p (EMi).

Sepelkyyhky (Columba pa-
lum bus) ja kyyhkylaji (Co-
lumba sp.)
Ensihavainto 22.3. PYI Kirkon-
kylä 2p (KKu), seuraavat 25.3. 
SII Karinkanta 2m (JAa, JHa). 
Maaliskuun lopussa kertyi jo 
run  saasti havaintoja rannikko-
kunnista: 27.3. LUM Sannanlah-
ti 108m (JAa, JHa), 28.3. LIM 
Rantakylä 196m (JAa, JHa, TJa) 
sekä 29.3. LUM Sannanlah-
ti 196m (JHa), PYI Parhalahti 
142m (HTu). Koillismaan en-
simmäinen: 1.4. KUU Nouka-
vaara 1p (VMä). Vuoden isoin 
kerääntymä oli 15.4. LIM Virk-
kula 650p ja lisäksi havaittiin sa-
malla columba sp. yli 500p (JKa, 

ALu). Kevään yli viidensadan 
päivämuutot olivat: 10.4. LUM 
Sannanlahti 567m (JAa, JHa), 
12.4. PYI Parhalahti 523m (HTu, 
JJä) sekä vuoden kiivain muutto 
20.4. LUM Sannanlahti 1443m 
(JAa, APe). Kevään viimeinen 
iso muutto oli 27.4. PYI Parha-
lahti 229m (HTu, PLa ym.).

Syysmuuttoa oli jo 11.7. 
PYI Yppärijokisuulla 64m (HTu)
ja lisää muuttajia elokuussa: 1.8. 
PYI Yppärijokisuu 17S (HTu), 
18.8. SII Tauvon lintuasema 29m 
sekä 28.8. RAA Kultalanlahti 11S 
(HTu). Syyskuussa oli muutama 
noin sadan kyyhkyn muutto: 1.9. 
PYI Ulkoharmi 98S kahdessa 
parvessa (HTu), 25.9. HAU Ha-
losentie 100m (JMe), 26.9. RAA 
Kultalanlahti 115S (HTu) ja vie-
lä 30.9. sama paikka 95m (HTu). 
Vuoden viimeiset 12.10. HAU 
Jokikylä 5m SE (JWi) ja 26.10. 
RAA Kultalanlahti 1S (HTu).

Turkinkyyhky (Streptopelia 
de caocto)
Kokonaismäärää on vaikea hah-
mottaa, mutta tunnetuilta pai-
koilta suurimmat kerralla havai-
tut määrät olivat vuoden aikana 
seuraavat: 5.1. TYR Kirkonkylä 
6p (MEs), 24.3. MUH Kirkonky-
lä 3p (TSp), 25.5. SII Säärenperä 
2p (VSu, OSu, PSu), 12.10. SII 
Siikajoen silta 2p (TVä), 6.10. 
LUM Keskusta 2p (JPe, JHk), 
22.12. LIM Keskusta 7p (JHa).

Muuttavia lintuja ilmoitet-
tiin 14.4. OUL Hietasaari 2m 
(JAa) ja 28.4. PYI Parhalahti 1m 
(HTa). Muita vähemmän tunnet-
tuja paikkoja olivat: 31.3. RAA 
Lapaluoto 2p (SSi), 20.4. HAI 
Santonen 1p lintulaudalla (JMa 
ilm.), 26.5. LUM Varjakka 1Ä 
(MKe, PLa) ja 21.9. LUM Varja-
kan leipomo 1p (MKe).

Kyyhkyjen poikaset ovat varsinaisia lintumaailman komistuk-
sia. Kuvassa sepelkyyhkyn poikanen. © TUOMAS VÄYRYNEN
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Turturikyyhky (Streptopelia 
tur tur)
Havaintoja normaalia runsaam-
min, yksi keväällä, yksi kesällä 
ja noin 7 syksyllä. Kaikki ha-
vainnot: 4.5. LIM Kirkonkylä 
1p (ALu), 10.6. YKI Jolosjärvi 
1p (RPa), 3.8. KUU Keskusta 1p 
(MRy), 2.9. LIM Tupos 1p (HTa), 
14.9. PYI Yppäri 1p (MKe, PLa, 
WVe) ja 6.10. PYI Yppärijoki-
suu 1N (KVa), 4.–7.10. OUL jä-
täri juv p (MTa, TJa ym.), nuori 
vaihtoasuinen yksilö viivähti pi-
hapuussa 21.10. OUL Hiesutiel-
lä (IRu, PRs), 28.10 TYR (RKy), 
31.10. TYR Kirkonkylä 1p (JAa, 
TJa) ja 9.11. TYR Keskikyläntie 
1kv p (MEs).

Käkilinnut - Cuculiformes

Käki (Cuculus canorus)
Vuoden ensimmäiset havainnot
11.5. KUU Jalmavaara 1p (ALv) 
ja 12.5. LIM Kurranperä Ä 
(JPm), 12.5. KUU Horsmavaa-
ra 1 (PSi). Vuoden suurin määrä 
oli 30.–31.5. SII Tauvon lintu-
aseman 10p. Viimeiset havain-
not olivat 7.9. II Ulkokrunni 1p 
(MKe, PPLY:n talkooväki), 8.9. 
KUU Keskusta 1p (MHo) ja 
12.9. SII Sääri 1p (JAa).

Pöllölinnut - Strigiformes 

Huuhkaja (Bubo bubo)
Tammirallipinnaksi huuhkaja 
haettiin ensi kerran 5.1. Oulun 
Ruskon kaatopaikalta 1p (VSu, 
PSu, OSu) ja sen jälkeen usein. 
Muualta lajia ei tammikuussa il-
moitettu. 28.2. OUL Sääskensuo 
1p (JKn) oli helmikuun ainoa, 
mutta maaliskuusta alkaen revii-
rejä löydettiin yhteensä noin 30: 
HAI 1, HAU 1, KUU 2, MUH 
1, OUL 5, PAT 3, PYI 7, RAA 
6, VIH 4. Runsain kertahavain-

to oli 1.4. RAA kaatopaikka 3Ä 
(HTu, KVa).

Kesällä havaittiin muuta-
ma yksinäinen huuhkaja uusis sa  
paikoissa ja pesintöjä varmistet-
tiin 8. Maastopoikueita tavat-
tiin: 9.6. KUU Vasaraperä 3 pull 
(HSe) 11.8. RAA kaatopaikka 4p 
(HTu, KVa). Kesäisenä päivänä 
aamukymmeneltä 13.8. PYI Ta-
karannalla huuhkaja nousi puun-
latvaan huhuilemaan ja sai heti 
kiusaajikseen kymmenkunta eri 
lajin päiväpetolintua, muun mu-
assa kaksi muuttohaukkaa. Sillä 
kertaa varikset ei rääkkäykseen 
osallistuneet. (HTu). 

Syksyllä vaeltelevia huuh-
kajia löydettiin: 1.9. OUL jätäri 
1p (EMi), 22.9. HAU Siikasaari 
kuollut (TMu), 7.11. OUL Tui-
rassa lenteli kerrostalojen katoilla 
1p (EAa), 15.11. VIH Rukkisperä 
1p (APe), 19.11. OUL Odessan-
puistosta löytyi noin satapäisen 
varis- ja naakkaparven vihan 
koh teena 1 p (PRs, TTa, VRa) 
ja vuoden viimeinen 10.12. PAT 
Sorttanen 1Ä (HTu).

Tunturipöllö (Bubo scandia-
cus)
Kolme havaintoa: Tammikuussa 
15.1. Hailuodon Huikussa lautan 
ylitti muuttava (NE) yksilö (JMa). 
Kempeleen Kokkokankaalla näh-
tiin 13.2. 1p (EAl) ja mahdolli-
sesti sama ( /1juv p) 10.3. KEM 
Zeppelinin luona (MNi).

Hiiripöllö (Surnia ulula)
Vuoden ensimmäinen oli 1.1. 
SII Tauvo 1p (HTu, KVa), joka 
paikalla jo edellisvuoden loka-
kuulta saakka. Muut tammikuun 
surniat olivat: 22.1. MUH Soso 
1p (JHa) sekä 30.1. PAT Olkijo-
ki (HSe). Kesään mennessä hii-
ripöllöjä näkyi muihin pöllöihin 
verrattuna vähän: 12.2. OUL La-

pinkangas 1p (PSu), 2.3. KUU 
Sui ninki Ä (HSe, UTu, ASe, 
ATu) ja 5.4. HAI Ulkokarvon 
ris teys 1p (JMa) olivat ainoat.

Yhtään pesintää tai pesä-
poikuetta ei kesällä havaittu. Syk-
syllä kaikki oli todellakin toisin. 
Ensimmäinen syysvaelta ja oli 
12.8. PYI Liminkakylä (KVa), 
seuraavat 7.9. LIM Rantakylä 1p 
(TVä, MLu) ja 17.9. HAI Tömp-
pä 1p (ALu). Syyskuun lopulla 
ja lokakuussa hiiripöllöjä alkoi 
näkyä rannikolla Lumijoesta ete-
lään ja varsinkin Raahen seudul-
la yleisesti. Alueen myyräkannat 
säilyivät vahvoina ja uusia hii-
ripöllöjä ilmoitettiin myös si-
sämaasta. Syyskaudella kirjatut 
havainnot jakautuivat kunnittain: 
HAI 1, KEM 1, LIM 2, LUM 4, 
OUL 1, PAT 107, PUD 1, PYI 
22, RAA 8, SII 12, VIH 13. Isoin 
kerääntymä oli VIH–RAA Luk-
karoisten tienvarren peltomaise-
massa viihtyneet 8p (KVa). Koko 
syksyn 2002 Raahen seudun yk-
silömääräksi todettiin peräti n. 
65 lintua (KVa, HTu).

Varpuspöllö (Glaucidium pas-
serinum)
Ekaekaa eli 1.1. varpuspöllö ha-
vaittiin PUD Kollajan Rankki-
lassa (ESa, TSa) ja lintu viihtyi 
alueella 7.2. saakka. Tammi-
rallin ajalta ilmoituksia lähinnä 
Oulusta: 19.1. OUL Kaakkuri 
1p (JHa), 20.1. OUL Juurussuo 
1p sekä OUL Pilpajärvi 1ä (JKa, 
ALu), 26.1. HAI Marjaniemi 
väijyi 1p lintulaudalla (OTi) ja 
30.1. OUL Kaukovainion kunto-
rata 1p (KRa). Helmikuussa vie-
lä kaksi löytöä: 22.2. II Laitakari 
1p (KRa) sekä HAU Virpiniemi 
1p (KRa).

Maaliskuusta lähtien soi-
din tavia kuultiin 19 paikassa: 1.3. 
OUL Loppula 1Ä (IRu, PRs), 2.3. 
RAA Kakkosreitti 1Ä (SSi), 10.3. 



68     AUREOLA 2004

MUH Suokylä 1Ä (TSp), 10.3. 
RAA Ykkösreitti 1Ä (JKo), 13.3. 
OUL Kinnusenkylä 1p (KHe, 
MHu), 15.3. KUU Oulangan 
kansallispuisto 1ä, 24–26.3. OUL 
Sanginjoki 1p (JAa), 27.3. HAI 
Rautaletto 1p (EMe ym.), 29.3. 
OUL Kuparisenpolku (MTy,
ATy), 31.3. HAU Pärräperänsuo 
Ä (VSu, PSu), 31.3. PAT Kil-
linmäki 1Ä (HTu), 31.3. RAA 
Viitajärvi Ä (HTu), 31.3. RAA 
Kettuperä Ä (HTu), 1.4. KII 
Reposelkä Ä (JKn), 8.4. PAT 

Jokelassa kuului 3Ä noin 3 km 
matkalla (HTu) ja vielä touko-
kuussakin soi 25.5. SII Hum-
masti 1Ä (HTu, JMe, RHa).

Pesintöjä varmistui kuusi. 
Syksyllä 18.8.–5.10. Tauvon lin-
tuasemalla havaittiin neljästi 1p. 
Lisäksi joitakin havaintoja pitkin 
PPLY:n aluetta, mutta Raahen 
seudulla huomattiin usein las-
kennoissa tai muuten yhteensä 
16 eri kertaa, vuoden viimeiset 
25.12 PYI Teerelä 3ä (HTu).

Viirupöllö (Strix uralensis)
Ensimmäinen havaittiin 6.2. PUD
Kollaja, Rankkila, ilmeisesti sa-
ma myös 5.3. (TSa, ESa). Seuraa-
va oli 1.3. 1Ä, PYI Parhalah den 
Sydänmaa (HTu, KVa). Ou lun
Sanginjoen viirupöllöjä havait -
tiin ahkerasti maaliskuulla, esi-
mer kiksi 7.3. 1p (VSu, PSu, 
OSu) ja viimeksi 30.3. kuultiin 
soidinääntä sekä pariskunta näh-
tiin (JKa, ALu).

Keväällä havaitut muut 
reviirit: 10.3. SII Kallioneva 1Än 
(HTu, KVa), 10.3. VIH Vuo-
lujärvi 1Än (HTu, KVa), 13.3. 
HAU Jokikylä 1p (TKo, JWi), 
30.3. KUU Oulanka, Rytilampi 
1p (MHo), 15.3. PYI Syynimaa 
1Ä (SKa), 1.4. PYI Jukonperä 
1Än (HTu, KVa), 1.4. VIH Kil-
pua 1Ä (HTu, KVa), 6.4. KUU 
Oivanki löytyi kuolleena (EKe), 
6.4. PYI Liminkakylä yhteensä 
4Ä (HTu, KVa sekä STi, VRa), 
6.4. PYI Keskikylä 1Ä (HTu, 
KVa), 7.4. PYI Kupulisperä 1Ä 
(HTu, KVa), 8.4. PAT Kallione-
va 1Ä (HTu). Lisäksi 8.4. yöllä 
viirupöllö kuultiin PYI–VIH tien 
varressa kaikkiaan 9 eri paikassa 
(JAa, HAa, TJa). 

Poikaspesiä varmistettiin 
28. Lisäksi PYI–VIH -alueella 
ha vaittiin viisi maastopoikuetta 
(HTu ym.). Varmistettujen pe-
sintöjen määrä on kuitenkin aika 
kohtuullista esimerkiksi Keski-
Pohjanmaalta samana vuonna 
todettuihin sataan pesintään ver-
rattuna. 

Syksyllä tavattiin 16.8. 
RAA Piehinki lentelemässä kuu-
tamossa (HTu, KVa), 25.8. PYI 
Liminkakylä 1Ä sekä 1p (HTu, 
KVa), 12.10. PYI Suni 1p otti 
myyrän tieltä (HTu, KVa), 13.10. 
PYI Liminkakylä 1p näkyi auton 
valoissa, 3.11. PYI Kivineva vas  -
tasi atrappiin, 3.11. PYI Sydän-
maa 1Ä (HTu, KVa), 3.12. PAT 
1p (KVa).

Sarjassa metsän menninkäiset esittelyvuorossa hiiripöllön poi-
kanen. © JUHA OLLILA
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+ ad (HTu), 15.8. PYI Uusitalo 
3p (HTu), 15.8. PYI Keskikylä 
3p (HTu), 25.8. PYI Teerelä is-
tui kolme nuorta lintua samassa 
puussa (HTu).

Syksyllä 13.10. PYI Li-
minkakylä Ä (HTu, KVa) ja 3Ä 
3.11. PYI Kivineva (HTu, KVa) 
ja 26.12. OUL Rommakonselkä 
(Ilari Kaarto). 

Sarvipöllö (Asio otus)
Sarvipöllöllekin vuosi oli oiva 
ja sitä esiintyi laajemmin, eikä 
pelkästään eteläosissa aluetta. 
12.3.–31.3. huhuili sarvipöllö 
KEM Rajakorpi–Välikorpi tien 
varressa (MPa, AJa), myöhem-
min eli 20.5. oli samoilla pai-
koilla myös 2p (KRa).

Kevätkaudella löydettiin 
7.4. PYI Katinhäntä 1Ä (HTu, 
JKo), 8.4. RAA Kiilunmäki 1Ä 
(HTu), 16.4. PAT Pöllä 1Ä (HTu), 

Lintulautojen kauhu, varpuspöllö. © JUHA OLLILA

Lapinpöllö (Strix nebulosa)
Ensimmäiset 2p lapinpöllöä il-
moitettiin 16.2. KUU Mäkelässä 
(HSe) ja samoista linnuista tuli 
lisää havaintoja 2.3. asti (HSe, 
UTu ym.). Seuraava ilmoitus 
kos ki jo huutelevaa lintua 10.3. 
RUU Relletin Sauvolanneva Ä 
(HTu, KVa). 

Huhtikuussa Pyhäjoella 
uhkui lapinpöllöjä lähes jokai-
sella metsän reunustamalla pel-
toaukealla ja tavallista oli, että 
useita kuultiin samoihin paikkoi-
hin, kuten esimerkiksi 1.4. PYI 
Liminkakylä 5Ä (HTu, KVa). 
Yhteensä 23 reviiriä kirjattiin: 
31.3. PYI Teerelä 1Ä (HTu), 1.4. 
PYI Jukonperä 3Ä (HTu, KVa), 
1.4. PYI Silovuori 2p (HTu, 
KVa), 1.4. PYI Liminkakylä 5Ä 
(HTu, KVa), 1.4. PYI Keskikylä 
1Ä (HTu, KVa), 6.4. PYI Uusi-
talo 4Ä (HTu, KVa), 7.4. PYI 
Vaihoja 2Ä (HTu, KVa), 7.4. 

PYI Kopisto 1Ä, 1p (HTu, KVa), 
27.4. 1p jäi lähes auton alle PYI 
Jukonperän tie (PRs) sekä 25.6. 
PYI Yppäri nähtiin yksin 8-tien 
yli lentävä (HTu). 

Muualta havaittiin 1.4. 
YII Kiimingintie 1p (KRa,) ja 
6.4. samasta paikasta (JMe) sekä 
8.4. PAT Sorttanen Ä (HTu). 
Kuusamossa esiintyi vuoden 
aikana kolmessa paikassa KUU 
Mäkelän lisäksi: 7.4. KUU Jal-
majoki 1p (HSe, ALe, ym.), 7.4. 
1p KUU Maikku (HSe, ALe 
ym.) ja 10.5. 1p KUU Muojärvi 
(HSe, LRy, RSt).

Pesintöjä löydettiin RUU 
3, SII 1 ja PYI 10, joista yksi 
oli PYI Liminkakylässä puo-
lalaisessa pajukorissa monista 
kuvaajista tai metsänharvennus-
koneistakaan välittämättä neljä 
poikasta kasvattanut pari. Elo-
kuussa havaittiin lentopoikueita 
5.8. ja 15.8. PYI Liminkakylä 3p 
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26.4. HAI Kirkkosalmi 1Ä, 1p 
(JHa, ALu), 26.4. LUM Sannan-
lahti Ä (JHa), 26.5. PYI Teerelä 
1p (HTu, JMe, RHa) ja 31.5. OUL 
Oritkari 1p lennossa Kempeleen-
lahden yli (MKe). 

Poikueita havaittiin heti 
kesäkuun alussa: 2.6. PYI Tee-
relä ad ja väh 3 poikasta (HTu, 
KVa) ja 8.6. LUM Hirvaslahti 
poikue (EHo). Havaittuja poiku-
eita yhteensä 13: LUM 1, LIM 1, 
MUH 1, PAT 2, PYI 4, RAA 1, 
RUU 1, VIH 1, OUN 1.

Syksyllä havaintoja vä-
hän: 19.8. RAA Ruottalo 1m W 
(HTu), 25.8. PYI Teerelä, Iso-
haka 5p saalisteleva perheparvi 
(IRu, PRs), 2.9. OUL Limingan-
tulli 1p (JAa). Vuoden viimeiset 
20.9. SII Tauvon lintuasemalla 1 
reng ja 14.12. LUM Sannanlahti 
1p (KKo). 

Suopöllö (Asio fl ammeus)
5.4. KEM Rajakorpi 1p oli vuo-
den ensimmäinen (JMe, SKu), 
mutta jo 9.4. oli TYR Murros-
sa 4p (KKr, HKr). Ensimmäi-
nen Kuusamosta ilmoitettu oli 
18.5. KUU Vuotunki 1m (PSi, 
IHa, PHo). Kevään suurin yh-
den päivän havaintomäärä oli 
21.4. TYR Murron 10p (JSj) ja 
monesti nähtiin kahta enemmän: 
30.4. MUH Kankaannokka 3p 
(TWä), 14.5. TYR Murto (HTu, 
JHa) 4p, 21.5. SII Etu-Tauvola 
4p (KRa). Suopöllön mahdolli-
sia reviirejä kirjattiin alueelta 
yhteensä 79.

Kovana myyrävuonnakin 
lajin pesiä on hankala löytää, jo-
ten rengastettavia poikueita löy-
tyi vain kolme. Lentopoikueita 
näkyi silti heinäkuusta alkaen: 

Sinut on huomattu! Lapinpöl-
lö. © JUHA OLLILA
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13.7. PAT Pöllä 5p (HTu), 20.7. 
PYI Liminkakylä 6p (HTu, KVa), 
20.7. PYI Polusperä 3p (HTu, 
KVa), 20.7. VIH Perukka 4p 
(HTu, KVa). Pesintähavaintoja 
olivat myös 22.7. TYR Jokisilta 
kerjuuäänet (TVä, MLu), 24.7. 
PYI Yppärijokisuu myyrää kanta-
va (HTu), 26.7. PYI Kirkonkylä 
vähintään 2 pull (HTu), 26.7. PYI 
Kupulisperä 1 pull (HTu). 

Laji poistui tapansa mu-
kaan huomaamattomasti, syys-
kuulta tuli enää kolme havaintoa: 
13.9. HAI Pökönnokka 1p (JKa, 
ALu), 14.9. PYI Suni (APe) ja 
18.9. OUL Oritkari (PLa). Vuo-
den viimeinen yllätti kuitenkin 
koiranulkoiluttajan niinkin myö-
hään kuin 17.10. OUL Kuivas-
järvi 1p (HEs).

Helmipöllö (Aegolius funere-
us)
Hyvään myyrävuoteen kuului 
helmipöllön runsaus. Ensimmäi-
nen havainto oli 8.1. RAA Kos-
kenkorva 1p ääntelevä (JHa) ja 
muut tammikuiset: 11.1. OUN 
Raudasperä 1Ä (MKu, ARu), 
12.1. VIH Puronneva 1p (HTu, 
KVa), 15.1. OUL Sanginjoki 1p 
(JKa, ALu). Helmikuusta huhti-
kuuhun reviirejä kirjattiin: HAI 
1 , HAU 3, KEM 9, KII 7, KUU 
4, KUI 1, LUM 1, MUH 4, OUL 
8, PAT 2, PYI 37, RAA 4, VIH 
14. Raahen seudun oloja kuvaa 
esimerkiksi 1.4. tehty retki, jolla 
kuultiin yhteensä 39 pöllöä, jois-
ta 14 helmipöllöjä (HTu, KVa). 
Myös 7.4. PYI Sydänmaa 7Ä 
(HTu, JKo) ja 8.4. PYI Vihan-
nintie 14Ä (JAa, HAa, TJa).

Onnistuneita pesintöjä il-
moitettiin 25, joista vain kolme 
Pyhäjoelta.

Syksyllä SII Tauvon lin-
tuasemalla rengastettiin 17.8.– 
12.10. yhteensä 22 ja parhaana il -
tana 21.9. 10 yksilöä (MTy ym.). 

Vuoden viimeinen oli joulu-
kuussa Muhoksen kirkonkylässä 
useana iltana puputtanut pöllö 
(RRj).

Kirskulinnut - Apodiformes

Tervapääsky (Apus apus)
Ensihavainto tuli poikkeavasti 
Koillismaalta 9.5. KUU Hanho-
nen 2p (VNi), rannikolta viikkoa 
myöhemmin 16.5. HAU Kello 
1p (JRa). Laji yleistyi 21.5. jäl-
keen. 26.5. KUU Purnulammel-
la oli jo 50p (ALv). 

Vuoden suurimpia mää-
riä olivat aamuvarhain 25.7. PYI 
Yppärijokisuu 279m S (HTu, 
1.8. OUL Syväsatama 100 muut-
tavaa ja paikallista (KRa) ja 
13.8. OUL Oritkari 235p (EMi). 
Viimeiset 25.9. OUL Mustasuo 
1mN (HEs), 25.9. HAU Halo-
sentie 3m (JMe) ja 26.9. samalla 
pihalla 5p (JMe, SKu).

Säihkylinnut - Coraciiformes

Harjalintu (Upupa epops)
Harjalinnusta vain kaksi havain-
toa, ilm. samasta linnusta: 5.10. 
PUD Livonkylä 1p (KPu) ja 
6.10. PUD Kivarin yhteismetsä 
(TOj).

Tikkalinnut - Piciformes

Käenpiika (Jynx torquilla)
Vuoden ensimmäinen käenpiika 
kuultiin 1.5. KEM Vihiluodossa 
(MEs) ja samana päivänä myös 
1p PYI Parhalahdella (HTu, JKo, 
KVa). Seuraava 5.5. OUN Puis-
tolassa 1Ä (RRa).

Muut vuoden havainnot 
(yhteensä 41 yksilöä) aikajär-
jestyksessä: 6.5. KUU Isosuo 1 
(HHa), 9.5. PYI Takaranta 1Ä 
(HTu), 10.5. UTA Juorkuna 1p 

(EMi), 11.5. SII Kaasa 2p (HTu, 
MKe), 13.5. SII Säärenperä 1Ä 
(JKa), 15.5. HAU Halosenniemi 
1Ä (PRa, TRa) ja KUU Kiurusuo 
1 (SLm), 16.5. PYI Takaranta 1Ä 
(HTu), PYI Silovuori 1Ä (HTu) 
ja SII Tauvo 1Ä (AVu), 21.5. 
KUU Selkävaara 1Ä (HKe), 24.5. 
OUL Toppilansaari 1Ä (MTy), 
25.5. HAI Patelanselkä 1Ä (JKa, 
JMa, ALu), PUD Koppelokum-
mut 1Ä (KRa) ja SII Vartinsalmi 
1p (TMu), 28.5. HAU Pennasen-
kangas 1p ja pesä (VSu), 4.6. 
KUU Akonvaara 1 (MRy), 5.6. 
OUL Kuparisenpolku 1p (JHa), 
20.6. KUI Rimpijärvi–Uusijärvi 
1Ä (HTu), 21.6. HAU Merinie-
mi 1Ä (PRa), 26.6. PUD Kollaja 
Turkkisuo 10p (2ad+8pull) pesä 
pöntössä (ESa, TSa), 2.7. PUD 
Kollaja Kortesuo >2p (pull) pesä 
haavan kolossa (TSa), 12.7. OUL 
Intiö 4p lentopoikue (VRa, PRs, 
IRu) ja vuoden myöhäisin ha-
vainto 13.7. OUS Mustaniemi 1p 
(JMe, SKu).

Havaitut reviirit kunnit-
tain: HAI 1, HAU 3, KEM 1, KUI 
1, KUU 4, OUL 3, OUN 1, OUS 
1, PUD 3, PYI 3, SII 4, UTA 1.

Harmaapäätikka (Picus ca-
nus)
Runsas esiintyminen jatkui myös 
vuonna 2002. Havaintoja ilmoi-
tettiin noin 16:sta yksilöstä. Ke-
vättalvella havaittiin noin 8 yksi-
löä ja syystalvella noin 9 yksilöä.

Kaikki havainnot: tammi-
toukokuun ajan TAI kaatopai-
kalla 1/1p (KHi), HAI Ojaky-
lässä 1p (JIl) ja HAI Viinikassa 
1p (maallikko, ilm. JMa), 24.1. 
LIM Virkkula (Tellervo Kala-
oja), 2.3. PUD Naamangalla 1p 
(KKr, HKs), 2.3. TAI Iiviöjärvi 
1p (TLa), 13.3. PAT Jokela /1p 
(PÄi), 28.3. LIM Virkkula 1p 
(ARa), 4.4. HAI Viinikantien 
risteys (PPe), 18.10. OUL Kem-
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peleenlahti (JHa), 30.10. 1p UTA 
Pelso (MAs), 2.11. UTA Särkijär-
vi 1p (MPa), 16.11.–16.12. OUL 
Hietasaari, Hyry 1/p (JAa, APe, 
ESa), 17.11. KUU Nissinvaara 
/1p (HSe, ALv), 30.11. YII Tan-
nila (Risto Tanjunen), 3.–4.12. 
HAU Halosenniemi 1/p (AKs), 
10.12. MUH Montta 1/p (SPn) 
ja 19.12. HAU Halosenniemi /1p 
(AKs).

Palokärki (Dryocopus marti-
us)
Maalis-kesäkuussa ilmoitetut re-
viirit kunnittain: HAU 1 (Halo-
senniemi), KEM 1 (Honkanen), 
KUI 1 (Oijärvi Kivijoki), KUU 
2 (Hoikankangas ja Oulanka), 
LIM 1 (Ketunmaa), MUH 1 
(Hyr käs), OUL 2 (Sanginjoki 
pe sä ja Pilpasuo), PAT 2 (Patti-
jokisuu ja Mikonkari), PUD 3 
(Iinattijärvi, Isokumpu ja Kolla-
ja Rankkila), PYI 7 (Parhalahti–
Keskikylä 4, Viirre, Jukonperä 
ja Kirkonkylä), PYÄ 1 (Kamu-
la), RAA 1 (Lapaluoto), RUU 1 
(Revonlahti), SII 3 (Alhonmäki, 
Säärenperä ja Tauvon lintuase-
ma), TYR 1 (Ängeslevä) ja UTA 
1 (Juorkuna).

Keväällä ei havaittu vael-
lusta. Kaksi vaellushavaintoa 
syksyltä: 10.9. OUL Rajakylä 
1m (JMe) ja 19.10. RAA Kulta-
lanlahti 1N (HTu, KVa).

Käpytikka (Dendrocopus ma-
jor)
Suurimmat ilmoitetut määrät 
kevättalvella havaittiin talvilin-
tulaskennoissa 3.2. RAA ykkös-
reitti 11 (JKo, RNe) ja RUU ka-
sireitti 10 (AKu, RKu).

Kevätmuuttohavainnot: 
18.2. PAT Mikonkari 1mS (HTu), 
25.2. PAT Mikonkari 1mS (HTu), 
27.3. LUM Sannanlahti 3m (JHa), 
20.4. HAI Kirkkosalmi 5m (JMa, 

ym.), PYI Parhalahti ks 2m (HTu, 
JMe, SKu, JPm ym.) ja 4.5. PYI 
Parhalahti ks. 1mN (HTu, JHa, 
JKo, KVa).

Käpytikalla ei ollut maini-
ttavaa vaellusta syksyllä. Kaikki 
ilmoitetut muuttohavainnot syk-
syltä: 18.8. SII Tauvon lintuase-
ma 2m, 23.8. RAA Kultalanlahti 
2mN (HTu), 1.9. PYI Ulkoharmi 
1mS (HTu), 6.10. SII Tauvon lin -
tuasema 1m, 11.10. PAT Pöllän 
pel lot 1m (HTu) ja 12.10. PYI 
Yppärijokisuu 1mN (HTu, KVa). 

Suurimmat ilmoitetut mää-
rät syystalvella havaittiin myös 
talvilintulaskennoista 27.10. RAA 
Pitkäkari 7p (HTu), 5.11. HAU 
Kiviniemi 7 ( EAa, JJu), 24.11. 
RAA Pitkäkari 10p (HTu) ja 
28.12. RAA Pitkäkari 15p (HTu).

Pikkutikka (Dendrocopus mi-
nor)
Talvihavaintoja vähintään kym-
menestä yksilöstä. Havainnot 
kunnittain aikavälillä 1.1.–31.3.: 
HAU 1 (Halosenniemi), KUU 1 
(Kirkonkylä), OUL 3 (Hietasaa-
ri, Letonniemi ja Taskila), PAT 1, 
PUD 1 (Hetekylä kurituksen saa-
ret 2) ja PYI 1 (Parhalahti ks. 2). 

Keväällä tehtiin vain yksi 
havainto muuttavasta pikkuti-
kasta: 5.4. LUM Sannanlahti 1m 
(JAa, JHa, TJa).

Huhti-kesäkuussa havain-
toja 36 yksilöstä: Seuraavaksi ha-
vaintojen perusteella arvioidut re-
viirit, yhteensä 18 kpl, kunnittain: 
KUU 3 (Kirkonkylä pesä, Nur-
miniemi ja Torankijärvi), LIM 1 
(Tupos poikue), OUL 5 (Alppila, 
Hietasaari, jätäri, Kempeleenlahti 
ja Oritkari), PAT 2 (Jokisuu ja Yr-
jänä), PYI 3 (Maunus, Parhalahti 
ks ja Takaranta), SII 4 (Kaasa, 
Karinkanta, Säärenperä ja Savi-
lahti) ja YII 1 (keskusta).

Ainoa syysvaellushavain-
to tehtiin 20.10. PYI Parhalahden 

Marttalassa 1E (HTu, KVa).
Marras-joulukuussa kol-

mesti: 16.11. OUL Taskila /1p 
(OSu, PSu), 7.12. OUL Kaakkuri 
1p (VRa) ja 21.12. PUD Heteky-
lä Ala-Lokalampi /1p (ESa).

Pohjantikka (Picoides tridac-
tylus)
Talvihavaintoja ilmoitettiin enin-
tään kuudesta yksilöstä: 17.1. 
OUL Juurussuo /1p (JHa), 19.1. 
OUL Pehkolanlampi 1p (KRa), 
27.1. OUL Isokangas 1p (VSu, 
PSu, OSu), 28.1. LIM Wanha 
Liminka (JPm) ja 28.1. OUL 
Sanginjoki 1/1 (JAa, ALu).

Keväällä ja kesällä välillä 
1.3.–1.7. ilmoitettiin havaintoja 
15:sta reviiristä kunnittain seu-
raavasti: HAU 1 (Uikulanjärvi), 
KII 3 (Iso Juuvankangas, Nä-
siänkangas ja Reposelkä), KUU 
2 (Oulanka ja Pajupuronsuo), 
OUL 1 (Sanginjoki pesä), PUD 
3 (Ala-Lokalampi, Iso-Kivijärvi 
ja Kaitalampi), PYI 2 (Parhalahti 
ja Juko pesä) ja SII 3 (Säikänlah-
ti, Sääri ja Tauvon lintuasema).

Keväältä ei havaittu vael-
tavia lintuja. Syk syllä ilmoitet-
tiin vain yksi vaeltaja 12.10. PYI 
Sunissa 1S (HTu, KVa). 15.9. oli 
OUS Nenännokalla 3p (STi). Jou-
lukuussa havaittiin vain yksi yk-
silö talvilintulaskennassa 28.12. 
RAA Pitkäkarissa 1 (HTu).

Varpuslinnut - Passerifor-
mes

Kangaskiuru (Lullula arbo-
rea) 
Ensimmäinen havainto tuli ”van-
halta paikalta” eli 6.4. SII Al-
honmäen soranottomontuilta 1p 
(KRa, VRa, STi). Paikalla oli vä-
hintään kaksi reviiriä, mm. 21.4. 
2Ä (STi, VRa). Vuoden viimei-
nen ilmoitus sieltä oli 6.7. (JKa, 
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VSu), ja samana päivänä löytyi 
2p myös SII Ulkonokalta (JKa, 
VSu). Vielä joulukuussa tuli yl-
lättävä ja poikkeuksellinen talvi-
havainto, kun 19.12. HAI Järven-
takustassa näkyi 1p lintulaudalla 
(EMe).

Kiuru (Alauda arvensis)
Ensimmäinen havaittu oli 18.3. 
RAA Lapaluodon 1m (KVa), 
mutta yleisemmin yksinäisiä 
muuttajia näkyi 23.3. jälkeen. 
Runsaiten havaittiin 26.3. PYI 
Parhalahti 17m (HTu), 29.3. 
KEM Teppola 20m (KOr) ja ke-
vätmuuton huippuina 29.3. PYI 
Parhalahti 139m (HTu), 5.4. 
LUM Sannanlahti 65m (JHa, 
JAa, TJa) sekä 20.4. LUM San-
nanlahti 53m (JAa, JPe). Syys-
muuton vilkkaimmat hetket oli-
vat: 12.9. HAU Halosentie 10m 
(JMe, SKu), 29.9. OUL jäteve-

denpuhdistamo 20m (MTy) sekä 
samasta paikasta 2.10. 8m (KRa) 
ja vielä 4.10. 12m (MTy). Vuo-
den viimeinen havaittiin 28.10. 
OUL Oritkarissa 1p (EMi).

Tunturikiuru (Eremophila al-
pestris)
Yhteensä ilmoitettiin 10 yksilöä, 
joista 6 keväällä ja 4 syyspuolel-
la. Kevään ensimmäinen ylitti 
ison tarkkailijajoukon 18.4. SII 
Sääressä 1m (JAa, JHa ym.). 
Suuri joukko näki seuraavatkin 
hetken paikallisina viihtyneet 
yksilöt 20.4. PYI Parhalahdella 
4m (HTu, JMe ym.). Keväällä 
havaittiin vielä yksi tunturikiuru 
Kuusamossa 4.5. KUU Toranki-
järvi (DFo). Syksyllä Hailuodon 
linturallissa huomattiin tunturi-
kiuruja kahdessa paikassa: 28.9. 
HAI Pöllännokka 1p (JMa, JKa, 
ALu) sekä Keskiniemi 2p (MKe, 

PLa ym.). Talven kynnyksel-
lä löytyi 14.11. OUL Ruskon 
kaatopaikan biojätekasoilta 1p 
(WVe, JSj). Kaatopaikalla lintua 
bongattiin ahkerasti ja viimei-
nen ilmoitus siitä saatiin 12.12. 
1p (ESa).

Törmäpääsky (Riparia ripa-
ria)
Kevätsesongin aloitti 2.5. SII 
Säärenperä 1m (EMi), lisää ha-
vaintoja tuli 6.5. OUS Koivukari 
1m (JHa) ja sen jälkeen jo ylei-
sesti. Kevätmuuton ainoa kolmea 
isompi summa oli 8.5. RAA Kul-
talanlahti 23m (HTu). Ainoa mai-
nittavampi kerääntymä oli 24.5. 
OUL Vihreäsaari 100p (MTy).
Kesällä löydettiin uusi pesä ko -
 lonia: 30.6. KUU Vä likangas 
160 pesää (MHo). Kesäkauden 
suurimmat kerääntymät olivat
26.6. OUL Vihreäsaari 50p ja 29.6. 

Palokärjen loppujarrutus ennen pesäkoloon sujahtamista. © JUHA OLLILA
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KUU Välikangas 50p (HSe).
Syysmuuttajia kirjattiin jo 

heinäkuun alussa: 9.7. RAA Kul-
talanlahti 20m (HTu), 10.7. PYI 
Yppärijokisuu 15m (HTu) ja ne 
olivat samalla syksyn isoimmat 
muutot. 15.8. OUL Kuivasjärvel-
lä rengastettiin 24 törmäpääskyä 
(KRa). Syyskuussa ilmoitettiin 
enää muutama havainto. joista 
viimeiset: 14.9. PYI Pirttikos-
ki 1p (HTu, KVa) ja 27.9. OUL 
Toppilansalmi 1p (JMe).

Haarapääsky (Hirundo rusti-
ca)
Ensimmäinen yksinäinen haa-
rapääsky huomattiin 23.4. OUS 
Letossa (KKr, JKr) ja Koillis-
maalta vain kaksi päivää myö-
hemmin 25.4. KUU Jokilampi 

1p. Runsaammin havaintoja al-
koi tulla toukokuun ensimmäi-
sen viikon aikana. Suuria muut-
tajamääriä tai kerääntymiä ei 
keväällä kirjattu.

 Syksyllä yli sadan ke-
rääntymä ilmoitettiin kahdes-
ti: 6.8. PYI Parhalahti ks 500p 
(HTu) ja 27.8. OUL jätäri 450p 
(VSu). Onnistuneimmat haara-
pääskyjen ruovikkorengastus-
päi vät olivat OUL Kuivasjärvel-
lä 15.8. 87r (KRa), 20.8. 60r 
(KRa) ja 22.8. 80r (KRa). Vilk-
kaimmat muutot: 1.8. PYI Yp-
pärijokisuu 50m (HTu), 12.8. 
HAU Simppula 50m (KNu), 
18.8. PYI Yppärijokisuu 91m 
(HTu, KVa) ja 5.9. PYI Yppäri-
jokisuu 55m (HTu). Yksinäisiä 
tai muutaman haarapääskyn par-
via näkyi lokakuulle saakka, vii-

meiset 4.10. HAU Kiviniemi 4p 
(EAa, TJa) ja SII Karinkanta 1p 
(ALu), 8.10. HAU Martinniemi 
1p (JRa) sekä 12.10. HAI Kirk-
kosalmi 1p (JRa).

Räystäspääsky (Delichon ur-
bi cum)
Ensimmäinen ”delu” ilmaantui 
3.5. MUH Hyrkkäälle 1p (TSp) 
ja yleistyi heti seuraavana päi-
vänä. Kerääntymiä ilmoitettiin 
vaatimattomasti: 20.5. SII Ka-
rinkanta 20p (JHa), 22.6. HAI 
Pöllä 25p (TLe) ja 14.7. HAI 
Marjaniemi 30p (MTy). Enem-
män kuin viisi muuttajaa kirjat-
tiin kolmesti: sumuisena aamu-
na 13.8. PYI Yppärijokisuu 15m 
(HTu), 27.8. OUL Ranta-Kastelli 
20m (VPV) ja 5.9. SII Tauvo 8m 

Tunturikiuru jäi talvehtimaan Ouluun Ruskon kaatopaikalle. © VILLE SUORSA
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(AVu). Surnian syysrallissa 14.9. 
Pyhäjoella räystäspääskyn löysi 
vielä pari joukkuetta. Vuoden 
viimeinen oli 26.9. OUL jätäri 
1p (KRa).

Haara-/räystäs-/törmäpääs-
ky (Riparia riparia / Hirundo 
rustica / Delichon urbicum)
Mainittava pääskykerääntymä oli 
17.5. PII Kortteisen 300 pääosin 
räystäs- ja haarapääskyä (VSu, 
PSu, OSu). Muutontarkkailus-
sa isoimmat määrittämättömien 
pääskyjen summat olivat: 18.8. 
PYI Yppärijokisuu 186m (HTu, 
KVa) ja 5.9. samasta paikasta 
80m (HTu).

Metsäkirvinen (Anthus trivia-
lis)
Muutto pääsi kunnolla vauhtiin 
jo huhtikuun lopulla: ensimmäi-
set 25.4. OUL Hietasaari 1p 
(JMe, SKu) ja 26.4. PAT Jokisuu 
1m (HTu) ja 27.4. PYI Parhalah-
ti 25m (HTu, PLa ym.) mikä jäi 
myös kevään suurimmaksi muu-
toksi. Syksyn huippusumma oli 
13.8. OUL Oritkari 27m (EMi). 
Syksyn viimeinen 6.10. OUL 
Letonniemi 1p (EAa).

Niittykirvinen (Anthus praten-
sis)
Ensimmäiset 29.3. PYI Viirre 
1m (KVa), 30.3. PYI Parhalahti 
1m (HTu) ja 30.3. PAT ysireitti 
1 (KVa). Parhaita muuttoja olivat 
12.4. PYI Parhalahti 51m (HTu, 
JJä ym.) ja LUM Sannanlahti 
63m (JHa, JAa). Syysmuuton 
huippuja: 5.9. PYI Yppärijoki suu 
183m S klo 6.10–8.00 (HTu), 
15.9. OUL Oritkari 104p ja 70m 
(EMi), 21.9. SII Tauvo 150m, 
27.9. HAU Virpiniemi 70p 
(EAa) ja 30.9. RAA Kultalanlah-
ti 833m S klo 7.20–9.30. (HTu). 

Viimeisiä havaintoja teh tiin vielä 
lokakuun lopulla, viimeisimpänä 
31.10. OUL Pikisaari 1p (ESa).

Lapinkirvinen (Anthus cervi-
nus)
Keväältä viisi ilmoitusta viides-
tä yksilöstä: 13.5. OUL Oritkari 
1p (EMi), 23.5. OUL Vihreä-
saari 1p (VPV), 26.5. SII Tauvo 
1m (JHa, JAa, TJa), 26.5. RAA 
Lapaluoto 1p (KRa ym.), 29.5. 
HAI Kaarannokka 1ä (APe, STi) 
ja 30.5. HAI Tömppä 1Ä (APe, 
STi). Syksyltä ilmoituksia välil-
tä 13.8.–6.10. huippumäärinään 
27.8. OUL Oritkari 12 (JAa, TJa) 
ja 1.9. OUL Oritkari 12m/p (JAa, 
TJa). Viimeiset 15.9. OUL Orit-
kari 2 (EMi) ja myöhäinen 6.10. 
OUS Akionlahti 1m (JPe, JHk).

Luotokirvinen (Anthus petro-
sus)
Kolme havaintoa tyypilliseen 
aikaan: 27.3. RAA Lapaluoto 1p 
(HTu), 12.4. PYI Parhalahti 1m 
(HTu, JJä) ja 20.4. SII Tauvon 
lintuasema 1m.

Keltavästäräkki (Motacilla fl a-
va)
Kevään ensimmäiset 27.4. OUL 
Oritkari 1/p (EMi) ja 30.4. SII 
Alhonmäki 1m (HTa) ja TYR 
1p (JSj), ja toukokuun alusta jo 
useita ilmoituksia. Kevään suu-
rimmat summat 11.5. OUL jätä-
ri 167m SE (VSu, PSu) ja 23.5. 
RAN Akanneva 40m (JRp ym.). 
Syksyllä OUL Oritkarissa ren-
gastettiin satoja keltavästäräk-
kejä niiden tullessa ruovikkoon 
yöpymään. Paikan suurimmat 
määrät: 13.8. OUL Oritkari 
2200p yöpymään (JPe, KRa) ja 
16.8. 383m/p (EMi), ja lisäksi 
18.8. OUL Vihreäsaaressa 410m 
(VPV). Syksyn viimeiset 25.9. 

HAU Rapankarinranta 1p (JMe, 
SKu) ja 9.10. OUL Linnanmaa 
1m (HTu).

Keltavästäräkki x sitruuna-
västäräkki (Motacilla fl ava x 
M. citreola)
Harvinainen rengastus 1kv ris-
teymästä LIM Rusilankanavan 
rengastuspaikalla 08.08. (JPe, 
EPa).

Västäräkki (Motacilla alba)
Ensimmäinen 4.4. OUL Piki-
saari 1p (JAl), 9.4. ilmoitettiin 
jo muutamalta paikalta. Kevään 
suurin summa 27.4. PYI Parha-
lahti 40m (HTu, PLa ym.) ja pai-
kallisia 24.4. HAU Jokikylässä 
väh. 30p (TKo). Syksyn suurin 
muuttosumma 23.8. RAA Kul-
talanlahti 25S (HTu) ja paikal-
lismäärä 27.8. OUL jätäri 210p 
(VSu). Viimeiset lokakuun lo-
pussa 22.10. OUL Kaijonharju 
1p (PLa) ja 31.10. OUS Varjak-
ka 1 huonokuntoinen p (PKu).

Tilhi (Bombycilla garrulus)
Heikon marjatalven seurauksena 
tilhet olivat alkuvuodesta kateis-
sa. Tammikuussa vain 6 ilmoitet-
tua havaintoa ja kaikki Oulusta, 
suurimpana määränä 20.1. OUL 
Kiviniemi 20p (ASa, ilm. PRa). 
Helmikuussa vain yksi havainto: 
26.6. OUL Karjasilta 1p (JRa). 
Maaliskuun ainoat 6.3. MUH 
Päivärinne 4p (PSu). 

Kevätmuutto käynnistyi 
huhtikuun alussa, jolloin mm. 
6.4. HAI Kirkkosalmi 5m (EHo) 
ja 8.4. 5m (PLa ym.). Kuusa-
mon ensimmäinen 21.4. Toran-
kijärvellä (HKe). Huhtikuussa 
havaittiin paikallisia lintuja yh-
teensä 15 ja muuttajia 127, joista 
huippuna 27.4. PYI Parhalahden 
ks 44m (HTu, PLa ym.). Touko-
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kuussa muuttajia havaittiin niu-
kasti, vain 24 yksilöä. Paikallisia 
oli enimmillään 11.5. OUL Mus-
tasuolla 32 (KOr). Loppukuussa 
havaittiin jo ilmeisesti reviireille 
asettuneita lintuja rannikon tuntu-
massa, mm. 24.5. RUU Vartti 1p 
(JHa) ja 25.5. HAI Sunijärventie 
2p (VSu, PSu, OSu). Toukokuun 
yhteismäärä oli niukka 15m71p.

Kesä-heinäkuussa tilhiä 
havaittiin pesintään viittaavas-
ti Koillismaan suunnan lisäksi 
myös rannikolla monin paikoin. 
Kesäkuussa tilhiä nähtiin ran-
nikon tuntumassa seuraavasti: 
6.6. SII Tauvon lintuasema 1p, 
7.6. MUH Iso-Ahvenjärvi kaksi 
paria (4p) (TSp, VPH), 7.–24.6. 
LIM Veneneva 1 reviiri (HTu), 
HAU Halosenniemi 12.6. 4mN 
ja 26.6. 1mN (PRa), 28.6. OUL 
Isokangas 1p (JHa) sekä 29.6. 
KUI Karahka 1p (JHa) ja Latva-
suo 2p (KRa). Heinäkuussa ran-
nikolta saatiin yhteensä 20 ha-

vaintoa noin 105 yksilöstä, osan 
havainnoista koskiessa ilmeises-
ti poikueparvia, mm. 29.7. OUL 
Kalimenlampi 12p (JHa), 31.7. 
HAU Harjunkangas 10p (KOr) 
ja HAI Pökönnokka 7+4p (TTa). 
Osa linnusta oli jo selvästi muut-
tavia, mm. 25.7. PYI Yppärijo-
kisuu 25mS ja 26.7. 10m (HTu). 
Elokuussa tilhiä havaittiin vain 
harvakseltaan yhteensä 32p28m, 
joista huippuna 12.8. HAU Ha-
losenniemellä 17m (PRa).

Syksyn pihlajamarjasato 
oli erittäin runsas, mikä näkyi 
myös tilhien esiintymisessä. Tal-
ven marjalintuhuippu saavutet-
tiin vasta vuodenvaihteen jälkeen 
ja syksyn havainnot jäivät vähäi-
siksi. Syyskuun alkupuolella la-
jia havaittiin vain niukasti, mutta 
kuun loppupuolella se yleistyi jo 
selvästi. Syyskuun yhteismäärä 
oli 1274 yksilöä. Syyskuun suu-
rimmat parvet olivat 27.9. HAU 
Kello 250p (EAa) ja 29.9. KUU 

Keskusta 500p (HSe).
Lokakuussa tilhien esiin-

tyminen painottui kuun alku-
puolelle, yhteensä 3307 yksilöä. 
Kerääntymät olivat varsin pie-
niä Kuusamoa lukuun ottamatta 
eikä muuttoakaan juuri nähty. 
Alkukuun suurimmat keräänty-
mät olivat 2.10. KUU Keskusta 
1000p (HKe), 6.10. OUL Hie-
tasaari 220p (EAa), 10.10. SII 
Keskikylä 500p (HTu) ja 12.10. 
HAU Jokikylä 250p (2a) (TKo). 
Paras havaittu muutto oli 12.10. 
PYI Yppärijokisuu 158m (HTu). 
Loppusyksyllä kiireisempien 
muuttajien jatkettua matkaa 
tilhien esiintyminen hiipui vä-
liaikaisesti. Lokakuun loppu-
puolella tilhiä havaittiin vielä 
2840 yksilöä. Mainittavimmat 
ke rääntymät olivat 19.10. RUU 
Tuomioja 330p (HTu), 27.10. 
HAI Järventaus 175p (JKa, ALu, 
TJa, RHa) ja RAA Pitkäkarin 
reitti 440p+m (HTu) sekä 30.10. 

Vuoden runsain tilhiesiintyminen ajoittui joulukuuhun. © JUHA OLLILA
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RUU Revonlahti 485p talvilin-
tulaskennassa (HTa). Marras-
kuun alkupuolella tilhien määrä 
oli suhteellisen vähäinen, vain 
957 yksilöä ilmoitettiin parvi-
kokojen ollessa vain muutamia 
kymmeniä yksilöitä. Alkukuun 
suurin summa oli 5.11. HAU Ki-
viniemen talvilintulaskennassa 
384 (EAa). Marraskuun loppu-
puolella talven tulon myötä til-
hiäkin alkoi näkyä runsaammin, 
yhteensä 2736 yksilöä. Yli sadan 
linnun kerääntymiä nähtiin mo-
nin paikoin, suurimpien määri-
en ollessa 23.11. PYI kk. 239p 
(HTu, KVa), 24.11. RAA Pitkä-
karin reitti 254p (HTu) ja OUL 
Koskela 420p (EAa). 

Vuoden runsain tilhien 
 esiin tymien ajoittui joulukuuhun. 
Kuun kokonaismäärä oli muh-
keat 8687 yksilöä, jotka havait-
tiin melko tasaisesti pitkin kuuta 
esiintymisen painottuessa Ouluun 
ja Raahen seudulle. Pikkuparvia 
havaittiin toki pitkin toimialu-
etta, mm. 6.12. KUU keskusta 
100p (HSe), 9.12. LIM kk. 100p 
(TMu) sekä 22.12. PUL kk. 50p 
ja PII kk. 13p (HTu). Kuun suu-
rimmat kerääntymät olivat 5.12. 
PAT viitosreitti 660p, 9.12. SII 
Keskikylä 400p (HTu), 14.12. 
PYI kk. 500p (HTu), 16.12. RAA 
Varvi 500p (HTu), 21.12. RUU 
Paavola kk. 500p (TVä, MLu), 
22.12. RAA Lehmiranta 800p 
(HTu), 27.12. OUL Oulunsuus-
sa 640p talvilintulaskennassa 
(TMu) ja 28.12. RAA Pitkäkarin 
reitillä 679p (HTu).

Koskikara (Cinclus cinclus)
Tammikuussa ensimmäinen ha-
vaittiin 5.1. MUH Pyhäkoski 2p 
(TWä), 19.1. PUD Naamanka 1p 
(KKr, HKs), 25.1. PAT Kirkko-
silta 1p ( HTm ) sekä tavalliseen 
tapaan Kuusamosta vuoden isoin 
kerääntymä 11.1. KUU Kives-

koski 40p (HSe). Kuusamossa 
havaintoja oli myös 6.1. KUU 
Koskenkylä 4p (HSe), 11.1. KUU 
Salminen 2p (HSe), 16.2. KUU 
Jyrkänkoski 2p (HSe) sekä 16.3. 
KUU Virtasalmi 1p (HSe). Oulun 
tammirallaajat eivät löytäneet 
koskikaraa lainkaan. Vappuun 
mennessä Kuusamon ulkopuoli-
set havainnot olivat: 17.2.–17.3. 
PUD Hirvaskoski 1p (TFy), 26.3. 
PYI Kirkonkylä 1p (HTu) ja 28.3. 
OUN Oulaistenkoski 2p (RRa).

Keväällä ja kesällä kos-
kikaroja näkyi Kuusamossa ta-
vallista enemmän: 20.4. KUU 
Välijoki 2p pesää rakentamassa 
(HSe) samana päivänä myös 
KUU Sunninginkoski 1p (HSe), 
9.5. KUU Vuotunki 1p (HSe, 
LRy), 17.6. KUU Juuma 3p 
(HSe) ja 30.7. KUU Maaninkajo-
ki 1p (HSe). Näiltä paikoilta teh-
tiin useita eri havaintoja.

Lokakuun lopussa koski-
karoja ilmoitettiin 12.10. KUU 
Virmajoki 1p (HSe, MPa, ASe), 
24.10. MUH Pyhäkoski 2p 
(TWä) ja 30.10. RUU kasireitti 
1p (HTa). Talvenviettäjiä havait-
tiin lokakuusta vuoden loppuun 
asti kunnittain seuraavasti: HAU 
1, II 1, KUU 1, LIM 1, MUH 2, 
OUL 3 ja PYI 1.

Peukaloinen (Troglodytes 
trog lodytes)
Ensimmäinen lauloi jo 31.3. PYI 
Tee relänperällä (HTu). Huhti-
kuun kaikki havainnot: 7.4. LIM 
Lapinkangas 1p (VPV), 14.4. 
OUL Juurusoja 1p (VRa, STi), 
24.4. OUS Varjakka Än (PKu), 
25.4. HAU Punaisenladonkangas 
1p (VSu) ja 27.4. HAI Viinikan-
lahti (JMa). Koillismaan ensiha-
vaintoja tuli huhtikuun lopussa: 
28.4. KUU Oulanka 1p (PKa) ja 
30.4. KUU Konttainen 2p (PSi).

Edellisen hyvän vuoden 
jäl keen pesimäkauden havainto-

jen määrä laski noin kolmannek-
sen, yhteensä ilmoitettiin noin 
40 eri reviiriä toukokuun ja elo-
kuun alun välillä. 23.6. KUU 
Valtavaara 3Ä (HSe) ja 21.7. 
PYI Vaihoja 5Ä (HTu, KVa) 
olivat ainoat kahta isommat kes-
kittymät. Kunnittain peukaloisia 
ilmoitettiin kesäkaudella seuraa-
vasti: HAI 1, KUU 11, LIM 1, 
MUH 2, OUL 1, OUN 1, PUD 2, 
PYI 16, RAA 4 ja SII 2.

Syksyltä ilmoitettiin 14 
peu kaloista, joista 7.9. Iin Ul-
kokrunnissa PPLY:n talkooväki 
havaitsi 5p (MKe ym.). Viimeiset 
tavattiin 2.10. HAU Kiviniemi 1p 
(EAa), 6.10. OUL jätäri 1p (VSu, 
PSu) sekä 26.9.–11.10. HAU Kon  -
jasenniityt (VSu, VMP).

Rautiainen (Prunella modula-
ris)
Ensihavainto oli 12.4. PYI Par-
halahti 1m (HTu, JJä) ja seuraa-
vat 19.4. OUL Hönttämäki 1m 
(EMi) sekä 20.4. LUM Sannan-
lahti 4m (JAa, JPe). 28.4. KUU 
Vuotunki 1p (PSi) oli Kuusamon 
ensimmäinen. Isoimmat muutta-
jasummat olivat 27.4. PYI Par-
halahti 12m (HTu, PLa ym.) ja 
SII Tauvon lintuasema 9m.

Rengastuspaikoilta tuli 
syksyn ensihavainnot: 13.8. LIM
Rusila 1r (KRa), 25.8. OUL Kem -
peleenlahti 1r (MTy) ja 26.8. 
OUL jätäri 1r (KRa). Syyskuun 
loppupuolella rautiaisia havait-
tiin eniten: 12.9. HAU Halosen-
tie 5m (JMe, SKu), 15.9. OUL 
Oritkari 20m (EMi), 18.9. OUL 
jätäri 12p (EAa), 26.9. OUL jä-
täri 4r (KRa), 27.9. HAU Virpi-
niemi 12m (EAa) ja 29.9. OUL 
jätäri 6m (MTy). Vuoden viimei-
set olivat 13.10. SII Tauvon lin-
tuasema 1m sekä reilusti muita 
myöhemmät 31.10. OUL Kai-
jonharju 1p (PLa) ja 5.11. HAU 
Kiviniemi 1p (EAa).
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Punarinta (Erithacus rubecu-
la)
Talvehtijoiden puutteessa vuo-
den ensimmäinen havainto 7.4. 
RAA Piehinki 1Ä (TKa). Seu-
raavana päivänä lurittelijoita oli 
jo kolmella paikalla: PYI Viir-
re, RAA Kultalanperä (KVa) ja 
RAA Paskalahti (RNe). Kuusa-
mon ensimmäinen lintu löytyi 
18.4. Lahdentaus 1Ä (NLa). Ke-
väältä ei ilmoitettu merkittäviä 
keskittymiä.

Syksyltä ainoa suurem-
pi määrä oli 18.9. OUL jätäri 
22p (EAa ym.). Loppusyksyllä 
punarintoja jäi runsaasti viivyt-
telemään rannikolle. Lokakuun 
lop pupuoliskolta (15.–31.10.) 
ilmoitettiin vielä noin 102 yk-
silöä. Suurin määrä oli 27.10. 
RAA Pitkäkarin talvilintureitillä 
17p (HTu). Monin paikoin lintu-
ja jäi samoille paikoille talvehti-

mista yrittämään ja marraskuus-
sa ilmoitettiinkin havaintoja 21 
linnusta, mm. 5.11. TAI kk. 1p 
(JSu). Joulukuussa laji havaittiin 
enää kuudella paikalla: 2.–30.12. 
OUL Intiö 1p (JAa ym.), 2.12. 
RAA Hakotauri 1p (HTu), 3.–
24.12. OUL Ymmyrkäisentie 1p 
(KRa ym.), 6.–8.12. OUL Kar-
jasilta 1p (ESn, ilm. PRa), jou-
lukuun ajan RAA Kylmäniemi 
1p (P. Uittoluoto, ilm. HTu) sekä 
joulukuu RAA Välikylä 1p (R. 
Harjuhaahto, ilm. HTu).

Satakieli (Luscinia luscinia)
Satakielellä oli jälleen melko 
tavanomainen esiintyminen  alu-
eellamme 15 laulajan voimin. 
Kaikki havainnot: 21.5. RAA 
Paskalahti Ä (RNe), 22.–25.5. 
KII Niemelänkylä 1Ä (VRa, 
VSu, OSu, PSu), 24.5.–20.6. 

LUM Puhkiavanperäntie väh. 
2Ä (Kra, VRa, ym.), 24.5. TYR 
Kankaannokka 1Ä (RRj), 25.5.–
6.6. OUL Patela Sahanranta 1Ä 
(TKo, JWi, APe, EHo), 26.5.–
2.6. RAA Kultalanperä Ä (HTu, 
JMe, RHa), 26.5. PYI 1Ä (JAa, 
JHa, TJa), 29.5. OUS Papinkari 
1Ä (JMe), 27.–30.5. OUN Irva 
1Ä (Jussi Jyväsjärvi, RRa) ja 1.6. 
2Ä (MKu, ARu), 3.6. PYI Tervo 
1Ä (HTu), 3.6. HAI Virpiniemi 
(RHa, VMP) ja 13.6. PII Leskelä 
Ä (Seppo Ritola), 8.–21.6. LIM 
Haaransilta 1Ä (TMu ym.). 

Sinirinta (Luscinia svecica)
Kevään ensimmäinen havaittiin 
hieman yllättäen sisä maassa, 4.5.
KUU Hepolassa (MRy). Ran ni-
kolla ensimmäiset olivat 12.5. 
OUL Kempeleenlahdella 2p 
(MTy) ja SII Savilahdella 1p 

Syksyllä punarintoja jäi rannikolle viivyttelemään tavanomaista runsaammin. © VILLE SUORSA
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(JKa). Keväältä ei ilmoitettu yh -
tään suurempaa kerääntymää 
esiintymisen ollessa melko ta-
saista pitkin toukokuun loppu-
puolta. SII Tauvon lintuasemalla 
touko-kesäkuun vaihteen päivit-
täiset yksilömäärät olivat hyvin 
maltillisia: 28.–31.5. 5p, 1.–2.6. 
2p ja 3.–10.6. 1p. Ainoat pesi-
mäaikaiset havainnot ilmoitettiin 
Kuusamosta: 14.6. Ruostesuo 1p 
ja 15.6. Maivala 1p (KRa).

Syysmuuton ensimmäi-
nen havainto saatiin 21.8., kun 
Oulun Jätarillä rengastettiin yksi 
lintu ja seuraavana päivänä jo 
kolme yksilöä (KRa). Syksyisiä 
lintuja ilmoitettiin lähinnä vain 
Oulun jätäriltä ja paikan suurim-
mat ke rään tymät olivat 10.9. ja 
15.9. 10p (MTy) sekä huippuna 
18.9. 18p (EAa ym.). Vuoden 
viimeiset havainnot olivat syys-
lokakuun vaihteessa: 30.9. HAU 
Letto 1p, 2.10. HAU Kiviniemi 
1p sekä viimeisenä 6.10. OUL 
Letonniemi 1p (EAa).

Sinipyrstö (Tarsiger cyanu-
rus)
Lajista saatiin rannikolla kak-
si harvinaista keväthavaintoa: 
25.5. RAA Yrjänä 1p (JKo, PKä, 
KVa) ja 29.5. SII Tauvon lintu-
asema 1/ 2kv r. Kyseinen lintu 
oli jo 14. Tauvon lintuasemalla 
keväällä rengastettu sinipyrstö, 
mikä on ylivoimainen keväisten 
sinipyrstöjen rengastusten Eu-
roopan ennätys! Ilmoitettujen 
reviirien valossa vuosi oli varsin 
tavanomainen. Yhteensä ilmoi-
tettiin 14 reviiriä, joista yhdellä, 
KUU Konttaisella varmistettiin 
pesintä maastopoikueen muo-
dossa: 24.5.–23.6. KUU Valta-
vaaran laki 1Ä (HKe, VSu ym.), 
26.5.–13.8. KUU Konttai nen 
1/ +2kv Ä + n-puk (OLa ym.), 
paikalla myös 2 maastopoikasta 
23.–25.7. (Mikko Putkonen ym.) 

ja KUU Penikkavaara 1Ä (HKe), 
31.5.–13.6. KUU Iivaara vähin-
tään 3Ä (HKe, OLa), 7.6. KUU 
Ahvenvaara 1Ä (HKe), 10.–26.6. 
TAI Latvavaara 2kv Ä (JSu, KHi 
ym.), 10.6. TAI Liejuvaara 1/ 
+2kv Ä (JSu), 20.6. TAI Metsä-
kylä, Hurunvaara 3/ Ä (PLa, Esko 
Veijalainen), 28.5.–1.7. PUD Ja-
urakkavaara 1/ 2kv Ä (Marjatta 
Kurvinen,Antti Ruonankoski), 
28.5. PUD Jaurakkavaara n var 
sekä 1.7. PUD Jaurakkavaara 1/ 
+2kv Ä (Janne Bruun).

Leppälintu (Phoenicurus 
phoe nicurus)
Kevään ensimmäinen leppälintu 
nähtiin 30.4. HAI Pökönnokalla 
(JHa) ja seuraavat 1.5. SII Al-
honmäki 1Ä (JMe, HTa, SKu) 
sekä 2.5. HAU Hetejärvi 1Ä 
(TKo). Kuusamoon ensimmäi-
set ennättivät samoihin aikoihin 
2.5. kolmelle paikalle. Kevään 
suurin määrä 27.5. SII Tauvon 
lintuasema 20p.

Syysaikaisia ilmoituksia 
tuli varsin vähän. Vuoden vii-
meiset olivat 8.9. HAU Halosen-
tie 2p (JMe), 9.9. HAU Kivinie-
mi 1p (EAa) ja 22.9. MUH kk. 
1p (TWä). 

Pensastasku (Saxicola rubet-
ra)
Kevään ensimmäinen ja huhti-
kuun ainoa lintu 29.4. HAI 
Kirk kosalmella (JHa). 1.5. lajia 
havaittiin jo yleisemmin, mm. 
OUL Oritkarissa 3p (EMi, KRa). 
Kuusamon ensimmäinen lin-
tu tavattiin 7.5. Nissinvaarassa 
(HHa). Kevään ja samalla koko 
vuoden suurin kerääntymä oli 
13.5. SII Karinkannan Niittytiel-
lä 8p (JKa). Syksyltä ei ilmoi-
tettu mainittavia kerääntymiä, 
ja vuoden viimeiset havainnot 
olivat 15.9. OUL Syväsatama 1p 

(MTy) ja 22.9. HAI Syökari 1p 
(APe, MKo, JNu).

Kivitasku (Oenanthe oenant-
he)
Kevään ensimmäinen kivitasku 
tavattiin 22.4. RAA Lapaluodos-
sa 1p (RNe). Seuraavat havain-
not olivat Oulussa 23.4. Tuira 
1p (OSu) ja 25.4. Kiviniemi 1p 
(VRa). Kuusamoon ensimmäi-
set saapuivat kuunvaihteessa: 
30.4. Ala-Kitka 1p (PSi) ja 1.5. 
len tokenttä 1p (JMk, SLm) sekä 
Kur kijärvi 1p (JMo). Keväältä il-
moitetut kerääntymät olivat vaa-
timattomia, enimmillään 12.5. 
HAI Pökönnokka 8p (MKe, 
PLa, SLa). Kesältä ilmoitettiin 
yksi hyvä kerääntymä, 2.7. OUL 
Oritkari 10p (KRa).

Syksyn kivitaskuhavain-
not olivat vähissä eikä yhtään 
yli kahden linnun päiväsummaa 
ilmoitettu. Kuusamon viimeinen 
15.9. Oivanginkangas 1p (HSe) 
ja rannikon viimeiset 5.10. OUL 
jätäri 1p (PLa, SLa) sekä 13.10. 
HAI Marjaniemi 1p (VSu, OSu, 
PSu).

Sepelrastas (Turdus torqua-
tus)
Normaalihko esiintyminen 15 
yksilön voimin. Kevään ensim-
mäinen oli 24.4. OUL Kaijon-
ranta 1/p (SGr). Muut kevätha-
vainnot: 25.4. OUL jätäri 1/p 
(OSu, PSu). 27.4. OUL Oritkari 
/1p (EMi), 30.4. LUM Säikkälä 
2/p (STi, VRa), OUL Syväsata-
ma 1m (KRa), KUU Vierelä 1p 
(OLa, PKa) sekä HAI Pöllän 
risteys 1/p ja HAI Kirkonkylä 
1/p (ALu, JHa), 30.4. SII Kes-
kusta 2/p (STi, VRa) ja 18.5. SII 
keskusta 1p sekä SII Ylipää 1p 
(JSj). Kesäkuussa saatiin ranni-
kolta hyvin harvinainen kesäha-
vainto: 29.6. SII Munahiedan tie 
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1 n-puk p (APe, RHa). Syksyn 
ainoa lintu oli 14.9. KUU Nur-
miniemi 1p (ALe).

Mustarastas (Turdus merula)
Tammikuussa havaintoja ilmoi-
tettiin neljältä paikalta: 6.1. 
RAA Lapaluoto 1/p (SSi ym.), 
8.–19.1. OUL Rantakastelli 1p 
(JAa, VSu, ym.), 9.–19.1. OUS 
Neilikkakuja 1p (EHo, VRa, 
STi) ja 13.–21.1. OUL Taskila 
(VSu, KRa ym.). Ensimmäinen 
kevätmuuttaja oli 29.3. RAA 
Maivaperällä 1Ä (KVa) ja seu-
raavat 30.3. OUL Saikkosentie 
1Ä (JPe) sekä PYI Parhalahti 
2m (HTu). Yleistyi nopeasti sillä 
jo 31.3. Raahen–Pyhäjoen alu-
eella kuultiin pöllöretken ohessa 
peräti 15Ä (HTu, KVa). Kuusa-
moon ensimmäinen lintu ennätti 
2.4. Rukajärvelle. Kevään paras 
muuttosumma oli 12.4. PYI Par-
halahti 12m (HTu, JPm ym.). 
Loppukeväästä ja kesältä ei il-
moitettu mainittavia havaintoja.

Syksyltä ilmoitettiin niu-
kasti havaintoja parhaan muuton 
ollessa 12.10. PYI Yppärijokisuu 
2m (HTu, KVa). Suurimmat ke-
rääntymät ilmoitettiin vasta tal-
ven alla, ja runsaan marjasadon 
turvin laji jäi yleisesti talveh-
timaan alueellemme. Marras-
kuulta ilmoitettiin, ilmeisimmät 
päällekkäisyydet poissulkien, jo -
pa 60 lintua lähinnä Oulun ja 
Raa hen seudulta (HAU 5, OUL 
8, PAT 9, PYI 4 ja RAA 34). 
Suurimmat määrät olivat 22.11. 
RAA Kuljunniemi 11p (HTu) ja 
9.11. RAA Preiskari 10p (HTa) 
ja 23.11. RAA Kuljunniemi 10p 
(HTa). Joulukuussa ilmoitettujen 
mustarastaiden summa oli 38 yk-
silöä määrän jakaantuessa kun-
nittain: RAA 13, PAT 6, OUL 16, 
PYI 1, HAU 1 ja RUU 1. Suu-
rimmat summat olivat 6.12. RAA 
Pitkäkari 4p (JKo), 15.12. PAT 

Mikonkari 6p ruokinnalla (JHa) 
sekä 23.–28.12. OUL Hietasaari 
3p (VSu, JPe ym.) ja 29.12. OUL 
Pateniemi 3p (JPu).

Räkättirastas (Turdus pilaris) 
ja rastaslaji (Turdus sp.)
Tammikuussa havaittiin neljä 
räkättiä: 8.1. OUL Madetoja 1p 
(VSu), 12.1. OUL Karjasilta 1p 
(JHa) ja keskusta 1p (KRa) sekä 
22.1. RAA Pitkäkari 1p (JKo). 
Helmikuussa 17.2. PYI Parha-
lahti 1p (KKu) ja 26.2. OUL 
Karjasilta 1p (JRa). 

Ensimmäinen kevät-
muuttajaksi tulkittava havaittiin 
16.3. PYI Parhalahden kylällä 
(HTu, KVa). Maaliskuun loppu-
puolella havaittiin tämän lisäksi 
vielä neljä yksilöä. Runsaam-
min muuttajia ilmoitettiin 20.4. 
lähtien, jolloin mm. PYI Parha-
lahdella 15m (HTu, JMe ym.) ja 
LUM Sannanlahdella 16m (JAa, 
APe). Kuusamoon ensimmäiset 
saapuivat 23.4. Ala-Kitkalle 1p 
(PSi) ja Kuolioon 3p (VNi). Sa-
mana päivänä rannikolla nähtiin 
jo vilkasta rastasmuuttoa, OUL 
Hietasaaressa oli 100p räkättiä 
(JSj) ja LUM Sannanlahdella 
muutti 272 räkättiä ja 521 Tur-
dusta (ks. myös punakylkiras-
tas) (JAa, JHa). Muutto jatkui 
vilkkaana toukokuun alkuun 
saakka, parhaita summia: 26.4. 
LUM Sannanlahti Turdus sp. 
350m (JHa), 27.4. PYI Parha-
lahti 700m (+ Turdus sp. 690m) 
(HTu, PLa ym.) ja SII Tauvon 
lintuasema 144m, 28.4. Parha-
lahti 260m (+ Turdus sp. 770m) 
(HTu, KVa) sekä 4.5. Parhalah-
della vielä 55 räkättiä ja 150 Tur-
dus sp:tä (HTu, JHa ym.). 

Kesäisen pääasiassa poh-
joiseen suuntautuvan välimuu-
ton parhaita summia olivat 27.6. 
SII Tauvon lintuasema 40m sekä 
11.7. PYI Yppärijokisuu 39m, 

24.7. PYI Elävisluoto 66m ja 26.7. 
Yppärijokisuu 154m (HTu). 9.8. 
PYI Yppärijokisuun 57m S ehkä 
olivat jo syysmuutolla (HTu). 
Syksyllä suurempia räkättimääriä 
alettiin ilmoittaa syyskuun puo-
lesta välistä lähtien, mm. OUL jä-
tärillä havaittiin 15.9. 250p, 28.9. 
4050m ja 29.9. 750m (MTy). 

Ehkäpä kaikkien aikojen 
runsain pihlajanmarjasato näkyi 
kenties parhaiten loppusyksyisis-
sä ja talvisissa räkättirastasmää-
rissä. Lokakuussa lajia havaittiin 
runsaasti. Suurimmat ilmoitetut 
räkättirastas- ja rastaskeräänty-
mät sekä suurimmat muutot 
oli vat (kaikki yli 2000 linnun 
mää rät): 5.10. OUL Kempeleen-
lahti 5000p (MKe, WVe), LUM 
Lamunkari 2500m sekä LIM 
Virkkula hurjat 15000p (JPe, 
JHk, JuP), 11.10. RAA Kultalan-
lahti 10000p (HTu, KVa), 12.10. 
PYI Takaranta vähintään 10000p 
ja PYI Yppärijokisuu 2400m 
(HTu, KVa), 14.10. PAT Mikon-
kari 4000p (HTu) sekä 30.10. 
RUU Revonlahti 2280p (HTa). 
Marraskuussa räkätit esiintyivät 
edelleen runsaina, joskin määrät 
tippuivat lokakuun summista sel-
västi. Marraskuussa ilmoitettiin 
yhteensä noin 4830 yksilöä. Suu-
rimmat ilmoitetut marraskuun 
kerääntymät ja muutot: 15.11. 
PYI Alapää 250p (HTu), 22.11. 
RAA Lohikari 500p (HTu), 
24.11. RAA Pitkäkarin reitti 
548p (HTu), 25.11. PAT Mikon-
kari 250p (HTu) ja OUL Oulun-
lahti 450m (JHa), 28.11. RUU 
kasireitti 348p (HTa) sekä 29.11. 
MUH kk. 250p (TWä). Joulu-
kuussa räkätit hyörivät edelleen 
runsaslukuisina marjoista notku-
vien pihlajien kimpussa. Joulu-
kuulta ilmoitettiin yhteensä  jopa 
5471 yksilöä! Joulukuun mielen-
kiintoisimmat ilmoitukset: 6.12.
RAA Pitkäkari 300p (JKo, PMa),
8.12. RAA Lapaluoto 400p 
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(HTu), 9.12. SII Keskikylä 400p 
(HTu), 20.12. RAA Pitkäkari 
300p (HTu), 26.12. KUU Kes-
kusta 1p (HSe ym.) sekä loppu-
kuun paukkupakkasissa 28.12. 
OUL Hintta 1100p (JPe, JuP) 
ja RAA Pitkäkarin reitti 298p 
(HTu) sekä 31.12. RUU Paavola 
75p (TVä, MLu).

Laulurastas (Turdus philome-
los)
Kevään ensimmäinen oli 19.4. 
PYI Penkkatie 2Ä (KKu). Kuu-
samoon ensimmäinen saapui 
24.4. Tuovilaan (JMä). Kevääl-
lä muutolla suurimmat määrät: 
23.4. LUM Sannanlahti 16m 
(JAa, JHa), 27.4. PYI Parhalah-
ti 15m (HTu, PLa ym.) sekä SII 
Tauvon lintuasema 26m. Kesältä 
ilmoitettiin KUU Valtavaaralta 
23.6. 10Ä (HSe).

Syysmuuton suurimmat 

määrät olivat 20.8. OUL Leton-
niemi 45p (JHa), 27.9. HAU Vir-
piniemi 15p (EAa) ja 6.10. OUL 
Letonniemi 25p (EAa). Vuoden 
viimeiset: 5.11. RAA Kylmänie-
mi 1p (HTu) ja 9. ja 23.11. RAA 
Preiskari 1p (HTa).

Punakylkirastas (Turdus ilia-
cus)
Vuoden ensimmäinen havaittiin 
vasta 17.4. LIM Temmesjoella 
1Ä (JPm, UPm). Yhteishavain-
nointipäivänä 20.4. lajia havait-
tiin kaikkiaan 7 paikalla, eniten 
LUM San nanlahdella 8m (JAa, 
APe). Kevään massapäivä oli 
23.4., jolloin LUM Sannanlah-
della 698m määritettyä, muita 
pie niä rastaita 714m ja Turduk-
sia 521m (räkättirastaita 272m) 
(JAa, JHa). Samana päivänä ha-
vaittiin Kuusamon ensimmäiset 
linnut Ala-Kitkalla 2p ja Kauko-

saaressa 2m (PSi). Muita yli sa-
dan linnun muuttoja tai kerään-
tymiä ei keväältä ilmoitettu.

Syksyn suurin ilmoitet-
tu muutto oli vaatimaton 29.9. 
OUL jätärillä 50m (MTy). Syk-
syn suurin kerääntymä oli 5.10. 
HAI Keskiniemi 200p (JPe, JHk, 
JuP). Hyvän marjasadon myötä 
laji oli vielä lokakuun lopussa 
varsin yleinen. Marraskuussa 
ilmoitettiin yhteensä 25 yksilöä 
suurimman määrän ollessa 5.11. 
RAA Preiskari 10p (HTu). Jou-
lukuussa laji havaittiin kahdesti: 
6.12. RAA Museoranta 1p (SSi, 
TKa) ja 10.12. OUL Äimärautio 
1p (JAa, TJa, VSu).

Kulorastas (Turdus viscivo-
rus)
Kevään ensimmäiset kuloras-
taat havaittiin heti joukolla 12.4. 
PYI Parhalahti 5m (HTu, JPm 

Runsas pihlajanmarjasato näkyi syksyn rastasmäärissä (kuvassa räkättirastas). Suurimmassa 
rastaskerääntymässä oli peräti 15000 yksilöä. © HARRI TAAVETTI
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ym.) ja LUM Sannanlahti 15m 
(ALu, JAa, TJa). Kuusamoon 
ensimmäinen lintu ennätti 15.4. 
Oulankaan (JPm). Kevään par-
haat muutot ja suurin keräänty-
mä: 20.4. PYI Parhalahti 20m 
(HTu, JMe ym.), LUM San-
nanlahti 31m (JAa, APe) ja SII 
Tauvon lintuasema 23m, 23.4. 
LUM Sannanlahti 32m (JAa, 
JHa), 27.4. PYI Parhalahti 32m 
(HTu, PLa ym.) ja SII Tauvon 
lintuasema 24m sekä 9.5. LUM 
Äijönselkä 52p (KRa). 

Syksyllä mainittavia oli-
vat 14.9. PYI sisäosissa eri puo-
lilla 20–30p (HTu, KVa) ja paras 
muutto oli 6.10. OUL jätäri 13m 
(VSu, PSu). Vuoden viimeiset 
havainnot olivat 25.10. KUU 
Keskusta 1p (HSe), 26.10. RAA 
Kultalanlahti 1m (HTu), 1.11. 
TYR kk. 1p (JAa) ja viimeinen 
sangen myöhään 23.11. PYI Ra-
janiemi 1p (HTu, KVa).

Pensassirkkalintu (Locustel-
la naevia)
Pensassirkkalinnun esiintyminen  
vuonna 2002 vaikutti melko ta-
vanomaiselta. Kesäyön sirisijöi-
tä löydettiin yhteensä 11. Kaikki 
havainnot: 27.5.–1.6. OUN Irva 
1Ä (Jussi Jyväsjärvi, RRa, MKu, 
ARu), 1.–26.6. SII Tauvon Ulko-
nokka 1Ä ja 12.6. 2Ä, 8.6.–21.7. 
PYI Yppärijokisuu 1Ä (PRs, 
IRu, HTu, KVa), 16.6. HAI 
Louekari 1Ä (JMa ym.), 16.6.–
21.6. PYI kk. joen pengertie 2Ä 
(monet), 18.6. KII Huttukylä 1Ä 
(JKn), 20.6. MUH Suokylä 1Ä 
(TSp) ja 27.6. OUL Knuutilan-
kangas 1Ä (VRa) ja 27.7. TYR 
Jokisilta (TVä, MLu).

Ruokokerttunen (Acrocep-
halus schoenobaenus)
Kevään ensimmäinen havaittiin 
jo 5.5. KUU Saynäjänperällä 1p 

(MRy). Rannikolla ensimmäi-
nen oli 11.5. SII Munahieta 1Ä 
(HTu, MKe). Kevään suurimmat 
ilmoitetut määrät olivat 14.5. SII 
Säikänlahti 16Ä (JRp) sekä 27. 
ja 28.5. SII Tauvon lintuasema 
30p. Kesäkuussa suurin määrä 
oli 7.6. OUL Kempeleenlahti 50p 
(MTy). Kuusamosta ilmoitettiin 
myöhäinen pesintä Torankijär-
veltä, missä oli 17.8. 1ad+3pull 
p (HSe). Syksyllä suurimmat 
ruokokerttusmäärät havaittiin 
verkkorengastusten yhteydes-
sä. LIM Rusilassa rengastettiin 
suuria määriä, mm. 6.8. 61r, 
7.8. 55r, 9.8. 95r ja huippuna 
13.8. 134r (KRa). Lisäksi Oulun 
Kempeleenlahdella rengastettiin 
18.8. 73 lintua ja jätärillä vielä 
5.9. 23r (KRa). Syksyn viimei-
set havaittiin syyskuun lopussa: 
28.9. HAI Ulkokarvo 1p (KRa) 
ja 29.9. OUL jätäri 1p (MTy). 

Pensaskerttu eli ”peke” rengastajan käsissä. © TUOMAS VÄYRYNEN
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Viitakerttunen (Acrocepha-
lus dumetorum)
Viitakerttunen oli lähes kateissa. 
Vuoden ensimmäinen tavattiin 
12.6. Tauvon lintuasemalla 1p. 
Reviireiltä ilmoitettiin ainoas-
taan kolme lintua: 8.6. HAI Van-
ha pappila 1Ä (JMa), 9.6. HAI 
Luovon leipä 1Ä (JMa) ja 14.6. 
TYR Parras 1Ä (TMu, TJa, THi, 
MPa). Lajista saatiin kuitenkin 
kaksi syyshavaintoa: 8.8. LIM 
Rusilankanava 1kv r (EPa, JPe) 
ja 9.8. OUL Oritkari 1p (EMi). 

Kultarinta (Hippolais icterina)
Lajilla oli todella heikko vuosi. 
Vuoden ainoa oli 25.5. HAI Riisi 
1Ä (JKa, JMa, ALu).

Mustapääkerttu (Sylvia atrica-
pilla)
Talvelta ei ilmoitettu yhtään ha-
vaintoa. Vuoden ensimmäinen 
lintu oli 15.5. MUH Pyhäkoski 
1Ä (TWä). Kevätmuuton aikaan 
(28.5.–7.6.) SII Tauvon lintuase-
malla rengastettiin yht. 4 yksi-
löä. Reviirejä ilmoitettiin varsin 
vaatimattomasti 12, kunnittain 
KUU 1, MUH 1, OUL 2, OUS 1, 
PAT 1, PYI 1 JA RAA 5. Enim-
millään laulajia havaittiin 16.6. 
RAA Pitkäkarissa 3Ä (HTu, 
KVa). Kuusamossa kuultiin yksi 
lintu 6.6. keskustassa (MHo).

Syyskaudella mustapää-
kerttuja ilmoitettiin seuraavasti: 
elokuussa 2, syyskuussa 3, lo-
kakuussa 9 ja marraskuussa 8 
talvehtimista yrittävää. Kaikki 
ilmoitukset koskivat yhtä lintua. 
Koillismaalla saatiin lajista har-
vinaisia syyshavaintoja 3 kap-
paletta: 22.9. KUU Keskusta 1p 
(HKe), 7.10. TAI kk. 1p (JSu) ja 
3.11. KUU keskusta 1p (HSe, 
LRy, MPa). Joulukuussa laji ha-
vaittiin vielä kuudella paikalla: 
1.12. HAA kk. 1p (SMu, ilm. 

TMu), 1.–2.12. OUL Toivonnie-
mi 1p (MEs, JAa), 7.12. OUL 
Karjasilta 1p (VPV),10.12. OUL 
1p (AVu) ja 14.12. OUL Hieta-
saari ja Tuira 1p (JRa).

Lehtokerttu (Sylvia borin)
Kevään ensimmäinen aika var-
hain 11.5. OUL Letonniemi 1Ä 
(VSu, PSu) ja seuraava 21.5 
OUL Hietasaari 1Ä (KRa). 
Kuusamon ensimmäinen lintu 
kuultiin Kemilässä 28.5. (JMk). 
Muuton huippuina SII Tauvon 
lintuasemalla lehtokerttuja ta-
vattiin 29.5. 20p, 30.5. 25p, 31.5. 
30p ja vielä 10.6. 25p. Syysmuu-
ton aikainen suurin kerääntymä 
oli 4.9. OUL Letonniemi 4p 
(EAa). Vuoden viimeiset olivat 
8.9. SII Kaasa 1p (HTu) ja 14.9 
PYI Penkkatie 1p (HTu, KVa). 

Hernekerttu (Sylvia curruca)
Ensimmäiset säksättelivät 7.5. 
PYI Keskikylällä (HTa) ja 9.5. 
PYI Takarannalla (HTu). Muuton 
huippuna SII Tauvon lintuasemal-
la oli 27.5. 10p, 28.5. 15p ja 29.5. 
10p. Kuusamon ensimmäinen 
ha vainto saatiin 30.5. Säynäjäpe-
rällä (HSe, JVu). Syksyltä suu-
rimmat ilmoitetut määrät olivat 
OUL Kempeleenlahdella 18.8. 
5 reng. (KRa) ja 4.9. 3p (ESa). 
Vuoden viimeiseksi jäi 5.9. HAU 
Kellossa tavattu lintu (EAa). 

Pensaskerttu (Sylvia commu-
nis)
Ensimmäinen laulava lintu kuul-
tiin 14.5. Raahen Aittalahdella 
(RNe). Seuraavana päivänä jo 
kah della paikalla. Kuusamon en-
simmäinen laulaja havaittiin 2.6. 
Määttälänvaaralla (MRy). Vuosi 
oli lajille aika heikko, sillä vain 
39 reviiriä ilmoitettiin, kunnit-
tain: HAU 1, KUI 1, KUU 3, 

LIM 2, MUH 1, OUL 10, OUS 
1, PAT 1, PUD 1, PYI 2, PYÄ 1, 
RAA 4, RUU 5, SII 5 ja TAI 1. 
Paras reviirikeskittymä löydet-
tiin 2.6. RUU Paavolasta missä 
oli 5Ä (TVä) ja ainoa varmistettu 
pesintä oli OUL Taskilassa 21.7. 
1ad+3juv p (VSu). Syksyltä il-
moitettiin vain kaksi havaintoa: 
19.8. OUL Oritkari 1p (EMi) ja 
17.9. OUL jätäri 1p (APe, RHa). 

Idänuunilintu (Phylloscopus 
trochiloides)
Esiintyminen oli kohtalainen, 10 
reviiriä ja Tauvossa 5 rengastet-
tua. Kaikki havainnot: 3.6. HAI 
Virpiniemi (VMP, RHa), 5.6. 
OUL Kuparisenpolku 1Ä (JHa). 
7.–11.6. Tauvon lintuasemalla 
rengastettiin yksi lintu päivässä 
(yht. 5r), 12.6. OUL Linnanmaa 
Ä (APe), 13.6. KUU Iivaara Ä 
(HKe, OLa), 16.6. HAI Riisi Ä 
(JMa ym.), 16.6.–21.6. RAA Pit-
käkari Ä (HTu, KVa ym.), 19.6. 
PAT Olkijoki Ä (APe, TJa), 20.–
23.6. KUU Valtavaara Ä (VSu, 
HSe ym.). 1.–2.7. OUL Maikku-
la Ä (JPi, KRa) ja 4.7 TAI Latva-
Kouvanvaara Ä (KHi). 

Lapinuunilintu (Phylloscopus 
borealis)
Esiintyminen oli heikko, vain 5 
havaintoa: 11.6. KUU Kuntivaa-
ra 1Ä (MOh), 15.6. KUU Antin-
perä 1Ä (KRa), 17.6. OUL Ka-
rinkanta Ä (JPu), 21.–26.6. PUD 
Hetekylä, Kylmäänperänsuo 1Ä 
(ESa, TSa) sekä 14.7. PUD Olki-
maan aarnialue 1Ä (VSu, PSu). 

Sirittäjä (Phylloscopus sibilat-
rix)
Kevään ensimmäiset sirittäjät 
olivat 6.5. OUL Hietasaari 1Ä 
(VRa) ja 8.5. LIM Tupos 1Ä 
(TMu). Suurimmat reviirikeskit-
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tymät olivat vaatimattomia: OUL 
Hietasaari 3Ä ja OUL Letonnie-
mi 3Ä (monet). 30.6. PUD Hete-
kylän Kylmänperänsuolta löytyi 
pesä jossa oli emojen lisäksi 5 
poikasta (ESa). Syksyn viimei-
nen oli ainoa ilmoitettu havainto 
18.8. OUL Vihreäsaari 1p (VSu). 

Tiltaltti (Phylloscopus collybi-
ta)
Ensimmäinen tiputtelija kuul-
tiin 20.4. RAA Palonkylässä 1Ä 
(RNe). Seuraava oli 25.4. HAU 
Halosenniemi 1Ä (PRa). 27.4. 
lajia kuultiin jo kolmella paikal-
la. Kuusamon ensimmäinen lin-
tu lauloi 9.5. Määttälänvaarassa 
1Ä (PSi). Kevään ja kesän suu-
rimmat keskittymät löydettiin: 
1.5. LIM Tevos 3Ä (VRa, STi), 
25.5. PYI Suni 3Ä (JHa), 22.6. 
OUL Hiironen–Maikkula 3Ä 
(JHa). Li säksi HAU Alakylän-
tien ympäristöstä laskettiin 9–10 
reviiriä (VSu).

Syksyn suurin määrä 20.9. 
RAA Kultalanlahti 5p (HTu). 
Vuoden viimeiset: 26.9. Kulta-
lanlahti 1m (HTu) ja SII Säären-
perä 2p (WVe, PLa), 29.9. OUL 
jätäri 1p (MTy) sekä lokakuiset 
linnut 4.10. PAT Yrjänä 1ä (ALu) 
ja viikkoa muita myöhäisempi 
12.10. SII Tauvon lintuasema 1p.

Pajulintu (Phylloscopus troc-
hilus)
Kevään ensimmäinen ja ainoa 
huhtikuinen 27.4. SII Tauvon 
lin tuasema 1p. Seuraava vasta 
viikon päästä 4.5. OUL Kem-
peleenlahdella 1Ä (EHo ym.), 
minkä jälkeen havainnot yleis-
tyivät. Kuusamon ensimmäiset 
havaittiin 8.5., kun Oivangissa 
oli 2 lintua (JMä). Kevään suu-
rimmat määrät ilmoitettiin OUL 
Kempeleenlahdelta 12.5. 40p 
ja 7.6. 50p (MTy) sekä Tauvon 

lintuasemalta 27.5. ja 28.5. 150p 
sekä 29.5. ja 10.6. 100p. 

Syksyn suurin ilmoitettu 
määrä oli 18.8. OUL Kempeleen-
lahden SSP-paikan 125 rengas-
tettua lintua (KRa). Kuusamon 
viimeinen lintu oli 13.9. kk. 1p 
(HSe) ja vuoden viimeiset OUL 
jätärillä 29.9. 1m (MTy) sekä ai-
noa lokakuinen 6.10. 1p (VPV, 
EHo, KRa).

Hippiäinen (Regulus regulus)
Hippiäisiä ilmoitettiin huomatta-
van vähän talven ja alkukevään 
ajalta. Syksyllä ilmoitettiin yksi 
kohtuullinen muutto 15.9. HAU 
Virpiniemi 30m (EHo). Alkutal-
ven suurimmat määrät ilmoitet-
tiin RAA Pitkäkarin reitiltä, jos-
sa laskettiin 27.10. 22p, 24.11. 
11p ja 28.12. 20p (HTu).

Harmaasieppo (Muscicapa 
stri ata)
12.5. HAI Kaaralta löytyi ensim-
mäinen (MKe, PLa, SLa) ja sen 
jälkeen lajia alkoi näkyä päivit-
täin. Eniten havaintoja ilmoitet-
tiin keväällä SII Tauvon lintua-
semalta, jossa 17.5. 10r, 30.5. 
15r, 1.6. 10r ja vielä 3.6. 8r ja 
muulloin yleensä yhdestä viiteen 
rengastettua harmaasieppoa.

Poikueita todettiin Kuusa-
mossa ainakin 30.7. KUU Oulan-
ka 5p (HSe) sekä KUU Taival-
köngäs 5p (HSe ym.). Viimeiset 
varsin myöhään: 7.10. OUL Ou-
lunsuu 1p (VPV), 9.10. OUL 
Linnanmaa (EAa) sekä OUL Pi-
kisaari 1p (ESa) ja vihoviimeise-
nä 14.–16.10. OUL Syynimaa 1p 
(EAa, KRa).

Pikkusieppo (Ficedula parva)
Pikkusieppo löydettiin neljäs-
tä paikasta Kuusamosta ja yh-
destä Pudasjärveltä ja Taival-

koskelta. Lisäksi 13.6. Tauvon 
lintuasemalla rengastettiin yksi 
lintu. Koillismaan havainnot: 
28.5. PUD Jaurakkavaara 1/ ad 
Ä (MKu, ARu), 8.–14.6. KUU 
Visavaara (ÄLö, HKe ym.), 
9.6. TAI Elehvä 1p (KHi), 14.6. 
KUU Savilampi 1p (HKe) ja 
KUU Vitunvilkkamalampi 1p 
(PSi, IHa ym.) sekä 15.6. KUU 
Nurmisaarenrinne Ä (KRa).

Kirjosieppo (Ficedula hy po-
leu ca)
Kevään ensimmäinen kuultiin 
28.4. OUL jätevedenpuhdista-
mol la 1Ä (KOr) ja lisää havain-
to ja eri puolilta kertyi heti seu-
raavina päivinä. Vappuna jo 
Kuu samossakin: 1.5. KUU Lah-
dentaus (ALv). SII Tauvon lintu-
asemalla kirjattiin 27.5. ja 28.5. 
kevään suurin havaintomäärä 
15p, muutoin lintuaseman ilmoi-
tukset jäivät alle kymmeneen yk-
silöön.

Kesän aikana löydettiin 
Kuusamosta muutamia isoja poi-
kueita: 21.6. KUU Nissinjärvi 
emo ja 5 poikasta (HSe), 30.6. 
KUU Peränkangas 35p, joissa 
viisi eri poikuetta (HSe) sekä 
7.7. KUU Iivaara 8p, eli emot ja 
6 poikasta (HSe ym.).

Laji on aikainen lähtijä, 
mutta ilmeisesti kirjosieppojen 
tarkkailukin syksyisin melkein 
unohtuu. Nyt ainoat syyskauden 
ilmoitukset olivat rengastuspai-
koilta: 13.7. OUL Kempeleen-
lahti 3r (KRa) ja 9.8. OUL Syvä-
satama 1r (KRa).

Viiksitimali (Panurus biarmi-
cus)
Edellisvuoden noin sataan yksi-
löön ja 15 havaintopaikkaan ver-
rattuna lajia ilmoitettiin ihmeen 
vähän.: 17.1. LUM Sannanlahti 
3p (JHa, JMe) oli vuoden ensim-
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Viiksitimali on vielä suhteellisen tuore tulokas PPLY:n alueella 
ja koko Suomessa. © ELINA SEPPÄNEN

mäinen ja samasta paikasta tuli 
myös vuoden viimeinen havain-
to 16.11. ainakin 2ä (VRa, STi) 
ja 16.12. n.10p (KKo). Elokuus-
sa 5.–10.8. LIM Rusilankanavan 
rengastajat ilmoittivat parhaim-
millaan 5p (JPe, APe, EPa), joka 
olikin vuoden suurin parvi. 22.9. 
SII Säikänlahden 1 paikallinen 
oli (JNu, MKo) ainoa havainto 
Liminganlahden ulkopuolelta. 
Hailuodostakaan ei tullut vuo-
den aikana yhtään ilmoitusta la-
jista, vaikka tuskin viiksitimalit 
sieltä kokonaan katosivat.

Pyrstötiainen (Aegithalos 
cau datus)
Tammikuussa laji havaittiin ker-
ran: 12.1. OUL Öljysatamassa 
4p (KRa). Yhtä niukkaa oli koko 
kevätkausi, ainoat ilmoitukset 
29.3. PYI Parhalahti 3m (HTu) 
ja 23.4. LIM Tupos 1p (TMu) . 
Kesältä saatiin vain yksi ilmoi-
tus, 25.7. PYI Yppärijokisuu 1p 
(HTu).

Syksyn vaellus oli heik-
ko tai korkeintaan kohtalainen. 
14.9. PYI Parhalahti 10p (MPo 
ym.) oli ensimmäinen havainto 
ja 21.9. SII Sääri 1p (MKe) seu-
raava. Runsaammin havaintoja 
tuli syys-lokakuun vaihteesta 
alkaen. Vähintään 20 yksilön il-
moitukset olivat seuraavat: 4.10. 
OUL jätäri 20m (MTy), 5.10. 
HAU Mustaniemi 30m (IKo), 
5.10. SII Tauvon lintuasema 
40p, 6.10. OUS Nenännokka 
120m pieninä parvina (JPe), SII 
Tauvon lintuasema 20m, 9.10. 
OUL Kempeleenlahti 105m 
(JHa), 10.10. samassa paikassa 
50m (JHa), 15.10. HAU Alaky-
läntie 50m (VSu, VMP), 20.10. 
OUL jätäri ja Toppila 40m pik-
kuparvina (VSu, OSu), 21.10. 
OUL jätäri 23m (LMu) ja 24.10. 
PYI Yppäri 24m (HTu). 27.9.–
31.10. kirjattiin yhteensä n. 850 

muuttavaa tai paikallista pyrstö-
tiaista, sen jälkeen vaellus laan-
tui. Marraskuun alusta vuoden 
loppuun yksilösummaksi tulee 
130 lintua. Viimeinen ilmoitus 
oli 21.12. TAI Kirkonkylä 6p 
(KHi).

Hömötiainen (Parus monta-
nus)
Syyskuun puolivälissä havaittiin 
tavallista vilkkaampaa hömötiais-
vaellusta: 11.9.–1.12. HAU Ala-
kyläntie 454 m/p (VSu, VMP). 
Syksyn suurimmat määrät: 10.9. 
OUL jätäri 78m (VSu), 15.9. 

OUL jätäri 149m (VSu), 21.9. 
OUL jätäri 60m (VSu), 6.10. SII 
Tauvon lintuasema 30m ja12.10. 
SII Tauvon lintuasema 60m. 

Lapintiainen (Parus cinctus)
Edellisen vuoden ennätysvael-
luksen jälkeen laji palasi normaa-
litasolle. Havainnot Kuu sa mon 
ulkopuolelta: 6.1. OUL Kauko-
vainio 1p (VSu, PSu, OSu), 13.1. 
OUS Neilikka ku ja 1p (SKu), 
22.1. OUL Sääskensuo 1p (JHa), 
3.2. PUD Naamanka 1p (KKr, 
HKs), 7.4. SII Alhonmäki 2p 
(JAa, JHa ym.) ja 20.4. SII Tau-
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vo 1Ä (PLa ym.). Pesimäaikaisia 
havaintoja ei ilmoitettu.

Syksyllä havaittiin ranni-
kolla useita vaeltavia yksilöitä: 
24.8. OUL Vihreäsaari 1m (VSu), 
9.9. OUL Hietasaari 1p (JAa), 
10.9. PUD Kollajan Turkkisuo 2p 
(TSa), 14.9. PUD Hetekylän Ala-
Lokalampi 1p (ESa), 15.9. OUS 
Nenännokka 1m (STi), 18.9. 
OUL Korpioja 3m parvena (JHa), 
21.9. OUL jätäri 1m (VSu), 22.9. 
OUL Pikkusuo 1p (ARa), 23.9. 
PUD Aittojärvi 1p (ESa), 25.9. 
PUD Kollaja, Aho 1p (TSa), 26.9. 
LUM Varjakka 1m (WVe, PLa), 
5.10. SII Tauvo 1p (MTy), 12.10. 
SII Tauvo 2r (MTy), 24.10. PUD 
Kelosyöte 4p ja PUD Lähteenmä-
ki 1p (JRa) sekä 4.11. OUL San-
ginsuu 1p (JSa).

Kuusamosta vuoden suu-
rimmat määrät olivat 20.6. Nis-
sinjärvi emo + 6 poikasta (HSe) 
ja 30.7. Oulanka 8p (poikue) 
(HSe, MPa, ASe) ja 27.11. Nis-
sinvaara n.10p (HSe, ALe).

Hömötiainen x lapintiainen 
(Parus montanus x P. cinctus) 
Harvinainen lapin- ja hömötiai-
sen risteymä eli ns. höpintiainen 
ilmoitettiin 14.10. HAU Vitsa-
kangas 1p (VSu).

Töyhtötiainen (Parus crista-
tus)
Vuoden suurin paikallinen mää-
rä oli 19.1. OUL Pehkolanlampi 
5p (KRa).

Kuusitiainen (Parus ater)
Keväällä ilmoitettiin enimmillään 
3.3. RAA Pitkäkari 6p (HTu).

Syksyllä lajilla oli voima-
kas vaellus. Jo 10.9. OUL jätärillä 
meni 50m koilliseen (VSu), 15.9. 
OUS Nenännokka n.100m (STi), 
17.9. OUL Le ton niemi 35m 

(JHa) ja 19.9. OUS Nenännokka 
100m (JAa). Vael luksen huippu 
oli syyskuun lo pulla: 22.9. HAI 
eri puolilla yhteensä 22m (EHo) 
ja SII Tau von lintuasema 125m, 
23.9. RAA Kylmäniemi 20 poh-
joiseen vael tavaa (HTu), 24.9. 
HAI Ulko karvossa 50m (MTy) 
ja vuoden paras 26.9. LUM 
Varjakassa 250m (WVe, PLa). 
Muuttavien mää rät vähenivät 
jo lokakuussa, mutta laji pysyi 
runsaana ja isoja paikallismääriä 
ilmoitettiin: 28.9. HAI 15p (KRa 
ym.), 5.10. SII Tauvon lintuase-
ma 20p, 8.10. OUL Heinä pää 
40m (VPV), 11.10. OUL Kem-
peleenlahti 40m (JHa) sekä PAT 
Pöllä 13m (HTu), 12.10. PYI Yp-
pärijokisuu 32m enimmäkseen N 
(HTu, KVa) ja SII Tauvon lintu-
asema 19m. 27.10. RAA Pitkä-
karissa oli loppuvuoden suurin 
määrä 54p, ja vielä 28.12. las-
kettiin 32p (HTu). Vielä marras-
joulukuussa neljän tai viiden 
linnun havainnot oli tavallisia 
ja isoimmat summat: 1.11. RAA 
ysireitti 23p vaikka aiemmin laji 
on reitillä hyvin harvoin huomat-
tu (KVa), 5.11. HAU Kiviniemi 
15p laskentareitillä (EAa), 13.11. 
OUL Hietasaari 10p yhtenä par-
vena (JHa), 5.12. PAT Vitosreitti 
8p (JHa), 6.12. RAA Pitkäkari 
15p (HTu), 20.12. RAA Preiskari 
20p (HTu), 24.12. OUL Ymmyr-
käisentiellä 7p (KRa).

Sinitiainen (Parus caerule-
us)
Keväällä suurin paikallisten
määrä oli 3.3. RAA Pitkäkari 92p
(HTu). Muuttavia havaittiin eni-
ten maa  liskuun lopulla 29.3. PYI
Par  ha lahti 24m, 30.3. 27m ja
31.3. 18m (HTu).

Kesällä kiinnostava ha-
vainto oli PUD Hetekylässä to-
dettu kahden eri emon pesintä 
samassa pöntössä (TSa).

Syksyn ensimmäinen ke-
rääntymä oli 25.7. OUL Kempe-
leenlahti 10p (MTy). Sinitiainen 
esiintyi runsaana ja isoimmat 
vaeltavat parvet olivat: 18.9. 
OUL jätäri 40m (EAa), 21.9. 
SII Tauvon lintuasema 30m, 
26.9. LUM Varjakka 90m (WVe, 
PLa) ja RAA Kultalanlahti 35m 
(HTu), 30.9. RAA Kultalanlahti 
50 menossa pohjoiseen (HTu), 
5.10. SII Tauvon lintuasema 
80m, 6.10. SII Tauvon lintuase-
ma 30m, 12.10. PYI Yppärijoki-
suu 110m N ja lisäksi määrittä-
mättömiä tiaisia 101m N (HTu, 
KVa), 13.10. SII Tauvon lintu-
asema 30m. Loput isommat ha-
vainnot ovat talvilaskentareittien 
summia: 27.10. RAA Pitkäkari 
67p (HTu) ja 24.11. seuraava 
laskenta 99p (HTu), 5.11. HAU 
Kiviniemi 141p (EAa).

Talitiainen (Parus major)
Laskentojen isoimmat määrät 
olivat 6.1. OUL keskusta-alue 
122p (TMu ym.) sekä 9.2. RAA 
Pitkäkari 130p (HTu). Kevään 
viimeisissä laskennoissa määrät 
olivat jo pienempiä. Muuttajia 
laskettiin runsaammin ainakin 
21.3. KEM Honkasen kasa 44m 
(APe, JKa) ja 30.3. PYI Parha-
lahti 16m (HTu), viimeiset ke-
vätmuuttajat vappuna 1.5. OUL 
Syväsatama 4m (KRa).

Tallareiden syysliikeh-
dintä ei ollut ko vin vilkasta, 
vaelluksesta ei voi puhua. Suu-
remmat ilmoitetut määrät: 18.9. 
OUL jätäri 70p (EAa), 26.9. 
RAA Kultalanlahti 11m (HTu), 
29.9. OUL jätäri 20m (MTy), 
12.10. PYI Yppärijokisuu 57m  
N (HTu, KVa). Syksyn lasken-
noissa kirjattiin suurempia sum-
mia kuin keväällä: 27.10. RAA 
Pitkäkari 140p (HTu), 5.11. 
HAU Kiviniemi 235p (EAa) oli-
vat suurimmat lukemat.
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Pähkinänakkeli (Sitta euro-
paea)
Havaintoja vuoden ajalta kym-
menen kun nan alueelta. Kevät-
tal vella (tammi-maaliskuu) vii  -
dessä pai kas sa, seuraavasti: 5.1.
–22.2. HAU Virpiniemi 1p (pai-
kalla jo syksyllä) (monet), 8.1. 
OUL Hietasaari 1p (JHa, ALu), 
26.2. OUL Kuivasjärvi 1p (PLa), 
4.–6.3. OUL Välivainio 1p (SSu, 
LSu), 16.3. OUL Taskila 1p (PSu,
VSu, OSu). Syksyllä melko vil-
kas vaellus, yhteensä noin 24
yksilöä. 23.9. HAU Harjukan-
gas (KOr), 2.10. OUL jätäri 1r 
(KRa), 5.10. SII Tauvon lintua-
sema 1p, 6.10. SII Tauvon lintu-
asema 2m, 10.10. alkaen ja
enimmillään 3p 31.10. OUS Var -
jakka (PKu), 11.10. PAT Maunu-
la 1p (HTu), 12.10. SII Tauvon 
lintuasema 1m, 14.10. PAT Mau-
nula 1p tn. uusi (HTu), 17.10. 
KUU Nurminiemi (K.H), 20.10. 
KUU kk., Lahdentaus 1p (HSe), 

23.10. KEM Sarkkiranta (ilm. 
SKu), 23.10. PUD Syöte 1p 
(JRa), 28.10. PAT Maunula 1p 
(VKa), 2.–17.11. HAI Marjanie-
mi 1–2p (JMa), 3.11 OUL San-
ginjoki 1p (VPV), 8.11 (useita 
viikkoja) TAI Kk (JSu), 9.11. 
OUL Puolivälinkangas 1p (JKa), 
9.11. OUL Hietasaari (VSu, 
PSu), 14.11. OUL Kaakkuri 1p 
(VRa), 16.11. HAU Virpiniemi 
1p (TKo, JWi), 14.12. OUL Ala-
Laanila 1p (JRa), 17.12. TAI 
Kurtti 1p (PKi ilm. KHi).

Puukiipijä (Certhia famili a ris)
Vuoden suurin määrä oli 27.10. 
RAA Pitkäkarin laskennan 12p 
(HTu).

Kuhankeittäjä (Oriolus orio-
lus)
Vain yksi havainto: 4.6. YKI Jo-
losjärvi 1/ Än (TKo, JWi).

Pikkulepinkäinen (Lanius col-
lu rio)
Pikkulanttu oli vuonna 2002 Bird-
Life Suomen projektilaji, ja sen 
esiintymisestä on julkaistu erilli-
nen artikkeli (Rahko 2003, vuoden 
kaikki havainnot on lueteltu artik-
kelissa). Vuosi oli pikkulepinkäi-
selle ilmeisen hyvä. Havaintoja 
palautettiin 55, mutta näissä on 
runsaasti päällekkäisyyksiä. Ke-
vään ensimmäiset olivat 15.5. SII 
Varessäikkä 1/1 p (JPm) ja 18.5. 
OUL Oritkari 1p (EMi). Seuraa-
vat kevätrallin aikaan 25.–26.5., 
jolloin nähtiin kuudessa paikas-
sa. Todennäköisiä tai varmoja 
pesintöjä havaittiin 15, joista 
suu rin osa PYI ja SII. Kaikki 
pesimähavainnot: 4.6.–22.7. KII 
Iso Kumpulampi 1/1 + väh. 3 
juv. (TKo, JWi), LIM Virkkula 
us. havaintoja, enimmillään 
17.8. 5p juv (ESa), 11.7. LUM 
Pitkänokka 3 varoittelevaa paria 
(JKa, VSu), 26.7. PYI Keskiky-

Kuusitiaisilla oli voimakas vaellus syksyllä 2002. © JUHA OLLILA
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lä väh. 2 poikuetta (HTu, KVa), 
26.7. PYI Teerelä 1/ + väh. 1 
pull. (HTu, KVa), 26.7. PYI Tuu-
las 1/ + 4 n-puk (HTu, KVa), 9.8. 
PYI Viirre 1/1 + juv (HTu), 13.8. 
PYI Harmi 1/1 + juv (HTu), SII 
Tauvo 3 pesintää (VSu, VMP, 
JKa) ja 28.7. SII Kirkonkylän ja 
Alhonmäen välinen tie 1 ad +3 
juv (VRa, STi). Syyshavaintoja 
ilmoitettiin vähän, viimeinen ja 
ainoa syyskuinen oli 19.9. OUL 
Kempeleenlahti 1p juv (ESa).

Isolepinkäinen (Lanius excu-
bi tor)
Talvella havaittiin noin kahdek-
san eri yksilöä kunnissa: HAA 
1, HAI 1, LIM 1, PYI 2, SII 2, 
TYR 1. Vain kerran nähtiin yhtä 
yksilöä enemmän kerrallaan, kun 
20.1. SII Tauvossa tienvarressa 
oli 2p (JKo, PMa). Maaliskuus-
sa kuului myös isolepinkäisen 
laulua, ainakin 26.3. PYI Viirre 
1p (HTu) sekä 27.3. LUM San-
nanlahti 1p (JAa, JHa) havaitut 
koiraat myös laulelivat. Ensim-
mäiset kiistatta muuttavat oli-
vat 28.3. LUM Sannanlahti 2m 
(JAa, JHa, TJa) ja kevään isoim-
pina 12.4. PYI Parhalahti 3m 
(HTu, JJä) sekä saman päivän 
MUH Matokorpi 3p (RRj), 18.4. 
KEM Rajakorpi 3p (JMe, SKu). 
Kesällä reviirejä havaittiin kun-
nittain toukokuun puolivälistä 
elokuulle saakka, vähintään pari 
ilmoitettiin seuraavasti: MUH 1, 
KUU 1, HAA 1, PUD 2 (myös 
4 nuorta), KUI 1, VIH 2 (4p), 
PYI 3, LIM 2. Kesän loppupuo-
len suurimmat määrät koskivat 
osin poikueita 4.7. PUD Kolla-
ja, Turkkisuo 2ad+4pull (ESa), 
11.8. VIH Varesneva väh 4p 
poikue (HTu, KVa), 21.8. LIM 
Hirvineva 5p (JPe, JPu).

Syksyllä runsaimmat ke-
rääntymät olivat 21.9. SII Tauvon 
lintuasema 4p, 21.9. OUL Vih-

reäsaari väh 4p (ARa), 22.9. 
HAI Järventakusta 3p (WVe, 
PLa, LNu), 26.9. SII Karinkanta 
7p (WVe, PLa). Jäi talvehtimaan 
runsaana Raahen seudulle. Jou-
lukuussa RAA–PAT–PYI–VIH 
vähintään 10p (WVe, HTu, KVa 
ym.). Muualla 1.12. LUM San-
nanlahti (VSu, TTa), 6.12 LIM 
Tupos (TMu) ja 30.12 OUS Kir-
konkylä (JMe).

Närhi (Garrulus glandarius)
Keväällä nähtiin runsaimmillaan 
vain 7.4. TYR Pellot 4p (KRa) ja 
8.4. PYI Yppäri 4p (KRa). Kesäl-
tä on yksi poikuehavainto, 5.7. 
OUL Lemmenpolku 5p (JHa). 
Syksyllä suurimmat ilmoitetut 
määrät olivat 23.8. LIM Virkkula 
15m (JHa), 19.9. LIM Virkkula 
a25+a43 m SE (JHi) sekä 25.9. 
LIM Tupos 7m (TMu).

Kuukkeli (Perisoreus infaus-
tus)
Koillismaan ulkopuoliselta alu-
eelta kolme havaintoa koko 
vuonna: 8.–21.3. KII lettoalue 
1p (JKn), 27.6. PUD Naamanka 
1p (KKr, HKs), 28.10. PAT Kas-
tellin linnanrauniot 1p (Jaakko 
Tuohimaa ilm. HTu). Koillis-
maalta suurimmat määrät 7.10. 
KUU Konttainen 6p (HSe) ja 
17.11. KUU Nissinvaara 6p ruo-
kintapaikka (HSe).

Harakka (Pica pica)
Alkuvuonna kovimmat havaitut 
määrät olivat 6.1. KUU kaato-
paikka 50p (HSe, LRy), 12.1 
OUL Rusko 40p (KRa), 3.2. RAA
Kakkosreitti 67p (JKo) sekä 
15.3. KEM Honkanen 70p (JHa). 
Maalis-huhtikuun vaihteessa ha-
rakkamuutto oli kiihkeimmillään. 
Sitä seurattiin LUM Sannanlah-
della: 28.3. 48m (JHa), 29.3. 44m 

(ALu, PLa, JHa ym.), 2.4. hienot 
137m (JHa) ja 12.4. 38m (JHa).

Syksyllä harakoista ei 
saatu vaellushavaintoja. Suu-
rimmat määrät olivat 29.9. OUL 
jätevedenpuhdistamo 50p (MTy) 
sekä talvilintulaskennoissa 5.11. 
HAU Kiviniemi 84p (EAa) ja 
24.11 RAA Pitkäkari 59p (HTu).

Pähkinähakki (Nucifraga ca-
ryocatactes)
Alkuvuodesta vähissä: 5.1. RAA 
Velkaperä 1p (HTu ym) ja 24.3. 
UTA kk. (Sulo Ollila, ilm. JEs), 
Vuoden jälkipuoliskolla tulivat 
ensimmäiset havainnot: 6.7. TYR 
kk. 1p (MEs) ja 30.7. OUL Puu-
linnanmaa 1 kiertelevä (APe). 
Kunnittain elokuusta alkaen löy-
dettiin seuraavasti: HAU 4, KEM 
1, KUU 2, LIM 1, MUH 8, OUL 
20–30, OUN 1, OUS 1, PAT 2, 
PYI 3, RAA 10, RUU 8, SII 8, 
TYR 4. Isoimmat havaitut parvet 
olivat 14.9. RAA Keskusta vähin-
tään 3p (Surniarallin osallistujat), 
4.10. SII Karinkanta 4p (ALu), 
14.10.–17.10. OUL Hietasaari 7p
(ja muulloinkin usein 4–5) (VSu, 
EHo ym.), OUL Syy nimaa 5 yli-
lentävää (KRa), 21.10 RUU Paa-
vola 4p (TVä, MLu), 23.10. OUL 
Alppila 4p (EAa), 26.10. Muhos 
Hyrkäs 4p (TSp). Oulun Hieta-
saaressa viihtyi koko loppuvuo-
den vähintään 1p, viimeinen il-
moitus tuli 23.12. (VSu, OSu). 
Samana päivänä oli 1p myös PAT 
Maunulassa ruokinnalla (HTu).

Naakka (Corvus monedula)
Vuoden alussa naakkoja havait-
tiin kaupungeissa, havaituista 
suu rimmat määrät 5.1. OUL Rus-
kon kaatopaikalla 800p (KRa), 
6.1. RAA kaatopaikka 42p (HTu) 
ja 16.1. OUL Alppila 350p yöpy-
mispuissa. Muuton ensimmäisik-
si mää riteltiin 17.2. PYI Parha-
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lahden 2p (HTu, KVa). Enemmän 
muuttavia kirjattiin ainakin 26.3. 
PYI Viirre 18m (HTu) sekä 30.3. 
PYI Parhalahti 14m (HTu). Pai-
kallisten määrät kasvoivat pian, 
13.3. MUH keskustassa oli jo 
20p (HSe), 15.3. LIM keskusta 
50p (TMu) ja 6.4. LIM keskusta 
140p (MTy, ATy). 

Pesintäkaudelta eli touko-
hei näkuulta ei kirjattu mainitta-
via havaintoja. Syksyn suu  rimpia 
parvia olivat 11.8. RAA kaato-
paikka 100p (HTu, KVa), 19.8. 
MUH Keskusta 100p (HSe), 
5.9. MUH Honkala 100p (HSe), 
24.9. LIM Tupos 220p yöpymis-
lennolla (TMu). Oulussa usein 
nähdyistä suurparvista kaikkein 
isoin oli 22.11. OUL Tuiran ui-
maranta 600p (EAa). Alkutal-
vella 7.12. OUL Mustasuo 250p 
(KOr) ja 28.12. RAA Velkaperä 
58p (HTu) olivat mainittavat ha-
vainnot.

Mustavaris (Corvus frugile-
gus)
Tammikuussa Oulussa Raksilan 
mar keteilla yksi talvikärvistelijä 
ja kuun lopulla usein kaksikin lin-
tua, esimerkiksi 23.1. OUL Rak-
sila 2p (JKa, HTu). Kevätmuutto 
alkoi jo 17.2., kun PYI Elävisluo-
dossa 1m N (HTu, KVa). 26.2. 
OUL Raksila 3p (JRa) saattoi olla 
merkki muuton alusta ja 28.2. 
OUL Heinäpään 5p (HSe) jo var-
maankin kokonaan uusi parvi. 
Maaliskuun puolivälissä näkyi 
Ou lussa useita pikkuparvia ja ensi 
ker ran reilusti enemmän 16.3. 
OUL Pyykösjärvellä 100p (APe). 
Ke väällä muita ilmoitettuja iso-
ja parvia olivat 7.4. TYR Pellot 
100p (KRa). Tavanomaisen esiin-
tymisalueen ulkopuolelta vuoden 
aikana yksi havainto 18.4. TAI 
kk. 2 (JSu). Kesällä suurin 13.7. 
LIM Keskusta 200p (KRa).

Syyskaudelta ei ilmoitet tu 
yhtään lintua muuttavaksi. Ko-
mein kerääntymä oli 24.9. OUL 

Kaakkurissa 350p (JHa) ja edel-
leen samassa paikassa 150p vielä 
3.10. (JHa). Joulukuussa enää 
perinteisellä talvipaikalla Raksi-
la–Karjasilta -alueella, enimmil-
lään 1.12. 2p (VSu) ja viimeisen 
kerran 27.12. 1p (JHa). 

Varis (Corvus corone cornix)
Kaatopaikoille talveksi kertyvis-
tä parvista isoin oli 5.1. OUL 
Rus kossa laskettu 600p (KRa). 
Vas taavasti KUU kaatopaikal-
la oli seuraavana päivänä 80p 
(HSe, LRy). Muualta ilmoitettiin 
10.1. OUL Keskusta 50p (MTy) 
sekä kerran komea yöpymis parvi 
20.2. HAU Keiskasta 70p (PRa).

Kevätmuuton alkua ku-
vaavat 14.2. HAU Halosenniemi 
2m N (PRa) ja 15.2. PAT Mikon-
kari 7m S (HTu). Isoimpia muut-
tomääriä olivat 26.3. PYI Viirre 
82m (HTu), 28.3. LUM Sannan-
lahti 123m (JAa, JHa, TJa), 29.3. 
PYI Parhalahti 268m (HTu), 

Vuoden 2002 pähkinähakkivaellus oli hyvin heikko. © HARRI TAAVETTI
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30.3. PYI Parhalahti 108m 
(HTu), 12.4. PYI Parhalahti 95m 
(HTu, JJä), 20.4. PYI Parhalahti 
101m (HTu, JMe ym.) sekä HAU 
Virpiniemi 120p (KRa).

Syksyllä ilmoitettiin mel-
koisia kerääntymiä: 14.8. KUU 
kaatopaikka 100p ja 19.10. 200p 
(HSe), 20.09. OUL Rusko 500p 
(MTy) sekä 29.9. OUL jätäri 
100p (MTy). Muuttavia variksia 
laskettiin enim millään: 12.10. 
PYI Yppäri 70 S (HTu, KVa) ja 
19.10. HAU Halosenlahti 23m 
(PRa). Talvehtimaan jäävistä 
suurin ilmoitettu määrä oli 22.11. 
OUL Rusko 310p (EAa ym.).

Korppi (Corvus corax)
Korppeja oli 6.1. KUU kaatopai-
kalla 200p (HSe) selvästi varik-
sia enemmän. Vertailuksi OUL 
Ruskosta talven suurin ilmoitus 
viisi lintua. Isoja parvia ei ke-

väällä havaittu kuin KUU kaa-
topaikalla, jossa vielä 2.4. 150p 
(HSe). KUU kaatopaikalla oleili 
kesälläkin jatkuvasti parikym-
mentä korppia ja syksyllä 19.10. 
oli paikalla suurin määrä eli 50p 
(HSe). Muualta vuoden huippu 
ilmoitettiin 16.11. jolloin OUL 
Rusko 16 kiertelevää (KRa).

Kottarainen (Sturnus vulgaris)
Oulun Ruskon kaatopaikalla tal-
vehti 3 lintua (VSu, KRa ym.). 
Maaliskuun loppupuolella kot-
taraisia alkoi ilmaantua jo muu-
allekin: 18.3. oli 1p RAA Lapa-
luodossa (REl) ja samaan aikaan 
10p SII Ylipäässä (EUk). Kevään 
suurimmat parvet olivat: 30.3. 
MUH Tikkalantie 15p (TWä), 
4.4. HAU Kello 12p (JRa), 5.4. 
MUH Kylmälänkyläntie 40p 
(RRj), 5.4. MUH Matokorpi 14p 
(RRj), 16.4. OUL Rusko 21p 

(JHa). Parhaiten muuttajia kir-
jattiin yhteistarkkailussa 20.4. 
HAU Virpiniemi 12m (KRa), 
LUM Sannanlahti 9m (JAa, 
JPe) sekä PYI Parhalahdella 6m 
(HTu, JMe ym.).

Kesäkuusta heinäkuulle 
il moitettiin muutamia isohkoja 
parvia 23.6. HAI Potinlahti 40p 
(TLe), 26.6. OUL Vihreäsaari 
40p ja OUS Kylänpuoli 400p 
(JMe), 18.7. SII Karinkanta 300p 
(HTu). Oulun Oritkarissa kotta-
raisten yöpymisparvet kasvoivat 
elokuun alussa ja 13.8. havaittiin 
suurin ilmoitettu määrä 1500p 
(JPe, KRa, EHo ym.). Sen jäl-
keen määrät tasaisesti laskivat. 
Syksyn suurimmat kottaraispar-
vet olivat 25.8. LIM Virkkula 
150p (JHa), 28.8. OUL Musta-
suo 50p (KOr), 4.9. LUM jossain 
500p (JKa), 8.9. SII Karinkanta 
110p (JHa), 15.9. OUL Rusko 
1000p (PLa), 15.9. OUL Oritka-

Kottaraiset kerääntyvät syksyisin jopa tuhansien yksilöiden parviksi. Laji on kuitenkin kovasti 
taantunut viime vuosina. © TUOMAS VÄYRYNEN
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ri 300p (EMi), 18.9. OUL jätäri 
120p (EAa ym.). Lokakuussa 
suurimpina parvina: 3.10. OUL 
Rusko 220p (VPV), 4.10. OUL 
jätäri 30p (MTy, TJa), 6.10. OUL 
Letonniemi 22p (EAa) ja 7.10. 
OUL Äimärautio 8p (JHa). Vii-
meiset ilmoitukset olivat mar-
raskuulta, 21.11. OUL Tuira 1p 
(KRa) sekä 26.11.–30.11. OUL 
Toivoniemi 1p (EAa, JMt).

Varpunen (Passer domesti-
cus)
Suurimmat määrät alkuvuoden 
talvilintulaskentareiteillä olivat 
5.1. OUL Oulunsuu 100 (TMu) ja 
3.3. RAA Pitkäkari 82 (HTu). Li-
säksi 6.1. Oulun keskustan hottis-
kammassa ynnättiin 256 varpusta 
(TMu, MMu, HPö, SPö). Varpu-
nen tuntuu vähentyvän tasaisesti, 
vielä 1990-luvun jälkipuoliskolla 
parhailla talvilintureiteillä pääs-
tiin jopa yli 150 linnun. Loppu-
vuoden laskentojen suurimmat 
määrät: 3.11. OUL Syynimaa–
Taskila 133p (VSu), 5.11. HAU 
Kiviniemi 81 (EAa), 24.11. RAA 
Pitkäkari 87 (HTu), 8.12. RAA 
ykkösreitti 120 (JKo, RNe) ja 
27.12. OUL Oulunsuu 84 (TMu). 
Yksi isompi parvi ilmoitettiin: 
21.11. OUL Tuira 60p (KRa). 
Vuoden ainoat muuttolennossa 
havaitut olivat 31.3. PYI Parha-
lahti 2m (HTu, PRs ja IRu).

Pikkuvarpunen (Passer mon-
tanus)
Vuoden saldo oli 94 pikkuvar-
pushavaintoa, joista poistaen 
päällekkäisyydet tiukan tulkin-
nan mukaan voi päästä vähim-
mäisyksilömäärään 115 lintua 
(ilman poikasia). Oikea luku-
määrä on varmuudella tätä suu-
rempi, sillä samoilta paikoilta 
ilmoitettiin havaintoja useiden 
kuukausien mittaisilta jaksoilta 

ja tarkan määrän päätteleminen 
on mahdotonta.

Vuoden alussa Oulussa 
ha vaittiin toistuvasti Mustasuo–
Kos kela–Niittyaro -alu eella 1–2p 
(VSu, JHa, KRa ym.) ja 26.2. 
Karjasillalla 1p (JRa). Raahessa 
tehtiin paljon havaintoja suh-
teellisen pienellä alueella: 5.1. 
Lehmiranta 1p (JHa), 27.1. Kirk-
kolahdenkadulla 1p (KKu) ja Pit-
käkarin talvilintureitillä laji näh-
tiin kolmesti, enimmillään 9.2. 
6p (HTu). Raahen laskentojen 
ykkösreitillä nähtiin enimmillään 
31.3. 6p (RNe) ja kakkosreitil-
lä 6.1. 7p (SSi, OMi). Talven 
muut havainnot: 1.1. PAT Kesä-
lä 5p (VKa), 20.1. HAU Holma 
1p (KNu) ja 29.3. HAU Kello 
2p (JRa). Huhti-elokuun ainoat 
havainnot tehtiin Karjasillalla, 
missä varmistettiin myös pesintä 
(JAa, JHa ym.). 

Syksyltä kertyi runsaasti 
havaintoja. Oulussa jäteveden-
puhdistamolla laji havaittiin 
1.9.–1.11., suurin määrä 7.10. n. 
10p (JKa) ja Ruskossa 26.10.–
11.12., enimmillään 14.11. 3p 
(WVe, JSj). HAU Kellossa pik-
kuvarpusia viihtyi ruokinnalla 
4.10. alkaen vuoden loppuun, 
ja 17.11. laskettiin suurin kat-
saukseen ilmoitettu määrä 12p 
(JRa). Useampia havaintoja teh-
tiin myös HAU Halosenperällä 
2p (JMe, SKu), HAU Holmas-
sa 5p (KNu), OUL Karjasillalla 
2p (AVu) ja Niittyarossa 1–2p 
(AMM, ESa) sekä RAA Pitkä-
karin reitillä 3p (HTu), ykkös-
reitillä 2p (JKo), kakkosreitillä 
4p (SSi, TKa), viitosreitillä 7 
(JHa, ALu) ja Lapaluodossa 5p 
(APe, JKa). Kaikki muut syksyn 
ja alkutalven havainnot: Ou-
lussa 13.10. Oritkari 1p (EMi), 
12.11. Taskila 1p (VSu, OSu) ja 
4.12. Mustasuo 2p (VSu) sekä 
22.9. HAI Isomatala–Riisi 1m 
(MKe, WVe, LNu), 10.10. al-

kaen vuoden loppuun MUH kk. 
3p (TWä), 21.10. MUH Hyrkäs 
2p (TSp, VPH), 27.10. ja 14.11. 
PAT Maunula 1p (HTu), 1.11. 
OUN keskusta 2p (MKu), 2.11. 
PAT Kotiranta 3p ja PAT kk. 4p 
(JHa), 1.12. RAA Länsi-Vilppu 
2p (WVe, JSj) ja 26.12. PYI Yp-
päri 1p (HTu, KVa). 

Varpunen x pikkuvarpunen 
(Passer domesticus x P. mon-
tanus) 
Ainoa ilmoitettu oli 14.4. OUL 
Raksila 1p (TFy). 

Peippo (Fringilla coelebs)
Talvehtivia havaittiin vain tam-
mirallissa PAT Kesälä (ei tar-
kempia tietoja), HAI kk. 1p 
koko talven (SHa) ja 9.2. OUL 
Taskila 1/ p (VSu, OSu). Ensim-
mäinen muuttaja oli 15.3. KEM 
Honkanen 1/ m (JHa). Seuraavat 
kuun lopussa PYI Parhalahden 
muutonseurannassa: 26.3. 1m, 
29.3. 3m, 30.3. 26m ja 31.3. 18m 
(HTu). 29.3. myös TYR Änges-
levä 1/ p (JRa). Peipot yleistyivät 
rannikolla 30.–31.3. Ensimmäi-
nen suurempi päiväsumma oli 
10.4. LUM Sannanlahti 521m 
(JHa, JAa). 12.4. laskettiin PYI 
Parhalahdella 220m (HTu, JJä 
ym.) ja LUM Sannanlahdella 
470m (JAa, TJa). Kevään pa-
ras muuttopäivä oli 20.4., jonka 
saldona mm. LUM Sannanlahti 
1063m (JAa, APe), PYI Parha-
lahti 242m (HTu, JMe, SKu ym.) 
ja HAI Kirkkosalmi 108m (JMa 
ym.). Muutto hiljeni pian tämän 
jälkeen, sillä 21.4. SII Tauvo 
116m ja 23.4. LUM Sannanlahti 
216m (JAa, JHa) olivat viimei-
set yli sadan linnun päivät.

Syysmuutto alkoi syys-
kuun alussa, kun 4.9. OUL Leton-
niemessä oli 80 peippoa (EAa) ja 
5.9. muutti PYI Yppärijokisuulla 
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78 lintua vajaan kahden aamu-
tunnin aikana (HTu). 7.9. MUH 
Soso 200 m (VPV) ja 10.9. OUL 
jätevedenpuhdistamo 170m10p 
(VSu, MTy) jäivät syksyn ai-
noiksi suuremmiksi määriksi. 
Lokakuulta ilmoitettiin vielä 17 
peippoa ja marraskuultakin kuu-
si. Joulukuun kaikki havainnot: 
kuun alkupuoli RAA Kylmänie-
mi 1p, kuoli (PUi), 14.12. OUL 
Hietasaari 1/ p (JMt) ja 22.12. 
HAU Martinniemi 1/ p (JRa).

Järripeippo (Fringilla montif-
ringilla)
Keskitalven ainoat järrit olivat 
9.1. OUS kk., Neilikkakuja 1/ p 
(EHo) ja 15.1. RAA keskusta 1p 
(MAl). Seuraava ja maaliskuun 
ainoa oli 26.3. KUU Lahdentaus 
1p (ALv). Huhtikuussa nähtiin 
1.4. PYI Parhalahti 1p (HTa), 
mutta seuraavaksi 7.4. HAU 
Hol massa jo 20p (SKn). Yleis-
tyi kuitenkin vasta 20.4. alkaen, 
ja ensimmäinen mainittavampi 
muuttopäivä oli 27.4., jolloin PYI 
Parhalahden ohitti 350m (HTu, 
PLa, MKe, MLe ym.). Kevään 
suurin muutto koettiin seuraava-
na päivänä 28.4., kun PYI Parha-
lahdella laskettiin 1700m (HTu, 
KVa). Tämän jälkeen suurimpia 
muuttoja ja kerääntymiä olivat 
3.5. HAU Pennasenkangas 350m 
(VSu), 4.5. PYI Parhalahti 350m 
(HTu, JHa, JKo, KVa) ja 8.5. 
KUU Vallio 500p (HSe, LRy).

Syysmuuton alku oli 24.8. 
OUL Vihreäsaari 110m/p (VSu). 
Syksyn määrät olivat vaatimat-
tomia, suurimmat muutot olivat 
7.9. MUH Soso 500m (VPV) ja 
18.9. OUL jätevedenpuhdistamo 
500 (EAa ym.). Viimeinen yli 
sadan linnun ilmoitus oli 27.9. 
HAU Virpiniemi 110 (EAa).

Lokakuussa suurin mää-
rä 14.10. RAA Kylmäniemi 
10p (HTu). Marras-joulukuussa 

nähtiin muutama, joista kolme 
joulukuun puolella, seuraavas-
ti: 6.11. OUL Hietasaari 1/ p 
(ESa), 9.11. TYR Ängeslevä 
(MEs), 10.11. MUH Montta 1p 
(SPn), 22.11.–24.12. MUH kk. 
1p (TWä) ja 27.11. OUS kk. 1p 
(JMe). 1.12. PYI Etelänkylä 1p 
(WVe, JSj, HTa) ja 25.12. OUL 
Kaijonranta 1 (EHo).

Viherpeippo (Carduelis chlo-
ris)
Alkuvuoden suurimmat määrät 
laskettiin OUL Ruskosta 5.1. 
400p (KRa) ja 12.1. 200p (KRa, 
JKa ym.) sekä 9.2. Raahen Pitkä-
karin talvilintulaskennoissa 231p 
(HTu). Muita yli sadan keräänty-
miä olivat 6.1. OUL keskustassa 
hottiskamman yhteydessä las-
ketut 144p (TMu ym.) ja 28.1. 
OUL Pikisaari 180p (JAa). En-
simmäiset muuttajat 26.3. Pyhä-
joella: Parhalahti 3m, Viirre 4m 
ja Yppäri 5m (HTu). Suurimmat 
muutot 30.3. PYI Parhalahti 87m 
(HTu) ja 2.4. LUM Sannanlahti 
48m (JAa, JHa, TJa).

Syysmuutolla määrät oli-
vat pieniä, parhaat muutot las-
kettiin OUL jätevedenpuhdista-
molla, jossa sekä 28.9. että 29.9. 
30m (MTy). Suurimpia paikal-
listen lintujen parvia 20.10. OUL 
Oritkari 86p (EMi) ja talvilintu-
reiteiltä lasketut 27.10. RAA Pit-
käkari 128p (HTu) ja 5.11. HAU 
Kiviniemi 168p (EAa).

Tikli (Carduelis carduelis)
Totuttuun tapaan tiklihavainnot 
tehtiin lähes pelkästään Oulussa. 
Havaintoja ilmoitettiin Oulusta 
kaikkiaan 70, mutta päällekkäi-
syyksiä on runsaasti. Talvella 
ja alkukeväästä havaittiin sään-
nöllisesti Tuirassa, jossa enim-
millään 20p (PHn) sekä Ainolan 
puistossa, jossa suurin määrä 

21.3. 16p (MHo). Muut havain-
not Rusko 3.1. 3p (EMi) ja 20.1. 
1p (JKa, ALu), 2.4. Oritkari 1p 
(EMi), 14.4. Raksila 2p (TFy) ja 
30.4. Pitkämöljä 3p (MTy). Tou-
kokuun ainoat olivat kevätrallis-
sa 27.5. Ainolan puistossa nähdyt 
2p. Kesä-heinäkuussa havainnot 
teh tiin Hupisaarilla, Toppilassa ja 
Heinäpää–Limingantulli–Oritka-
ri -alueella, jossa varmistui myös 
pesintä, kun 28.7. Oritkarissa oli 
1 ad + 1 juv (MKe).

Syksyllä ja alkutalvella 
havaittiin toistuvasti Tuirassa, 
Taskilan jätevedenpuhdistamol la, 
Alp pilassa, Ruskossa ja Limin-
gantulli–Oritkari -alueella. Suu-
rimmat määrät jätärillä 26.9. 12p 
(KRa) sekä Oritkarissa 13.10. 13p 
(EMi) ja 27.10. 16p (EMi). Aino-
lan puistossa nähtiin vain 18.11. 
2p (VRa) ja 25.12. 3p (JPi). 

Oulun ulkopuolelta vain 
yhdeksän havaintoa: 3.3. RAA 
Hakotauri 1Än (HTu), 16.4. TAI 
kk. 1p (PKp, ilm. KHi), 27.4. 
PYI Parhalahti 1m (HTu, PLa, 
MKe, MLe), 1.5. PYI Yppärijo-
kisuu 1m (HTu), 7.5. SII Kaasa 
1m (HTu), 11.7. PYI Yppärijo-
kisuu 1mS (HTu), 20.10. HAI 
Hannuksennokka 1 (Heikki Jau-
hiainen, ilm. JMa), 5.11. HAU 
Kiviniemi 4 (EAa, JJu) ja 10.11. 
HAA kk. Urheilukatu 1p (SMu). 

Vihervarpunen (Carduelis spi-
nus)
Tammikuulta ilmoitettiin vain 
kaksi vihervarpushavaintoa: 5.1. 
RAA Kylmäniemi 1m S (HTu), 
11.1. OUL Intiö 1/1 p (KRa) ja 
12.1. OUL Tuira 1p (JKa, APe, 
RHa). 9.2.–3.3. tehtiin Raahes-
sa ja Siikajoella yhteensä viisi 
havaintoa 9 linnusta. Seuraavat 
olivat kevätmuuttajia 10.4. KUU 
Lahdentaus 1 (ALv), 11.4. HAU 
Halosenniemi 1/ p (TRa) ja 
12.4. PYI Parhalahti 4m (HTu, 
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JJä ym.). 20.4. PYI Parhalah-
della muutti 53m (HTu, JMe, 
SKu, JPm ym.). Muuton huippu 
oli huhti-toukokuun vaihteessa, 
jolloin ilmoitettiin kevään suu-
rimmat muutot 27.4. SII Tauvo 
153m, 28.4. OUL öljysatama 
200m (KRa) ja 4.5. PYI Par-
halahti 180m (HTu, JHa, JKo, 
KVa). 9.5. LUM Kari 50p (KRa) 
oli viimeinen suurempi määrä.

Välimuutolta ei ilmoi-
tettu mainittavia määriä, paras 
päivä 26.7. PYI Yppärijokisuu 
24m S (HTu). Syysmuutto pääsi 
vauhtiin elokuun lopussa, 23.8. 
LIM Virkkula 150m (JHa) oli en-
simmäinen isompi muutto, ja se 
jäikin syksyn parhaaksi. Syksyn 
toiseksi suurin määrä oli 10.9. 
KUU Tolpanniemi 87m (MHo). 
Vaatimattomista muuttajamääris-
tä huolimatta vihervarpusia riitti 
tavallista runsaammin vuoden 
loppuun asti. Marraskuulta ilmoi-
tettiin 31 havaintoa 248 linnusta, 
ja joulukuun saldo oli 22 havain-
toa 140 linnusta. Loppuvuoden 
suurimpia määriä olivat 16.11. 
OUL Taskila 18p (VSu, OSu, 
PSu), 22.11. OUL eri puolilla 
yht. 36 (EAa, JJu, JKl) ja talvi-
lintureiteiltä lasketut 24.11. RAA 
Pitkäkari 24 (HTu) sekä 27.12. 
OUL Oulunsuu 37 (TMu). 

Hemppo (Carduelis cannabi-
na)
Talvella 3.1. Oulun Ruskossa 1p 
(EMi) ja 11.1.–16.2. OUL jäteve-
denpuhdistamo 1p (JHa ym.). 
Ke vätmuutto alkoi maaliskuun 
lo pulla: 26.3. PYI Par halahti 
1m ja PYI Yppäri 1m (HTu). 
Keväällä ei havaittu muutamaa 
lintua enempää kerrallaan. Ai-
noat sisämaassa havaitut olivat 
1.5. VIH Lampinsaari 1p (HTu) 
ja 20.5. PUD Kollaja, Rankkila 
1/ p (TSa, ESa).

Pesimäaikaisia havainto-

ja ilmoitettiin vähän. SII Alhon-
mäellä nähtiin 7.4.–26.5. enim-
millään 5p (VSu ym.), 16.6. oli 
OUL Hietasaaressa 1p (EHo), 
22.6. HAI Pöllässä 1p (TLe) ja 
29.6. OUS kk. 10p (JMe, SKu).

Syyshavaintoja alkoi tulla 
heinäkuun lopulta alkaen. Suu-
rimmat määrät 14.9. RAA kaato-
paikka 50p (Surnian syysralli) ja 
29.9. OUL jätevedenpuhdistamo 
15p (MTy). Lokakuun jälkeen 
enää kaksi havaintoa: 22.11. 
OUL Rusko 16p (WVe, RMä, 
LNu) ja 15.12. RAA kaatopaik-
ka 1p (HTu, KVa). Kaiken kaik-
kiaan esiintyminen oli vaisu.

Vuorihemppo (Carduelis fl a-
virostris)
Havaintoja tehtiin kolmessa jak-
sossa: tammikuussa, huhtikuussa 
ja loka-marraskuussa. Tammi-
kuussa havaittiin vain Oulussa, 
seuraavasti: Ruskossa neljänä 
päivänä 1–2 p (VSu, EMi, JHa, 
JAa), jätevedenpuhdistamolla 
19.1. 6p (VRa, STi, JKa) ja 21.1. 
2p (KRa) sekä 30.1. Tuirassa 3p 
(KRa). Tämän jälkeen seuraa-
va havaittiin vasta 31.3., jolloin 
OUL jätärillä 1Än (VSu, OSu).

Huhtikuussa nähtiin vä-
hintään 54p13m lintua, joskin 
OUL jätevedenpuhdistamon ha-
vaintojen tulkinta on vaikeaa. 
jätärillä vuorihemppoja nähtiin 
6.–22.4. yhdeksänä päivänä, ja 
eri päivien suurimmat määrät 
yhteenlaskien päästään 187 lin-
tuun. Päällekkäisyyksiä tässä 
luvussa on kuitenkin varmas-
ti. Enimmillään 19.4. nähtiin 
n.42p (KOr). Kaikki jätärin ul-
kopuoliset huhtikuun havainnot: 
1.4. PYI Parhalahti 1m (HTa), 
2.4. OUL Oritkari 1p ja 6.4. 4p 
(EMi), 5.4. OUS Varjakka 2p 
(PKu), 8.4. RAA Lapaluoto a8 
m (HTu, HTa, RNe), 13.4. LUM 
Sannanlahti a3 m (JKa, APe, 

RHa, RKa), 18.4. SII Meriky-
län pellot 1p (HTu), 23.4. OUS 
Riuttu 3p (JMe, SKu) ja 26.4. 
LUM Sannanlahti 1m (JHa). 
Tou kokuun ainoat ja samalla ke-
vään viimeiset olivat 1.5. OUL 
sy väsatamassa 3 m/p (KRa).

Syksyltä kuusi havain-
toa: 5.10. HAI Keskiniemi 1p 
(JPe, JHk, JuP), 12.10. KUU 
jätevedenpuhdistamo 1p (JMä, 
HSe), 20.10. PYI Elävisluoto a4 
S (HTu, KVa), 8.11. OUL jätä-
ri 1p (EMi), 14.11. OUL Rusko 
4p (WVe, JSj) ja 25.11. OUL 
Oulunlahti 1m (JHa). Vuoden 
kokonaismäärä on minimissään 
94 lintua, eli vuosi oli selvästi 
keskivertoa heikompi.

Urpiainen (Carduelis fl am-
mea)
Hiljaisen urpiaissyksyn 2001 jäl -
keen tammikuiset määrät olivat 
pieniä. Havaintoja ilmoitettiin 
vain tusina, eniten 5.1. OUL Rus-
ko 70p (KRa). Kevätmuutto alkoi 
maaliskuun toisella puoliskolla, 
ensimmäisiä muuttavia olivat 
17.3. PYI Elävisluoto 4m (HTu, 
KVa). Kevätmuutto jäi vaisuk-
si, suurimmat määrät 30.3. PYI 
Parhalahti 77m (HTu) ja 4.5. PYI 
Parhalahti 130m (HTu, JHa, JKo, 
KVa). Toukokuun ensimmäisen 
kolmanneksen jälkeen muuttavia 
ilmoitettiin vain muutamia.

Välimuutolla heinäkuun 
lo pussa ja elokuun alussa havait-
tiin vain muuta mien kymmenien 
lintujen parvia. Suurin määrä las-
kettiin 6.8. PYI Yppärijokisuulla 
91m (HTu). 18.8. summattiin SII 
Tauvossakin  91m, mutta sen jäl-
keen kului kuukauden päivät lä-
hes ilman urpiaisia.

Syysliikehdinnän alkutah-
dit olivat 21.9. SII Tauvo 100m. 
Muutto käynnistyi ripeästi, ja jo 
30.9. meni RAA Kultalanlahdel-
la 1620mS (HTu). Syksyn suu-
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rimmat muutot ja kerääntymät 
olivat 6.10. SII Tauvo 2200m, 
11.10. PAT Pöllä 1165m (HTu), 
12.10. PYI Yppärijokisuu 3340m 
(HTu, KVa) sekä 14.10. RAA Pit-
käkari 2000p (HTu). Tämän jäl-
keen muutto hiljeni, ja yli sadan 
linnun summatkin kävivät har-
vinaisiksi. Loppuvuoden suurin 
määrä oli 2.11. PAT viitosreitiltä 
lasketut 523m (JHa). Joulukuun 
suurin ilmoitettu parvi oli 2.12. 
OUL Hietasaari 90p (JAa).

Tundraurpiainen (Carduelis 
hor nemanni)
Tammikuussa nähtiin 46 tundra-
urpiaista, mutta OUL jäteveden-
puhdistamon havainnoissa on 
to dennäköisesti päällekkäisyyk-
siä. Suurin parvi oli 20.1. jätärin 
22p (JAa). Oulussa laji tavattiin 
noin kymmenellä paikalla, lisäk-
si havaintoja tehtiin Muhoksella 

ja Lumijoella. Helmikuussa teh-
tiin viisi havaintoa, suurin mää-
rä taas jätäriltä 5.2. 12p (JHa). 
Maalis-huhtikuun havainnoista 
(18 kpl, 42 yksilöä) suurin osa 
tehtiin Kuusamossa, Oulussa 
lajia ei enää havaittu lainkaan. 
Muu tamia nähtiin kuitenkin 
RAA, PAT, SII, HAI ja MUH. 
Suurin määrä 20.4. KUU kk. 9p 
(HSe) ja kevään viimeinen 29.4. 
KUU kk. 1p (HSe).

Syksyllä tundraurpiai-
set olivat lähes kateissa, kaikki 
havainnot: 12.10. PYI Suni 1p 
(HTu, KVa), 13.10. SII Tauvo 
1p1m, 3.11. KUU Torangin tal-
vilintureitillä 2p (HSe), OUL 
Hietasaaressa 10.11.–2.12. kuu-
si havaintoa, maksimi 17.11. 3p 
(JHa), OUL Oritkari 16.11. 1p 
(EMi, KKl) ja 15.12. 1p (EMi) 
sekä 15.12. PYI Elävisluoto 1p 
(HTu, KVa). Vuoden kokonais-
määrä oli vaatimaton 126 lintua.

Kirjosiipikäpylintu (Loxia leu-
coptera)
Alkuvuodesta kirjosiipikäpylin-
nut olivat täysin kateissa. En-
simmäinen ilmoitettu oli vasta 
27.5. SII Tauvo 3p. Kesäkuulta 
kuusi havaintoa yht. 17 linnusta, 
mielenkiintoisin näistä oli reviiri 
LIM Venenevalla (HTu). 

Yleistyi heti heinäkuun 
alussa, ja koko kuun saldo oli 
380 lintua. Vaellus kiihtyi kuun 
loppua kohti, heinäkuun paras 
päiväsumma oli 25.7. PYI Yp-
pärijokisuu 96m (HTu). Huippu 
koettiin elokuussa, jolloin ilmoi-
tettujen yhteissumma 512 lintua. 
Suurimmat päiväsummat 9.8. 
PYI Yppärijokisuu 71m (HTu), 
12.8. LIM Virkkula n60m (JHi) ja 
13.8. PYI Takaranta 50m (HTu). 
Heinä-elokuun havainnot tehtiin 
lähes ainoastaan Py häjoki–Oulu-
välillä ja 80 prosentilla vaelta-
vista muuttosuunta oli etelään. 

Urpiaisia havaittiin verrattain vähän vuonna 2002. © VILLE SUORSA
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Koillismaalla ei lajia nähty hei-
nä-elokuussa lainkaan.

Vaellus loppui syyskuun 
alus sa, 1.–14.9. tehtiin enää kah-
deksan havaintoa yht. 61 linnus-
ta, eikä loppukuusta ilmoitettu 
enää yhtään kirjosiipikäpylin-
tua. Lokakuun alussa tehtiin 
Kuusamossa kolme havaintoa, 
ja kuun loppupuolella laji teki 
paluun rannikollekin, mutta nyt 
nähtiin vain 1–5 linnun parvia. 
Kuukauden saldo oli kaikkiaan 
16 havaintoa ja 32 yksilöä.

Marraskuussa laji kuiten-
kin yleistyi edelleen. Kuukauden 
summa oli 62 havaintoa ja 201 
yksilöä. Loppukesän tavoin ha-
vainnot tehtiin jälleen Pyhäjoki–
Oulu -alueella muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta (HAU, 
MUH). Suurimmat määrät ha-
vaittiin talvilintulaskennoissa: 
5.11. HAU Kiviniemi 41 (EAa, 
JJu) ja 24.11. RAA Pitkäkari 
14p4m (HTu).

Joulukuulle kirjosiipikä-
pylintuja riitti 19 havainnon ja 
91 linnun verran. Selvästi suurin 
määrä oli 2.12. PYI 30p (WVe, 
JSj, HTa). Koko vuoden määrä 
oli 1300 kirjoloxiaa, joten vuosi 
oli lajille erittäin hyvä! Edelli-
sen suurvaelluksen, syksyn 1995 
määrät olivat kuitenkin kaksin-
kertaisia (Timonen ym. 1998).

Pikkukäpylintu (Loxia curvi-
rostra) ja käpylintulaji (Loxia 
sp.)
Pikkukäpylinnun esiintymisku-
va oli samanlainen kuin muilla-
kin käpylinnuilla: hiljainen al-
ku vuosi, vaisu kevätmuutto, 
erit täin runsas esiintyminen lop-
pukesällä ja alkusyksyllä, suvan-
tovaihe ja erittäin runsas jälleen 
loppuvuodesta.

Alkuvuoden ainoa oli 
1.1. HAU Asemakylä 1p (JRa), 
lisäksi nähtiin määrittämätön 

pikku/isokäpylintu 19.1. OUL 
Hietasaari 1ä (VRa, STi). Tämän 
jälkeen seuraava havainto pikku-
käpylinnusta oli 2.3. RAA kak-
kosreitillä 1 (SSi). Maaliskuun 
lopussa alkoi kevätliikehdintä, 
ensimmäiset 30.3. PYI Parha-
lahti 4m (HTu) ja 31.3. samassa 
paikassa 1mN (HTu, PRs, IRu). 
Päiväsummat olivat pieniä, enim-
mäkseen alle kymmenen linnun, 
mutta kasvoivat huhtikuun lop-
pua kohden. Paras muuttopäivä 
oli 27.4., jolloin meni PYI Par-
halahti 65m (HTu, PLa, MKe, 
MLe ym.) ja SII Tauvo 45m. 
Huhtikuun yhteissumma oli noin 
120 pikkukäpylintua ja 94 mää-
rittämätöntä käpylintua.

Toukokuussa muutto hil-
jeni, kuun summa vain 38 pikku-
käpylintua ja 49 lajilleen määrit-
tämätöntä. Kesäkuussa ha vaittiin 
51 pikkukäpylintua. Määrittämät-
tömiä nähtiin 314, josta valtaosa 
SII Tauvossa kahtena päivänä: 
1.6. 240m pikku/isokäpylintua ja 
7.6. 50p.

Heinäkuussa alkuvuoden 
hiljaiselo kääntyi suurvaelluk-
seksi. Heinäkuussa ensimmäinen 
suurempi ilmoitettu määrä oli 8.7. 
PYI Ulkoharmi 150m (HTu), jon-
ka jälkeen vaellus äityi ennen nä-
kemättömän voimakkaaksi. Mah-
dollisesti muutto tosin oli ollut 
jo kesäkuussa voimakasta jääden 
kuitenkin toteamatta. Seuraavassa 
HTu:n oma kooste Pyhäjoen ha-
vainnoinnista. Aikavälillä 10.7.–
18.8. Yppärijokisuulla seurattiin 
muuttoa 12 aamuna yhteensä 35 
havaintotuntia (keskimäärin 2,5 
tuntia aamussa). Yhteensä ha-
vaittiin 63000m käpylintua, joista 
määritettiin pikkukäpylinnuiksi 
45000, isokäpylinnuiksi 670, ja 
kirjosiiviksi 350, iso-/pikkukäpy-
linnuiksi 5900 ja käpylintulajiksi 
11050. Keskimäärin käpylintu-
ja muutti peräti 1980 yksilöä 
tunnissa, joten niitä meni kesän 

aikana luultavasti useita satoja 
tuhansia Yppärinlahden rantaa 
pitkin. Muutto suuntautui yli 99 
prosenttisesti etelään. Parhaita 
päiviä olivat (käpylintujen yh-
teismääriä) 11.7. (klo. 3.15–7.45) 
15400m, 17.7. 8900m ja 25.7. 
(klo. 4.50–8.45) 12400m ja 9.8. 
6200m. Isokäpylintujen ja kirjo-
siipikäpylintujen osuus hiukan 
kasvoi syksyn lähestyessä, mutta 
käytännössä muutto koostui pik-
kukäpylinnuista (äänimääritysten 
perusteella noin 98%, ks. myös 
isokäpylintu). Yppärijokisuulla ei 
tämän jälkeen käytännössä muut-
toa seurattu kuin vajaan parin tun-
nin rupeamalla 5.9. jolloin muutti 
enää 380 käpylintua (HTu) ja 
12.10, jolloin tunnissa 120m nyt 
pääosin N ja enimmäkseen isokä-
pylintuja (HTu,KVa). Muuallakin 
muutto vaikutti heikenneen ke-
sään verrattuna. Oulussa havait-
tiin heinäkuussa vain muutamia 
satoja pikkukäpylintuja, joten kä-
pylintuparvet lienevät saapuneet 
rannikolle jossain Oulun ja Pyhä-
joen välillä ja valinneet etenemis-
suunnakseen etelän. Oulussa ja 
Haukiputaalla muuttosuunta oli 
pääsääntöisesti pohjoiseen (JPu, 
KNu). Heinäkuun summa oli 
36500 pikkukäpylintua ja 15700 
määrittämätöntä.

Elokuussa vaellussum-
mat eivät olleet aivan heinäkuun 
lukemissa, kuukauden saldona 
11800 pikkukäpylintua ja 5200 
määrittämätöntä. Elokuun lop-
pua kohti hiipunut vaellus tyreh-
tyi syyskuussa. Syyskuun pikku-
käpylintusumma oli vain 398m 
ja Määrittämättömiä laskettiin 
228 lintua.

Lokakuussa vaellus kiih-
tyi jälleen, mutta nyt pienemmäs-
sä mittakaavassa. Raahessa suun-
ta oli kääntynyt kohti pohjoista. 
Ainakin hetkellistä voimakasta 
menoa kuvaa 20.10. PYI Suni 
500m N (pikkukäpylintu+sp.) 
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varttitunnissa (HTu, KVa). Kuun 
yhteismäärä oli 1917 pikkukä-
pylintua ja 2262 määrittämätön-
tä. Parhaita summia laskettiin 
Raahen seudun talvilintulasken-
tareiteillä, missä ynnättiin seit-
semällä reitillä ennätysmäisesti 
2800 käpylintua, joka on lähes 
kolme kertaa enemmän kuin sii-
hen mennessä parhaana lasken-
takertana oli havaittu. Suurin osa 
oli pikkukäpylintuja (878), mut-
ta matkassa oli erittäin runsaasti 
isokäpylintujakin.

Marraskuun saldo oli 
1794 pikkukäpylintua ja 1158 
määrittämätöntä. Suurimmat 
summat laskettiin kuun alussa: 
2.11. PAT Mikonkari 278m pik-
kukäpylintua ja 856m määrittä-
mätöntä (JHa) sekä 5.11. RAA 
Preiskari 300p+30m pikkukäpy-
lintua ja 20m+50p määrittämä-
töntä (HTu). Joulukuussa laji oli 
vielä yleinen, mutta parvet olivat 
enää muutaman kymmenen lin-
nun suuruisia. Kuukauden sum-
ma oli 828 pikkukäpylintua ja 
294 määrittämätöntä.

Koko vuoden pikkukäpy-
lintusumma oli mahtavat 53500 
lintua. Määrittämättömiä ilmoi-
tettiin 25300 yksilöä.

Isokäpylintu (Loxia pytyopsit-
tacus)
Erittäin hyvä isokäpylintuvuosi! 
Tammikuussa laji oli lähes kateis-
sa, havaintoja tehtiin vain kolme: 
17.1. OUL Puolivälinkangas 1p 
(JKa), 19.1. OUL Pehkolanlampi 
2p (KRa) ja 28.1. OUL Hiukka-
vaara 2p (JHa). Kevätliikehdintä 
alkoi 16.3., kun PYI Elävisluo-
dossa muutti 1m (HTu, KVa). 
Seuraavia saatiin tosin odotella 
huhtikuulle: 7.4. KUI Oijärvi 
2p (JMe) ja 7.4. SII Alhonmä-
ki 2p (JHa). Huhtikuussa näh-
tiin 38 lintua, suurimmat mää-

rät 21.4. SII Tauvo 6m ja 28.4. 
PYI Parhalahti 6m (HTu, KVa). 
Toukokuun summa oli 25 isokä-
pylintua, tosin kuun havainnot 
saadaan melkein kaikki kahdesta 
parvesta 21.5. OUS Nenännokka 
10p (JHa) ja 30.5. OUL Pilpasuo 
10p (KRa). Näiden lisäksi VSu 
ilmoitti HAU Alakyläntien var-
ressa olleen ”huh ti-toukokuussa 
maastossa kym meniä lintuja”.

Kesäkuussa tehtiin vain 
neljä havaintoa kuun loppupuo-
lella. Heinäkuun alussa alkoi 
muutto rannikolla, ensimmäiset 
havaitut 9.7. OUS Varjakka 1/ p 
(HSe ym.) ja 10.7. PYI Yppärijo-
kisuu 5m (HTu). Yppärijokisuul-
la lasketut päiväsummat antavat 
hyvän kuvan muuton etenemi-
sestä: 11.7. 34m, 17.7. 54m, 25.7. 
92m, 26.7. 52m ja 28.7. 52m 
(HTu). Kuukauden yhteissumma 
oli 296 isokäpylintua. 

Elokuussa muutto jatkui 
vilkkaana, Yppärijokisuun par-
haita päiväsummia olivat 1.8. 
59m, 9.8. 177m ja 18.8. 103m 
(HTu). Lähes kaikki havainnot 
tehtiin Raahen seudulla, ja elo-
kuun kokonaismäärä oli 399 lin-
tua. Muuttajat suuntasivat lähes 
yksinomaan etelään. Syyskuulta 
ilmoitettiin enää vain neljä ha-
vaintoa, suurin määrä 5.9. PYI 
Yppärijokisuu 17m (HTu).

Lokakuu toi iso kä py lin-
nut taas ihmeteltäväksi. Muutto 
virisi kuun alkupuoliskolla, en-
simmäiset suuremmat määrät 
laskettiin 11.10. PAT Pöllä 72m 
(HTu) ja 12.10. PYI Yppärijoki-
suu 98m (HTu, KVa). Havaintoja 
kertyi lokakuun mittaan pitkin 
rannikkoa ja pari Koillismaal-
takin, mutta ennätyslukemat 
saatiin taas Raahen seudulta, 
kun Raahen seudun seitsemäl-
tä talvilintureitiltä summattiin 
27.10.–2.11. yhteensä 464 iso-
käpylintua! Muuttosuunta oli 

lokakuussa enimmäkseen poh-
joiseen, ja kuukauden summa oli 
909 yksilöä.

Marraskuussa parvet kä-
vivät pienemmiksi, mutta kuu-
kauden saldo oli silti 195 lintua. 
Eniten laskettiin 5.11. HAU Ki-
viniemen talvilintureitiltä 57p 
(EAa, JJu). Raahen seudulla ha-
vaintoja tehtiin enää muutama, 
mutta Oulussa toistakymmentä. 
Joulukuultakin ilmoitettiin vie-
lä 82 lintua, eniten 5.12. PAT 
viitosreitillä 38p (JHa). Koko 
vuoden summa oli noin 2000 
isokäpylintua, joista noin 1900 
havaittiin heinä-joulukuussa

HTu:n kirjoittamaa: käpy-
lintujen esiintymiskuvaa tarkas-
teltaessa on syytä huomata, että 
ylilentäviä käpylintuja määritet-
tiin pääosin ääntelyn perusteella. 
Esimerkiksi PYI Yppärijokisuulla 
kä pylintumassassa mukana men-
neitä ”syvä”-äänisiä yksilöitä 
kirjattiin isokäpylinnuiksi. Myö-
hemmin yleiseen tietoon tulleis-
sa tutkimuksissa käpylintujen 
äänivariaatiot ovat osoittautu-
neet huomattavasti monimutkai-
semmiksi kuin siihen mennessä 
oli kuviteltu. Tällä hetkellä on 
vallalla käsitys, että isokäpylin-
tua ei voida varmuudella mää-
rittää pelkän äänen perusteella, 
kun taas pikkukäpylinnulla on 
tunnistettavissa vain tälle lajille 
ominaisia ääniä. Toisaalta jopa 
lajistatuksiakin on kyseenalais-
tettu, ja käsitykset vaihtelevat 
moneenko lajiin/muotoon käpy-
linturyhmä Euroopassa pitäisi 
jakaa. Jos nyt kuitenkin pidättäy-
dytään perinteisessä lajijaossa, 
niin tämä ei kuitenkin muuta sitä, 
että isokäpylintukin oli vuoden 
jälkipuolella poikkeuksellisen 
runsas, koska lajista saatiin pal-
jon myös näköhavaintoja mm. 
suurista ruo kailevista parvista.
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Heinäkuussa alkoi huumaava käpylintuvaellus ja käpylintuja riitti ennätysmäisen paljon koko 
loppuvuoden. Kuvassa isokäpylintu. © HARRI TAAVETTI
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Punavarpunen (Carpodacus 
erythrinus)
Varhaisin oli todella varhai-
nen 8.5. RAA Kultalanperä 1/p 
(HTu). Seuraavat vasta 23.5. 
OUL Karjasilta 1Än (VRa, MTy) 
ja OUS Varjakka 1p (PKu). 
Kuusamossa ensimmäinen 27.5. 
Toranki 1 (IHa). Kevään/alkuke-
sän määrät olivat vaatimattomia, 
ainoa suurempi määrä 7.6. OUL 
Kempeleenlahti 10p (MTy).

Syksyltä ilmoitettiin pää-
osin vain yksittäisiä lin tuja, suu-
rin määrä 9.8. PYI Yppärijokisuu 
3m (HTu). Viimeinen 1.9. OUL 
jätärin 1 juv p (JAa, TJa). 

Taviokuurna (Pinicola enuc le-
ator)
Kuurnavuosi alkoi normaalina, 
mutta loppui komeaan vaelluk-
seen. Syksyltä 2001 ilmoitettiin 
vain n.110 taviokuurnaa, joten 
siihen nähden oli pieni ihme, että 
tammikuun saldo oli peräti 66 
lintua. Kaikki tammikuiset: 1.1. 
PYI Viirre a3mN (HTu, KVa), 
1.1. PYI Yppäri 12mN (HTu, 
KVa), 5.1. MUH Pyhäkoski 15p 
(TWä), 11.1. OUN Ahonperä 
12m (MKu), 12.1. OUL Ranta-
kastelli 5 (JAa), 18.1. OUL San-
ginjoki a25p (JKa, ALu), 19.1. 
OUL Pilpasuo 2p (KRa), 27.1. 
OUL Isokangas 4p (VSu, OSu, 
PSu). Helmikuussa 38 kuurnaa 
ja maaliskuussa kolme. Suurim-
mat parvet olivat: 14.2. OUL 
Rusko 12m N (JSj) ja 20.2. KUU 
Tuovila 15 (JMä), jotka samalla 
Kuusamon ensimmäisiä kahden 
muun saman päivän havainnon 
ohella. Muutto ehkä todellakin 
oli voimakkaimmillaan jo hel-
mikuussa, koska viimeinen ran-
nikolla jo 8.3. OUS Varjakka 1m 
N (JRa). Huhtikuun ja syyskuun 
välillä ainoastaan yksi ilmoitus 
21.4. KUU Valtavaara 2 (HKe).

Syksyn ensimmäiset ha-

vaittiin 5.10. PUD Hetekylä /1 
p (ESa) ja 6.10. SII Tauvo 1m. 
12.10. tehtiin havaintoja jo KUU, 
LIM, TYR, PAT ja PYI yhteensä 
10p6m linnusta. Havainnot li-
sääntyivät kuun loppua kohden, 
mutta enimmäkseen nähtiin alle 
10 linnun parvia. Lokakuun suu-
rin määrä oli 28.10. PAT Mikon-
kari 25p (HTu), ja koko kuun 
yhteissumma 207.

Vaellus kiihtyi marras-
kuussa, 2.11. laskettiin PAT vii-

tosreitiltä 171p (JHa, ALu). Muita 
suuria summia olivat 24.11. RAA 
Pitkäkarin talvilintureitti 86p 
(HTu), 30.11. OUL Peltola 80p 
(JAa, TJa) ja 30.11. OUL Linnan-
maa n.150p (WVe, TJa). Marras-
kuun saldo oli 1473 lintua. 

Tämä oli kuitenkin vielä 
alkua, sillä joulukuussa havait-
tiin kaikkiaan 3831 kuurnaa. 
Suurimmat parvet: 1.12. OUL 
Poh jankartano 120p (KRa), 1.12. 
OUL Peltola 130p (JAa, HAa) ja 

Taviokuurnillakin oli loppuvuodesta 2002 todella komea vael-
lus. © JUHA OLLILA
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15.12. OUL Nallikari 100p (MTy, 
TJa, VSu). Lisäksi talvilintureit-
tien summina ilmoitettiin suuria 
määriä, mm. 28.12. RAA Pitkäka-
rin talvilintureitti 187p (HTu), ja 
pieniltä alueilta saattoi parvia yh-
teen laskemalla päästä melkoisiin 
summiin, mm. 1.12. PYI eri puo-
lilla 250p (WVe, HTa) ja 28.12. 
OUL Hintta 160p (JPe, JuP). 

Syksyn summa oli noin 
5500 taviokuurnaa, eli vaellus 
oli erittäin voimakas. Oulussa 
nähtiin linnuista varsin tarkkaan 
puolet (noin 2800). Myös Raa-
hen seudulla (RAA 1227, PAT 
473, PYI 382) laji oli runsas. 
Kuusamossa havaittiin syksyn 
mittaan vain 39 lintua.

Punatulkku (Pyrrhula pyrrhu-
la)
Vaisu punatulkkuvuosi sekä ke-
vät- että syysmuuton osalta. En-
simmäiset 15.3. KEM Honkanen 
6m (JHa) ja viimeiset 27.4. PYI 
Parhalahti 5m (HTu, PLa, MLe, 
MKe ym.) sekä SII Tauvo 2m. 
Suurin määrä 30.3. PYI Parha-
lahti 111m (HTu).

Syksyllä paras muutto 
oli 12.10. PYI Yppärijokisuu 
26m (HTu, KVa). Loppuvuoden 
suurimmat määrät laskettiin tal-
vilintureiteiltä: RAA Pitkäkari 
24.11. 54p ja 28.12. 49p (HTu) 
ja 3.11. OUL Syynimaa–Taskila 
52p (VSu).

Nokkavarpunen (Coccoth-
raustes coccothraustes)
Alkutalvella ja keväällä nokka-
varpusia oleili Oulun Hietasaa-
ressa, josta havaintoja 21.1.–2.6. 
yhteensä 16 päivältä, enimmil-
lään 14.4. 4p (JAa, TJa). Oulun 
muut havainnot alkuvuodelta: 
24.1. Tuira, yläkanava 2p (JKa), 
28.1. Tuira 1p (JAa, ALu), 28.4. 
Heikinharju 1p (VKo) ja 25.5. 

Ainolanpuisto 1p (KRa ym.).
Loppuvuonna ilmoitet tiin 

Oulusta kolme havain toa: 17.9. 
Ainolanpuisto 2p (WVe, LNu), 
27.10. Metelinkangas 2 (IKo) ja 
8.11. Hietasaari 1p (JRa).

Oulun ulkopuolelta seit-
semän lintua: 22.4. YKI Juopu-
li 1p (ELo), 24.4. KII 2p (JVi), 
27.4. HAI Huikku 1mE (JMa), 
8.5. PUD keskusta 1p (JLl), 14.5. 
KUU Toranginaho 1 (TTu) ja 
26.6.–4.7. LIM Vanha Liminka 
1 (JPm).

Lapinsirkku (Calcarius lappo-
nicus)
Kevään ensimmäiset olivat hive-
nen totuttua aikaisemmassa 30.3. 
PAT Pöllä 1p (KVa) ja 1.4. TYR 
Parras 1p (TVä, MLu). Seuraavat 
10.4. TYR pellot 6p (JSj), 12.4. 
LUM Sannanlahti 9m (ALu, 
JAa, TJa, JHa) ja PYI Parhalah-
ti 3m (HTu, JJä, JPm ym.), ja 
jo 13.4. LUM Sannanlahti 42m 
(JKa, APe, RHa, RKa) sekä TYR 
Murto n200m (VRa, STi). Enin 
osa kevään lapinsirkuista havait-
tiin 20.–28.4., suurimpia määriä 
20.4. LUM Sannanlahti 181m 
(JAa, APe), 23.4. TYR Murto 
220p (JHa), 26.4. LIM Virkkula 
260m (JHa), 26.4. TYR Murto 
520p (JPe, JuP) ja 27.4. PYI Par-
halahti 602m (HTu, PLa, MKe, 
MLe). Tämän jälkeen ilmoitet-
tiin enää alle sadan linnun määriä 
ja kevään viimeiset jo 8.5. RAA 
Kultalanlahti 3m (HTu).

Syksyn ensimmäiset oli-
vat 24.8. OUL Vihreäsaari 2p 
(VSu). Syksyltä vain 17 ilmoi-
tusta yhteensä 442 linnusta, suu-
rin muutto 21.9. OUL jäteveden-
puhdistamo 15m (VSu). Toiseksi 
viimeinen 6.10. OUL jäteveden-
puhdistamo 1 (KRa) ja viimeinen 
todella myöhäinen 14.11. OUL 
Rusko 1p (WVe, JSj), joka näh-
tiin paikalla vielä 17.11. (ALu).

Pulmunen (Plectrophenax ni-
va lis)
Tammikuulla laji nähtiin vii-
desti: 6.1. PYI Viirre 1p (KVa), 
11.1. TYR Jokisilta 12p (JHa), 
17.1. LUM Sannanlahti 1p (JHa, 
JMe), 20.1. MUH Kankaannok-
ka n150p (VRa, STi, TWä, KWä) 
ja 20.1. MUH Kivirinta 30p 
(VPH). Helmikuun ainoat olivat 
25.2. SII Kaasa 4p (HTa). Ke-
vätmuuton avasivat 15.3. OUN 
Matkaniva n20p (PRk), 16.3. 
MUH Soso n25p (TSp) ja 16.3. 
PYI Elävisluoto 1p (HTu, KVa). 
Määrät kasvoivat hiljalleen maa-
liskuun loppua kohti, esim. 26.3. 
PYI Yppäri 180p (HTu) ja 29.3. 
PYI Parhalahti 117m3a (HTu). 

Päämuutto alkoi huhti-
kuun alkupäivinä, mm. 1.4. HAI 
Kirkkosalmi 515m ja Rytijärvi 
450p (JMa) ja 2.4. LUM San-
nanlahti 300p + 340m (JHa). 
Ilmoitusten perusteella pää-
muutto ajoittui 1.–10.4. välille, 
tältä jaksolta ilmoitettiin 95 % 
koko kevään määrästä. Suurim-
mat määrät 6.4. HAI eri puolilla 
n4000p (EHo), 7.4. HAI Kirkko-
salmi 3050p + 540m (JMa) sekä 
Rytijärvi–Pölläntie–Ruohokari–
Ryöpäs–Ulkokarvo yht. 2000p 
+ 2900m (JMa), 8.4. HAI Kirk-
kosalmi 1800p + 3500m (PLa, 
EHo, TUu) ja HAI kk. pellot–
Rytijärvi–Ruohokari–Kaara yht. 
5100p + 930 m (PLa, JMa ym.) 
sekä 10.4. LUM Sannanlahti 
1279m (JAa, JHa). Huomiota 
herättävää oli pulmusten vähyys 
LIM–TYR–MUH peltoalueilla. 
Nämä pellot olivat täysin sulat, 
kun taas Hailuodon pellot olivat 
vielä osin lumiset.

Heti 10.4. alkaen pulmus-
määrät romahtivat, ainoa yli sa-
dan linnun summa 20.4. LUM 
Sannanlahti 110m (JAa, APe). 
Kevään viimeinen oli 2.5. OUL 
jätärin 1m (JHa). Koko kevään 
yhteissumma on 31000 lintua, 
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mikä on kahden edellisvuoden 
tasoa. Hailuodon havainnoissa 
voi olla päällekkäisyyksiä.

Syysmuutolla pulmuset 
kiersivät Pohjois-Pohjanmaan 
havainnoijat, sillä koko syksyn 
yhteissumma oli vaatimaton 
518 lintua. Ensimmäiset 14.9. 
kolmella kolkalla: HAI Pöllä 1p 
(LMu), PYI Viirre 1p (JKo ym.) 
ja RAA Kultalanlahti 1m (TUu 
ym.). Enimmät nähtiin loka-
kuun jälkipuoliskolla, suurimpia 
summia 13.10. PYI Yppäri 36m 
(PRs), 17.10. OUL Oritkari 75p 
(TTa), 19.10. HAI Marjaniemi 
35p (JMa), 20.10. PYI Elävis-
luoto 120m (HTu, KVa) ja 27.10. 
HAI Keskiniemi 46m (JKa, ALu, 
TJa, RHa). 3.11. vielä OUL Orit-
kari 21m (EMi), mutta tämän jäl-
keen enää kaksi havaintoa joulu-
kuulta: 15.12. RAA Kuljunlahti 
1m (HTu, KVa) ja 31.12. VIH 
Ilveskorpi 3p (AAh).

Keltasirkku (Emberiza citrinel-
la)
Alkuvuoden suurimmat kerään-
tymät olivat 1.1. PYI Viirre 200p 
(HTu, KVa), 6.1. RAA kaatopaik-
ka 250p (HTu) ja 20.1. MUH Kan-
kaannokka 200p (TWä, KWä). 
Muita yli sadan linnun parvia ei 
ilmoitettu. Ensimmäiset muuttajat 
15.3. KEM Honkanen 2m (JHa). 
Muutto pääsi vauhtiin kuun lo-
pussa, kun 26.–31.3. ilmoitettiin 
yhteensä 133 muuttavaa, mm. 
30.3. PYI Parhalahdella viiden 
aamutunnin aikana 74m (HTu). 
Kevään mahtavin muuttosumma 
ja ainoa yli sadan linnun päivä 
oli 2.4. LUM Sannanlahti 137m 
(JHa, JAa, TJa).

Syysmuutolta ei havaintoja 
paljoa ilmoitettu, ainoa suu rempi 
määrä 12.10. PYI Yppärijokisuu 
154m (HTu, KVa). Loppuvuoden 
suurimmat määrät olivat talvilin-
tulaskennassa 1.11. PAT ysireitillä 

223p (KVa), 5.11. HAU Kiviniemi 
8,7 km talvilintulaskentareitillä 
yht. 308 (EAa, JJu), 14.11. OUL 
Rusko 214p (WVe, JSj) ja 15.12. 
PYI Viirre 500p (HTu, KVa).

Peltosirkku (Emberiza hortu-
lana)
Varhaisimpia olivat 30.4. TYR 
1Ä (JSj) ja 5.5. SII Alhonmäki 
1p (VSu, PSu, OSu). Yleistyi 
toukokuun toisella viikolla, ke-
vään paras muutto oli 13.5. SII 
itäosan pellot 3m (JKa). Kuusa-
mon ainoa havainto oli 6.6. Tol-
panniemi 1Ä rämeellä (MHo, 
PSi). Ainoa ilmoitettu syysha-
vainto kesäkuun jälkeen 25.7. 
PYI Yppärijokisuu 1mS (HTu).

Paikallisia, reviiriksi tul-
kittavia havaintoja ilmoitettiin 
noin 25, mikä on noin neljännes 
vuoden 2001 vajaasta sadasta re-
viiristä (Mutanen 2002). Vuonna 
2001 peltosirkku oli BirdLife 
Suomen projektilaji, ja huomat-
tava ero kahden peräkkäisen 
vuoden välillä kertoo siitä, että 
peltosirkun tapaisen harvalu-
kuisen lajin luotettavan esiinty-
miskuvan saamiseksi tarvitaan 
tehostettu seuranta.

Pohjansirkku (Emberiza rus-
tica)
Ensimmäiset tavanomaiseen ai-
kaan 27.4. KUU Raatesalmi 1p 
(MHo), KUU vedenpuhdistamo 
1 (MHo) ja PYI Parhalahti 8m 
(HTu, PLa, MKe, MLe). Kuun 
alussa 4.5. ynnättiin PYI Par-
halahdella kevään suurin mää-
rä 23m (HTu, JHa, JKo, KVa). 
Viimeiset muuttavat ilmoitet-
tiin 8.5. RAA Kultalanlahti 2m 
(HTu), mutta ehkä muuttoliik-
keeseen viittasi vielä myös SII 
Tauvon 26.5. 5p.

Syysmuuton avasivat 9.7. 
RAA Kultalanlahti 1m (HTu) 

ja 24.7. OUS Riuttu 1 (EHo). 
Suurimmat määrät ilmoitettiin 
elo-syyskuun vaihteessa: 23.8. 
LIM Virkkula 8m (JHa), 27.8. 
OUL jätevedenpuhdistamo 7r 
(JAa, TJa), 4.9. SII Säärenperä 
6p (JKa) ja 8.9. KUU Kirkko-
lahti 6p (HSe). Yksittäisiä lin-
tuja nähtiin syyskuun loppuun 
asti, mutta viimeiset olivat hyvin 
myöhäisiä 12.10. SII Tauvo 1p 
ja 16.10. OUL kasvitieteellinen 
puutarha 1p (KRa).

Pikkusirkku (Emberiza pusil-
la)
Todella mielenkiintoinen pikku-
sirkkuvuosi! Normaalisti lajia 
tavataan lähes pelkästään Kuu-
samossa, mutta nyt yhdistyksen 
länsiosista ilmoitettiin enemmän 
havaintoja kuin koko Koillis-
maalta. Ensimmäiset saa pujat 
olivat 1.6. LIM Hirvineva 1Ä 
(MKe) ja 2.6. KUU Vuotunki 1 
(MRy). Kuusamosta laji ilmoi-
tettiin pesimäaikaan vain neljäl-
tä paikalta, lisäksi syyshavainto 
25.8. Määttälänvaara 2p (MHo). 
Kesähavainnot KUU ulkopuolel-
ta: 3.6. TAI Kuusamontien var-
ressa 1Ä (JSj), 1.7. SII Siikajoki-
suu 3/ Ä (JPe, STi, SRy), jotka oli 
havaittu paikalla jo noin viikkoa 
aiemmin ja vielä 7.7. PUD Hete-
kylä 2 ad + poikue (ESa, TSa).

Syyspuolella 11.8. HAU 
Virpiniemi 2p (PLa, SLa, RTh) 
saattoivat olla jo muuttavia, mut-
ta 13.8. KÄR Nurmesjärvi /1 + 2 
juv lienevät olleet vielä pesimä-
paikallaan (HSe)! Syysmuutto-
kauden yllätyksellisin ilmiö oli 
pikkusirkun runsaus OUL jäteve-
denpuhdistamon rengastuksissa: 
21.8.–11.9. rengastettiin yhteensä 
11 lintua (KRa, JAa, TJa). Muu-
alta ainoa oli 9.9. SII Kaasa 1p 
(HTu). OUL jätärillä 11.9. ren-
gastettu oli syksyn viimeinen. 
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Pohjansirkku rengastajan kädessä. © TUOMAS VÄYRYNEN

Kultasirkku (Emberiza aure-
ola)
Kultasirkuista saatiin enää vain 
neljä havaintoa ilmeisesti kolmes-
ta yksilöstä: 7.6. LIM Virkkula Ä
(RKy), 16.6. LIM Virkkula Ä 
(MEs), 28.6. SII Siikajokisuu 1/1p
(VSu, KKo) ja 7.7. LIM Virkkula 
Ä (MLä). Koko maassa nähtiin 
vain yhdeksän yksilöä (Rissanen 
ym. 2004).

Pajusirkku (Emberiza schoe-
niclus)
Muuton alku rekisteröitiin PYI 
Parhalahdella maaliskuun lopul-
la: 29.3. 2/m, 30.3. 1m ja 31.3. 
1/m (HTu). 31.3. RAA Lapaluo-
to 1p (SSi). Yleistyi 9.4. alkaen, 
havaintoja tämän jälkeen lä-
hes päivittäin pitkin rannikkoa. 
Koillismaalla ensimmäiset vasta 

25.4. KUU Taviharju 1 (VNi). 
Suurimmat muuttajamäärät kir-
jattiin 20.4. LUM Sannanlahti 
26m (JAa, APe) ja PYI Parha-
lahti 29m (HTu, JMe, SKu ym.) 
sekä 27.4. PYI Parhalahti 26m 
(HTu, PLa, MKe ym.). Vapulta 
muutto hiljeni täysin, mitä ku-
vaa hyvin 4.5. PYI Parhalahden 
klo 5–13 staijauksen saldo 1m 
(HTu, JHa, JKo, KVa), joka oli 
myös toukokuun ainoa muutta-
vaksi ilmoitettu.

Syksyn muuttoliikehdintä 
alkoi LIM Ru silan ja OUL jätä-
rin rengastusmäärien pe rusteella  
elokuun loppupuoliskolla. Elo-
kuun suurin ilmoitettu määrä 
oli 22.8. jätärillä rengastetut 
25 pajusirkkua (KRa). Summat 
alkoivat nousta heti syyskuun 
alussa, jolloin esimerkiksi 9.9. 
96 rengastusta (KRa). Syksyn 

suurimmat määrät laskettiin jä-
täriltä kuun jälkimmäisellä puo-
liskolla: 15.9. 321 reng. (TJa, 
MTy), 18.9. 300 (EAa), 21.9. 
168 reng. (KRa), 22.9. 173 reng. 
(KRa) ja 29.9. 150p (MTy, TJa). 
Lokakuun alun suurin määrä 
edelleen jätevedenpuhdistamol-
ta 2.10. 68 reng. (KRa), mutta 
lokakuun ensimmäisen viikon 
jälkeen pajusirkut häipyivät jou-
kolla etelään, ja 10.10. jälkeen 
ilmoitettiin enää yksittäisiä lin-
tuja. Marraskuulta vielä kaksi 
havaintoa: 5.11. HAU Kello 1 
(EAa, JJu) ja 9.11. OUL Toppila 
1p (VSu, PSu).

Pikkulintulaji
Suurimpia ilmoitettuja määrit-
tämättömien pikkulintulajien 
muuttoja: 20.4. LUM Sannanlah-
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ti 866m (JAa, APe), 20.4. HAI 
Kirkkosalmi 769m (JMa ym.), 
23.4. LUM Sannanlahti 1509m 
(JAa, JHa), 27.4. PYI Parhalahti 
4900m (HTu, PLa, MKe, MLe), 
28.4. PYI Parhalahti 4100m 
(HTu, KVa) ja 4.5. PYI Parhalah-
ti 1000m (HTu, JHa, JKo, KVa). 
Syksyltä 5.9. PYI Yppärijokisuu 
860m (HTu) ja 30.9. RAA Kulta-
lanlahti 2400m (HTu).

Kiitokset
Ensisijaisesti kiitos kaikille ha-
vaintojaan palauttaneille. Ari Ra-
 jasärkkä tarkasti sinipyrstöha-
vainnot. Kuviaan toimittivat Ju-
ha Ollila, Elina Seppänen, Ville 
Suorsa, Harri Taavetti, Petri Ti-
monen ja Tuomas Väyrynen.

Käytetyt lyhenteet
pull = pesä- tai maastopoikanen, 
1kv = samana kalenterivuonna 
syntynyt, 2kv = edellisenä ka-
lenterivuonna syntynyt, +1kv = 
ennen kuluvaa kalenterivuotta 
syntynyt jne., juv = nuori, ad = 
vanha, 1/ = koiras, /1 = naaras, 
n-puk = naaraspukuinen., 1/1 = 
pari, 2/1 = 2 koirasta ja 1 naa-
ras, Ä = laulava, Än = laulava 
+ nähty, ä = ääntelevä, a = parvi 
(a2 = kahden linnun parvi, 2a = 
kaksi parvea), p = paikallinen, m 
= muuttava.

Kuntalyhenteet
HAA = Haapavesi, HAI = Hai-
luoto, HAU = Haukipudas, II = 
Ii, KEM = Kempele, KII = Kii-
minki, KUI = Kuivaniemi, KUU 
= Kuusamo, KÄR = Kärsämäki, 
LIM = Liminka, LUM = Lumi-
joki, MER = Merijärvi, MUH = 
Muhos, OUN = Oulainen, OUL = 
Oulu, OUS = Oulunsalo, PAT = 
Pattijoki, PII = Piippola, PUD = 

Pudasjärvi, PUL = Pulkkila, PYI 
= Pyhäjoki, PYÄ = Pyhäntä, RAA 
= Raahe, RAN = Rantsila, RUU 
= Ruukki, SII = Siikajoki, TAI 
= Taivalkoski, TYR = Tyrnävä, 
UTA = Utajärvi, VIH = Vihanti, 
YII = Yli-Ii, YKI = Ylikiiminki.
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LINTUTILANNEKATSAUKSIA PPLY:N ALU-
EELTA JA KUUSAMOSTA  VUONNA 2003

koonnut TAPANI TAPIO

Mainiot BirdLifen si-
vuillaan ylläpitämät 
valtakunnalliset ja yh-

distyskohtaiset lintutilannekatsa-
ukset (http://www.birdlife.fi /ha-
vainnot/lintutilanne/nyt.shtml) 
hiipuivat vuonna 2003 PPLY:n 
osalta. Nuo katsauksethan toimi-
vat niin, että paikallisyhdistykset 
lähettivät katsauksen omalta alu-
eeltaan BirdLifelle, joka sitten 
koosti ja linkitti katsaukset yh-
teen. Osassa yhdistyksiä jakset-
tiin vielä pysyä hengästyttävässä 
lähes viikoittaisessa tahdissa. 
PPLY:n katsauksissa oli tyytymi-
nen koko vuodelta neljään. Kuu-
samosta tuli kuitenkin raportteja 
kaikkiaan 14 kappaletta.

Tekstit ovat suoria kirjoit-
tajien subjektiivisia ajankohtais-
kuvauksia, joten ilmoitettuihin 
havaintoihin ei tule viitata mis-
sään tieteellisissä yhteyksissä. 
Toi vottavasti materiaali säilyy 
ne tissä pidempäänkin, vaikka 
sen funktio on muuttunut ajan 
saa tossa. Mistäpä sitä esimerkik-
si parempia ajankohtaisia retki-
vinkkejä voisi löytää kuin noista 
teksteistä.

PPLY 25.2.
Viime päivinä on Pohjois-Poh-
janmaalla saatu nauttia kau-
niista, kevään tuloa enteilevistä 
talvikeleistä. Kevään lähestymi-
sen huomaa luonnossa paitsi 

au ringon paisteen ja lämmön 
li sääntymisenä myös lintujen 
lau luaktiivisuuden nousuna. Nyt 
ulkona liikkuessa ei voi välttyä 
huomaamasta eroa hiljaisem-
paan keskitalveen: tiaisten ja 
vi herpeippojen laulua kuuluu 
kaik kialta, pensasaidoista kan-
tautuu varpusten silputusta, tikat 
alkavat hiljalleen testailla revii-
riensä kaikupohjia ja huomatta-
van runsaana talvehtineiden 
vil kasliikkeisten vihervarpusten 
vi sertelyä ja lentoääniä kuulee 
lä hestulkoon kaikkialla. Ja puun 
lat vassa antaumuksella raakku-
va varis on mitä varmin kevään 
merkki! 

Kuluneella jaksolla lintu-
maailmassa pääosassa ovat ol-
leet pöllöt - ainakin alueemme 
eteläosissa. Hyvät kuunteluilmat 
ovat innostaneet harrastajia öi-
sille pöllöretkille ja varsinkin 
Raa hen-Pyhäjoen seudulla on 
kuul tu ja nähty runsaasti pöllö-
jä - havaintoja on kertynyt perä ti 
seit semästä eri lajista yksilö-
määrien noustessa useisiin kym-
meniin. Runsaimpana äänessä 
ovat luonnollisesti olleet hel-
mipöllöt, mutta viime syksyn 
vaelluksen jäljiltä myös hiiripöl-
löjä on ollut paljon maisemissa. 
Myös talvehtivista sarvipöllöistä 
on tullut keskimääräistä enem-
män havaintoja. Normaalistihan 
sarvipöllöt siirtyvät leveysas-
teiltamme etelämmäksi talven 
viettoon, mutta tänä talvena il-
meisesti hyvä myyrätilanne on 
hou kutellut niitä jäämään aloil-

leen. Lapinpöllöjen bassoa on 
kuultu lähinnä Pyhäjoen seudul-
la, mutta myyräjahdissa niitä on 
nähty muuallakin. Lapinpöllö on 
oleillut ainakin Hailuodossa sekä 
Tyrnävällä, missä samalla auke-
alla on ollut ihailtavana kaksikin 
yksilöä. Oulun ympäristössä ja 
maakunnan pohjoisosissa on ol-
lut pöllöjen suhteen toistaiseksi 
hiljaisempaa, kuuntelijat ovat 
saa neet tyytyä lähinnä muuta-
maan helmipöllöön ja Oulussa 
kaatopaikan takametsikössä hu-
huilevaan huuhkajaan. 

Tänä talvena Oulussa tal-
vehtineet harvinaisuudet, pikku-
uikku, tunturikiuru, kaksi töyh-
tökiurua ja harmaapäätikka, ovat 
edelleen keränneet harrastajien 
huomiota. Talven harvinaisuuk-
sien listaan saatiin 16.2. yllättä-
vä lisä, kun Toppilan salmen su-
lasta löytyi pikkuruokki. Lintu 
ehti vajaan vuorokauden aikana 
ilahduttaa monia paikallisia har-
rastajia, mutta tämän arktisen 
merilinnun lyhyt vierailu päättyi 
kuitenkin varsin onnettomasti: 
sen kohtalona oli joutua harakan 
ruokalistalle. 

Kun ensimmäisten muut-
tolintujen saapumista joudutaan 
vielä jonkin aikaa odottelemaan, 
kannattaa retkeilypaineita purkaa 
sopivien kuuntelusäiden vallites-
sa pöllöretkillä. Lähiviikot ovat 
parasta pöllöjen kuunteluaikaa, 
ja varmasti yhdistyksen pohjoi-
semmillakin alueilla pöllöt alka-
vat pikku hiljaa ilmoitella itses-
tään. / JUHANI KARVONEN
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Kuusamo 4.3.
Ensimmäiset vahvat kevään 
mer kit ovat havaittavissa myös 
lin tumaailmassa. Parin viikon 
ta  kaiset kelit olivat kuin huhti-
kuulta, mikä sai lintujenkin hor-
monit hyrräämään. Siitä saakka 
lintujen laulua ja liikehdintää on 
riittänyt. 

Helmikuun puolivälistä 
saakka on nähty pieniä parvia 
taviokuurnia, tilhiä ja käpylin-
tuja siellä täällä metsissä. Käpy-
lintujen joukosta on tavattu har-
vakseltaan myös harvinaisempia 
kirjosiipikäpylintuja, jonka erot-
taa muista käpylinnuista parhai-
ten äänestä - se on kuin hentoa 
torven töräyttelyä. Urpiaiset il-
mestyivät samoihin aikoihin ja 
niitä pörrää nyt jokaisella ruo-
kintapaikalla. Tavallisten urpi-
aisten joukossa on nähty myös 
väritykseltään selvästi vaaleam-
pia yksilöitä, urpiaisten pohjoi-
sia serkkuja eli tundraurpiaisia. 

Ruokintapaikoilla ei enää 
näy yhtä paljon tiaisia kuin vielä 
tammikuussa. Osa ruokintojen 
tiaisista var masti menehtyi pit-
kän pakkas jakson heikentäminä, 
mutta useim mat lienevät levit-
täytyneet met siin hakemaan 
luontaista hyön teisravintoa kaar-
nanrakosista. Ankarasta kuuden 
viikon pakkasjaksosta näyttä-
vät selvinneen Kiveskosken ja 
Salmisen jokipaikkojen telkät, 
samoin kuin ruokintapaikoilla 
vierailleet kaksi pähkinänakke-
lia, toinen Kantojoella ja toinen 
keskustassa, sekä harmaapääti-
kat, jotka molemmat nauttivat 
Rukan seudun talitarjonnasta. 

Harmaalokki yllätti ilmes-
tymällä jo 26.2. Torankijärven 
ha petusaltaan reunalle, missä se 
nokki piisamin pyytämiä simpu-
kankuoria. Vierailu jäi lyhyeksi, 
koska ilmojen viilettyä lintua ei 
ole sen koommin näkynyt. Il-

meisesti se katsoi paremmaksi 
kääntyä takaisin Oulun tai Raa-
hen satamien äärelle odottele-
maan vielä kevään etenemistä. 
Karaistunut on myös merikotka, 
se nähtiin ensikerran jo 20.2. 

Pesintäänsä aloittelevat 
näi nä päivinä jo käpylinnut ja 
kotkat, vaikka lunta riittää metrin 
verran ja kevät näyttäytyy vas-
ta hyvinä hiihtokeleinä. / JYRKI 
MÄ KELÄ

PPLY, pöllötilanne 11.3.
Pohjois-Pohjanmaalla useam-
pienkin pöl  lömiesten mielet ovat 
innostuneen odottavaiset. Edel-
lisellä pesimäkaudella myyrä-
kannat oli vat vahvassa nousussa 
ja pöllöt onnistuivat pesinnäs-
sään kohtalaisen hyvin. Tänä 
keväänä suuressa osassa aluetta 
on tiedossa myyrien ja pöllöjen 
huippuvuosi, mikäli perinteinen 
3–4 vuoden myyräsykli edelleen 

Hiiripöllö on harvinaista herkkua kuunteluretkillä. Hyvillä myy-
räpaikoilla se on kuitenkin varsin näkyvä aamu- ja iltahämäris-
sä. © HARRI TAAVETTI
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pitää paikkaansa. Tällä hetkel-
lä havainnot sekä pöllöistä, että 
myyristä viittaavat huipun ole-
van käsillä. Perinteiseen kaavaan 
kuuluu myös huippua seuraava 
myyräkantojen romahdus, joka 
pahimmillaan saattaa iskeä kes-
kelle pöllöjen pesimäkautta, mut-
ta joskus myös viivästyy loppu-
kesään, jolloin nuoret pöllöt ovat 
jo oppineet saalistuksen niksejä. 

Yleensä myyrä- ja pöllö-
kannat eivät ole koko Pohjois-
Pohjanmaalla tasavahvat, vaan 
alu eel liset erot ovat huomattavia. 

Vah vimmat myyrä- ja pöllökan-
nat löytyvät tänä keväänä alueen 
länsi- ja lounaisosista, Perämeren 
rannikolta. Alueen itäiset kunnat 
ovat läntisiä jäljessä myyräkan-
tojen nousussa ja pöllötilanne 
näyttääkin heikkenevän koilli-
seen siirryttäessä. Heikoimmal-
ta tilanne näyttää tällä hetkeltä 
Koillismaalla. 

Raahen ympäristössä pöl-
löt onnistuivat kasvavien myy-
räkantojen turvin pesinnässään 
hyvin jo edellisvuonna ja tänä 
keväänä tarjolla olevat pesä-

paikat ovat kysyttyjä alueella 
syntyneiden nuorten ja syksyllä 
paikalle vaeltaneiden tulokkai-
den valmistautuessa pesimään. 
17.2. paikalliset lintuharrastajat 
pääsivät todistamaan kaikkien ai-
kojen pöllökonserttia. Pyhäjoelle 
ja osin myös Raaheen ja Siikajo-
elle suuntautunut kuuden tunnin 
pöllöretki antoi tulokseksi viisi 
huuhkaja-, viisi hiiripöllö-, kol-
me varpuspöllö-, yhden viirupöl-
lö-, kuusi lapinpöllö-, yh den sar-
vipöllö- ja 27 helmipöllöreviiriä. 

Huuhkajat ovat usein mui-
ta pöl löjä vähemmän riippuvai-
sia myyräkantojen vaihteluista, 
mut ta niillekin myyräkantojen 
huip puvuosi on helppoa aikaa, 
ja poikueet ovat suurempia kuin 
muulloin. Huuhkajakanta on le-
vittäytynyt varsin tasaisesti koko 
alueelle, joten havaintojen kes-
kittyminen Oulun ja Raahen 
ym  päristöön johtuu ensi sijassa 
ak tiivisten lintuharrastajien pai-
nottumisesta näille alueille. 

Hiiripöllöillä on jälleen 
hyvä esiintymisvuosi Pohjois-
Pohjanmaalla. Viimeisimmät vas-
taavat vuodet ovat olleet 1989 
ja 1996. Hiiripöllöt pysyttele-
vät talven yli vain hyvin tiheän 
myyräkannan alueella. Vahvoista 
myy räkannoista viestii se, että 
Raa hessa ja ympäristökunnissa on 
viimeisimpien syys- ja talvikuu-
kausien aikana laskettu jopa 70 
paikallista hiiripöllöä. Tiedossa 
on jo useita reviirejä, joilla hii-
ripöllökoiraat lihottavat naarai-
taan myyräpaisteilla muninnan 
alkamista odotellen. 

Varpuspöllöjen pesissä 
riitti perheonnea viime kesänä, 
ja tänä vuonna entistä runsaampi 
joukko pöllöjemme pienimpiä 
on aloittamassa pesintää. Aamu- 
ja iltahämärissä soidintaan vihel-
televiä varpuspöllöjä on kuul-
tu mm. Pyhäjoella, Oulussa ja 
Kiimingissä. Muutamalla revii-

Isä ja poika. Palokärkikoiras pesällään. © JUHA OLLILA
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reillä on jo havaittu naaraspöllö 
koiraan seurana. Varpuspöllö on 
tänä vuonna toiseksi yleisin pöl-
lölaji helmipöllön jälkeen. 

Paikkalintuina viirupöl-
löpuolisot löytävät toisensa vä-
hemmällä huhuilemisella, kuin 
vaeltavat ja muuttavat pöllölajit. 
Tämä lienee syynä siihen, et-
tei viirupöllöjä yleisyydestään 
huolimatta kuulla usein. Tänä 
keväänä Viirupöllöt ovat äännel-
leet ainakin Oulaisissa, Pyhäjo-
ella ja Oulun Sanginjoella. 

Lapinpöllöt ovat tänä 
vuonna keskittyneet hiiripöllö-
jen tavoin Pohjois-Pohjanmaan 
länsi- ja lounaisosiin. Soitimia 
on kuultu Vihannissa, Pyhäjoella 
ja Raahessa yhteensä 16. Oulun 
ympäristössä on lisäksi havaittu 
viisi yksilöä saalistuspuuhissa 
pelloilla lapinpöllölle tyypilli-
seen tapaan päivänvalossa. 

Normaalisti Keski-Eu-
roopassa talvehtivia sarvipöllöjä 
havaittiin soidinpuuhissa Pyhä-
joella jo 16.–17.2. Yhteensä kah-
deksan sarvipöllön havaitsemi-
nen viittaa lajin talvehtineen 
alu eella vahvan myyräkannan 
tur vin. Myöhemmin keväällä 
sar  vipöllöreviirejä tullaan löytä-
mään paljon lisää, kun etelässä 
tal  vehtineet pääjoukot saapuvat 
va litsemaan pesimäpaikkoja par-
hailta myyrämailta. 

Pohjois-Pohjanmaan, ku-
ten koko Suomen runsaslukuisin 
pöllölaji hyvinä myyrävuosina 
on helmipöllö. Näitä kevätöiden 
puputtajia lintuharrastajat ovat 
tavanneet jo 65 reviirillä, pääasi-
assa Raahen ja Oulun ympäris-
tössä. / MARKKU HUKKANEN

Kuusamo, pöllötilanne 11.3.
Kuusamosta on vain muutamia 
pöllöhavaintoja keskitalven ja 
alkukevään ajalta, mikä ennakoi 
korkeintaan keskinkertaista pöl-

löjen pesimävuotta. Viimeisin 
to dellinen myyrähuippu ja pöl-
lövuosi koettiin Koillismaalla 
ke sällä 1979 ja kymmenen vuot-
ta myöhemminkin oli lähes yhtä 
hy vä vuosi. Tämän jälkeen yhtä 
suurta jyrsijähuippua ei ole tois-
taiseksi koettu eikä karvanaamo-
jakaan ole huippuvuosien tapaan 
siitä syystä nähty. 

Vuodenvaihteesta on ha-
vainto jostain ”suuresta pöllös-
tä” Kiveskoskelta. Viikko sitten 
Maaninkavaarassa, aivan Kuu-
samon rajalla, tavattiin harvinai-
nen tunturipöllö. Ylivoimaisesti 
runsaslukuisimmasta pöllöstä, 
hel mipöllöstä, on vain kolme 
soi dinhavaintoa - yksi Ouluntien 
var relta, yksi Pulkkasen Vaaralta 
ja yksi Ronkaisenniemeltä. Hii-
ripöllökin on näyttäytynyt vain 
yhdelle hiihtäjälle Virkkulan 
suunnalla, viikko sitten. Varpus-
pöllö on tavattu pikkulintujahdis-
sa ainakin Konttaisenvaaralla. 

Useimpien pöllöjen kanta 
ja pesimisinto vaihtelee pikku-
nisäkäskantojen mukaan, mutta 
huuhkaja asuttaa samoja pesi-
mäpaikkoja vuodesta toiseen ja 
pesimistuloskin on enemmän 
riippuvaista jänis-, kanalintu- ja 
vesimyyräkannoista. Kuusamos-
sa pesii kymmeniä huuhkajia, 
mutta vasta vain yhden on kuultu 
huhuilevan maaliskuisessa yössä. 

Vesilintujen paluumuut-
to alkaa pikkuhiljaa käynnistyä, 
siitä ensimmäisenä merkkinä oli 
isokoskelo, joka ilmestyi kalas-
telemaan Taivalkosken kirkon-
kylän Siikalammen sulan pikku-
kaloja 7.3. / JYRKI MÄKELÄ

Kuusamo 1.4.
Kevättalvi kallistuu kohti ke-
vättä, mutta talvi puristaa vielä 
Koillismaata kynsissään. Vaik-
ka aurinko nousee jo korkealle 
ja paistetta riittää pitkään, ovat 

keväisen lämpimät päivät vielä 
yhden käden sormilla luettavissa. 
Hankikelit ovat olleet välillä koh-
tuulliset, mutta parhaat kelit ovat 
toivottavasti vasta edessäpäin. 

Ruokintapaikoilla pör-
räävien urpiaisparvien seuraan 
on ilmestynyt yhä enemmän vi-
herpeippoja ja punatulkkuja. 
Tiais ten laulu kaikaa kaikkialta, 
mut ta ilmeisesti nekään eivät ole 
ai na yhtä hyvällä tuulella. Tol-
panniemellä nimittäin yhden ta-
litintin tavallinen ”titityy” - säe 
oli vaihtunut aivan hävyttömään 
sanaan, jota se toisteli ”...ttu”....
ttu, ...ttu” - liekö saanut vaikut-
teita joltain halonhakkaajalta. 

Metsien yleisin ääni 
kuuluu nyt käpylinnulle, joita 
kuulee tämän tästä. Kuukkelit 
muuttuvat vähitellen yhä käh-
myimmiksi, salatakseen oravilta 
ja muilta pedoilta näinä päivinä 
valmistuvan pesänsä sijainnin. 
Välillä näkee vain nopean vila-
uksen kuukkelista, joka kantaa 
naavatuppoa kotinsa lämmik-
keeksi. Metsiin ovat palanneet 
myös ensimmäiset lintujen lilli-
putit, hippiäiset, joiden korkea-
äänistä laulua kaikki eivät pysty 
kuulemaan.

Lintujen muutto on 
käynnistynyt kaiken kaikkiaan 
hitaasti. Pulmuset ehättivät kui-
tenkin Sarvivaaraan jo 13.3. 
Naakkapari nähtiin Kuusamossa 
ensi kerran 19.3 ja mustavarikset 
24.3. Joutsenista ovat palanneet 
vasta aivan ensimmäiset; 23.3. 
alkaen havaintoja hopeatorvista 
on ilmoitettu keskustasta, Ki-
veskoskelta ja Syväjoelta. Ki-
veskoskella joutsenten seuras-
sa pulikoi myös ensimmäinen 
telkkäpari viime viikonloppuna. 
Taviharjulle ilmestyi kevään en-
simmäinen peippo jo maaliskuun 
lopulla, mutta kesä ei varmasti 
ole vielä puolen kuun päässä. 
Vanhat sananlaskut pätevät yhä: 
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ei yksi pääsky kesää tee, eikä 
yhden peipon tulo lupaa vielä 
kesän tulemisesta sen enempää. 
/ JYRKI MÄKELÄ

Kuusamon 8.4.
Kuusamoon palaavia muuttolin-
tulajeja kirjattiin viimeksi kulu-
neella viikolla on vain kolme: 
isokoskelo Syväjoelta (29.3.), 
mustarastas Mäkelästä (31.3.) ja 
vihervarpunen Torangista (5.4.). 
Muutamasta muuttolajista teh-
tiin nyt muutamia lisähavainto-
ja, mutta kaiken kaikkiaan muut-
to on vielä ollut varsin vaisua. 
Mustavarikset ovat Kuusamossa 
normaalisti vain maalis–huhti-
kuun ilmiö, nytkin niitä nähtiin 
raakkumassa kolme kaatopaikal-
la. Harmaalokki piipahti Kuu-
samossa jo maaliskuun alussa, 
mutta vasta nyt tehtiin seuraavat 

havainnot, viime perjantaina 
kuul tiin kolmen kaklattelevan 
To rangin sulan äärellä. 

Peipoista on kertynyt puo-
lenkymmentä havaintoa. Jout-
senia on nähty yhteensä vasta 
parikymmentä ja telkkiä vasta 
muutama pari. Mustavalkeita 
pul musia on tavattu eri puolilta 
pitäjää tähän mennessä puolen 
kymmenen parven verran. Tyy-
pillisesti pulmusparvet ovat pel-
mahtaneet lentoon ohi ajavan 
auton viereltä, aivan tienpenkal-
ta. Lähipäiviksi luvattu lämmin 
tuo varmasti lisää vesilintuja ja 
lokkeja, sekä aikaisimpia pikku-
lintuja. / JYRKI MÄKELÄ

Kuusamo 15.4.
Ensimmäiset pälvet paljastuivat 
etelärinteille, mutta lunta piisaa 
metsissä yleisesti vielä puoli 

metriä. Kunnon yöpakkasia ei 
ole enää ollut viikkoon, mutta 
toisaalta lämpötila on ollut vielä 
sen verran alhainen, että jokisu-
lat eivät ole vielä viikossa juuri 
laajenneet. 

Vesilintujen muutto on 
ollut edelleen huomiota herättä-
vän vähäistä: telkkiä ja koske-
loita on nähty vasta kourallinen, 
eikä joutseniakaan ole vielä mi-
tenkään runsaasti. Harmaalok-
keja sentään kaklattelee Toran-
gin hapetusaltaan ja kaatopaikan 
välillä satapäinen joukkio. Har-
maalokkeja on muuttanut ha-
janaisesti pienissä parvissa eri 
puolilla pitäjää ja joukossa on 
nähty myös puolenkymmentä 
merilokkia, joista ensimmäiset 
kaksi lintua 11.4. Torankijärvel-
lä. Tätä nykyä merilokista on 
tullut harvalukuinen pesimälintu 
Kuusamon suurjärville. Ensim-

Ensimmäiset joutsenet tulevat varmistamaan ja valloittamaan reviirejään varsin talvisiin olo-
suhteiseen. Tässä ryhmäsoidinta. © JUHA OLLILA
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mäinen merilokin pesintä todet-
tiin Kitkajärvellä kesällä 1993 
ja sen jälkeen pesimäkanta on 
noussut jo muutamaan pesivään 
pariin. Näin uuden merellisen 
tuulahduksen ovat pesimälin-
nustoomme tuoneet niin meri-
lokki kuin merikotkakin. 

Peippoja, vihervarpusia 
ja pulmusia on ilmaantunut sel-
västi lisää, mutta vasta pulmusia 
näkee yleisemmin. Mustavarik-
sia raakkuu paitsi kaatopaikalla, 
myös Multiperässä. Ensimmäi-
nen sepelkyyhky nähtiin Ou-
langalla 13.4. Pyrstötiaisista on 
tehty havaintoja yleensä vain 
loppusyksystä, mutta nyt yksi 
lintu nähtiin Jalmavaaran suun-
nalla. Tämä saattaa ennakoida 
lajin pesimistä Kuusamossa taas 
tulevana kesänä. Ruokintapai-
koilla urpiaiset ovat edelleen 
yleisin laji, mutta punatulkkuja 
tapaa jostain syystä enemmän 
kuin miesmuistiin. Myös viher-
peipot ovat selvästi yleistyneet. 
Metsissä yleisin ääni kuuluu 
edelleen tiaisille, käpylinnuille 
ja urpiaisille mutta myös teeren 
pulinaa ja pyyn vihellystä kuu-
lee yhä useammin. 

Koillismaan korkeuksilla 
harvinaisia pikkutikkoja on näh-
ty naputtelemassa koivunkylkiä 
jo useammalla paikalla, joka 
kertoo lajin vakiintuneen alueel-
le myös pesimälinnuksi, kun vie-
lä kymmenen - viisitoista vuotta 
sitten lajista tehtiin yleensä vain 
yksi syyshavainto vuodessa. 

Ensimmäinen kottarai-
nen nähtiin aprillipäivänä ja sen 
jälkeen kaksi muuta kottaraisha-
vaintoa on kirjattu keskustasta 
ja Mustosenvaarasta. Kottarai-
nen on käynyt Koillismaalla sen 
verran har vinaiseksi pesimälin-
nuksi, että viime vuosina monen 
lin  tuharrastajan vuoden ainut 
kot taraishavainto on yleensä 
ke  vätkaudelta. Jos ensi kesänä 

kot taraispönttöösi löytyy vie-
lä asukas, voitkin ylpeillä sillä, 
että pihallasi pesii maakotkaa-
kin harvinaisempi pesimälintu! 
Läm pimien tuulten tuomana 
en simmäinen västäräkki nähtiin 
te pastelemassa Sarvivaaran ky-
läraitilla jo alkuviikosta, mikä 
ennakoi muuton tästä vain kiih-
tyvän. / JYRKI MÄKELÄ

Kuusamo 22.4.
Lämpimät päivät vauhdittivat 
selvästi muuttoa. Uusia lajeja en-
nätti Koillismaalle viikossa vii-
sitoista ja aiemmin saapuneista 
varsinkin peipot, vihervarpuset 
ja lokit runsastuivat selvästi en-
tisestään. Pälvipaikat ovat pel-
loilla vielä vähissä ja metsissä on 
vielä yleisesti puolimetriä lun ta. 
Parhaat hiihtokelit olivat pääsi-
äisenä järvenjäällä, mutta loppu-
viikon pakkaskelit lupaavat mai-
nioita hankikelejä myös metsiin. 

Vihervarpusista on het-
kessä tullut yhtä yleisiä kuin 
urpiaisista. Peippojen riemulli-
nen liverrys kaikaa jo yleisesti 
mo nen pihamaalla. Västäräkkejä 
on nähty vielä niukasti, lanka-
lauantaina kuitenkin peräti seit-
semän riukupyrstön parvi keik-
kui Visalassa. Harmaalokki en 
sekaan ilmestyivät ensimmäi set 
naurulokit viikko sitten ja pää-
siäispäivänä niitä nauraa rät-
kätti Torangin jäällä jo sadoit-
tain. Kala- ja selkälokeista ovat 
palanneet vasta ensimmäiset 
ja lokeista viimeisintä, kaukaa 
kaakosta saapuvaa pikkulokkia, 
odotellaan saapuvaksi vasta tou-
kokuun puolivälissä. 

Vesilintujen muutto ei 
juu ri viikossa edistynyt - vain 
telk kiä ja sinisorsia ilmaantui 
muutamia lisää. Vuotungin pel-
loilla laiduntavat ensimmäi-
set kymmenen metsähanhea ja 
muutolla näitä honottajia on 

pilkkijäältä bongattu eri puoli-
ta Koillismaata. Harvinaisempi 
kanadanhanhi nähtiin Kosken-
kylässä. Ensimmäiset kurjen 
huudot kuultiin Joukomojärvel-
lä, Kärpänkylässä ja Irnillä ja 
maanantaina muutama lintu näh-
tiin myös muuttolennossa kohti 
pohjoisen suoalueita. Lumisilla 
peloilla yleisin ääni kuuluu nyt 
töyhtöhyypälle, joka intoutuu 
tämän tästä heittelehtivään soi-
dinlentoon. Kymmenien töyhtö-
hyyppien seuraan ilmaantuivat 
pääsiäispyhinä myös ensimmäi-
nen kuovi varoitteli lauantai-
na menemästä Torangin jäälle. 
Viikon harvinaisimmat linnut, 
kaksi tunturikiurua, nähtiin väli-
tankkauksella Kärpänkylän pel -
toaukealla, ennen lentomatkan 
jatkumista Lapin tuntureille. 
Oulangalta kuului kummia: kah-
deksan pähkinähakkia väitettiin 
nähdyn parvessa matkalla kohti 
luodetta! Aiemmin hakkeja ei ole 
kevätaikaan parvittain tavattu. 

Petolinnuista varpushauk-
ka nähtiin ensi kerran perjantaina, 
piekana sunnuntaina ja maanan-
taina kalasääski Irnin sulia kierte-
lemässä sekä hiirihaukkapari Tai-
valkoskella. Rastaiden muutto on 
vasta alkamassa, en simakuna täs-
tä ensimmäinen kak si kulorastas-
ta esitteli haike aa huilusooloaan 
sunnuntaina ja mustarastaitakin 
on nähty ke vään kuluessa pian 
kymmenkun ta. Helmipöllön pu-
putusta on kuultu edelleen aina-
kin Kirvesvaarassa ja Hukkases-
sa. Koko kevään helmipöllösaldo 
on nyt parikymmentä puputtele-
vaa koi rasta. Yhdessä helmipöl-
löjen kanssa ovat pesintänsä ehti-
neet aloittaa huuhkaja, kotkat, 
korppi, käpylinnut ja kuukkeli, 
joiden poikaset ehättävät nähdä 
päivänvalon kuukautta ennen 
kuin vii meisimmät muuttolinnut 
vasta saapuvat valtaamaan pesi-
mäpaikkansa jylhän Koillismaan 
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met sistä, soilta ja rannoilta. Nyt 
on kin sopiva aika ripustaa yksi-
öitä pihamaan pikkulinnuille ja 
kaksioita telkille, uiveloille ja 
koskeloille. 

Viikon uusia saapujia oli-
vat: 16.4. naurulokki, metsähan-
hi, heinäsorsa ja isolepinkäinen, 
18.4. varpushaukka ja kurki, 
19.4. kalalokki, kanadanhanhi, 
kiuru ja ampuhaukka, 20.4. iso-
kuovi, selkälokki, kulorastas, 
piekana ja tunturikiuru, 21.4. ka-
lasääski. / JYRKI MÄKELÄ

PPLY 29.4.
Pohjois-Pohjanmaan kevät on 
edennyt melko verkkaisesti. Pää-
siäisen aikaan saatiin hetki nauttia 
hieman kesäisemmistä keleistä, 
mutta viime viikko on mennyt 
jälleen kolean sään vallitessa. 
Järvet ja merialueet ovat vielä 
lähes kokonaan jään peitossa 

joitakin sulapaikkoja lukuun 
ottamatta. Lumet ovat jo lähes 
kokonaan sulaneet mutta met-
sissä sitä on vielä paikoin melko 
reilustikin. Hitaasta kevään edis-
tymisestä johtuen etenkin hyön-
teissyöjien ja kahlaajien määrät 
alueellamme ovat vielä niukko-
ja. Ensimmäisiä tunnustelijoita 
on kuitenkin jo ilmaantunut suo-
sirriä ja käenpiikaa myöten. 

Kevään suurimpia koho-
kohtia Pohjois-Pohjanmaalla on 
hanhien kerääntyminen Tyrnä-
vän-Limingan-Siikajoen pelto-
lakeuksille. Enimmillään han-
hilaskennoissa on tänä keväänä 
summattu yli 5000 lepäilevää 
metsähanhea, nyt määrät ovat 
alkaneet vähitellen laskea lintu-
jen jatkaessa muuttoa pohjoisen 
pesimäsoilleen. Metsähanhien 
joukosta voi löytää myös muita 
lajeja, kuten lyhytnokka-, tund-
ra- ja valkoposkihanhia. Lyhyt-

nokkahanhien määrä näyttää 
vuosi vuodelta kasvavan - tähän 
mennessä kevään paras päi-
väsumma on 96 lyhytnokkaa. 
Tavallisesti lajin huippumäärät 
lasketaan vasta toukokuun alus-
sa, joten lisää lyhytnokkia lienee 
vielä luvassa. 

Muuttajista viime päivinä 
näkyvimmin ovat olleet liikkeel-
lä tuntureille matkaavat lapinsir-
kut sekä petolinnuista piekanat, 
hiirihaukat ja kotkat. Buteoiden 
päiväsummat ovat nousseet usei-
siin kymmeniin lintuihin ja maa-
kotkia on parhaimmillaan näh-
ty puolen kymmentä päivässä. 
Muuttohaukkoja on alueellamme 
tavattu jo useita, samoin ensim-
mäiset kalasääsket ovat tulleet. 
Harvinainen haarahaukka on 
ilah duttanut harrastajia useam-
paankin otteeseen, laji on nähty 
ai nakin 20.4. Haukiputaalla ja 
päi vää myöhemmin Oulussa ja 

Pedon silmä. Kuvassa on muuttohaukan poikanen. © JUHA OLLILA
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Lu mijoella. Harvinaisia petoja 
on nähty muitakin: naaras puna-
jalkahaukka saatiin kuvattua 
18.4. Oulaisissa ja tunturihauk-
ka on ilmoitettu Kempeleestä. 
Har vinaisuusrintamalla on ollut 
muuten melko hiljaista. 

Mainittujen petojen lisäk-
si rarikategoriaan kuuluvat Hai-
luodon Kirkkosalmelle pääsiäi-
sen aikoihin ilmaantuneet kolme 
kuparisorsakoirasta, jotka ovat 
viihtyneet edelleen paikalla. 
Kirkkosalmelle oli eilen ilmaan-
tunut myös liejukana, joka on 
Pohjois-Pohjanmaalla aluehar-
vinaisuus. 

Jos ja kun säät vähitellen 
lämpenevät, odotettavissa on 
hyönteissyöjien, sorsien ja kah-
laajien lukumäärien runsas tu-
minen. Punarintojen, rastaiden ja 
muiden yömuuttajien mää rät nou-
sevat, kunhan yötkin läm penevät. 
Oletettavasti pian myös ensim-

mäiset haarapääskyt ilmaantuu-
vat maisemiin, olosuhteisiin näh-
den aikainen räystäspääsky ehti 
jo viime viikolla Ouluun saakka. 
/ RIKU HALMEENPÄÄ

Kuusamo 29.4.
Pääsiäisen lämpöisten säiden 
jälkeen lintujen muutto hyytyi 
lähes täysin. Menneellä viikol-
la lämpömittari näytti monena 
yönä yli -10 asteen lukemia, eikä 
päivälläkään päästy kunnolla 
plus san puolelle. 

Ensimmäiset pienet han-
hiparvet suun tasivat jo kylmää 
uh maten kohti pesimäsoitaan. 
Vuotungin pelloille oli kerään-
tynyt jo yli sadan hanhen parvi 
tankkaamaan ennen viimeistä 
muuttoetappia. Tulevalla viikolla 
hanhiparvien joukosta kannat-
taa etsiä harvinaisempia tund-
ra- ja lyhytnokkahanhia, myös 

me rihanhi saattaa olla mukana 
par vissa. Kuusinkijoella istui ki-
vellä merimetso 26.4. Vesilintu-
jen määrät lisääntyvät hiljakseen 
mm. Vihtasalmessa oli 10 telkkää 
3:n isokoskelon kanssa uiskente-
lemassa ja Torankijärvellä nähtiin 
13 sinisorsaa. Seuraavan lämpöi-
sen ja kostean etelänpuoleisen 
säärintaman mukana tulevat en-
simmäiset tavit ja haapanat. 

Petolintupuolella muutto 
on ollut näkyväm pää, mm. ensim-
mäiset tuulihaukat nähtiin 22.4. 
Nissinvaarassa, sinisuohaukka 
koiras saalisteli Salmisen kylän 
pelloilla 27.4. ja hiirihaukasta 
teh tiin ensihavainto 27.4. Läpi-
muuttomatkalla olevia merikot-
kia on nähty rajan pinnassa jopa 4 
yksilöä syömässä kalaa erään jär-
ven jäällä. Kurkien huutoa kuu luu 
jo lähes jokaiselta pesimäsuolta. 
Kahlaajalintujen muut to ei ole 
päässyt vielä käyntiin juuri ollen-

Jos ei heiliä helluntaina... © JUHA OLLILA
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kaan vain kuoveja ja töyhtöhyyp-
piä näkee ja kuulee siellä täällä. 
Lokit ovat saapuneet nä kyvästi ja 
kuuluvasti. Torangin ”hapetusal-
taalla” oli 26.4. noin 2000 lokkia, 
joista nau rulokkeja oli noin 600 ja 
joukossa oli harvinainen Jääme-
ren asukki isolokki, joka nähtiin 
myös kaatopaikalla, jossa valta va 
lokkilauma käy syömässä. Myös 
idänselkälokki on nähty kaa-
topaikalla 22.4. Toranginjärvel lä 
oli 27.4. 55 selkälokkia. 

Lapinpöllöstä saatiin pit -
 kästä aikaa havainto, kun Vuo-
tungin tien varrella nähtiin saa-
listeleva lintu. Peippojen jo 
al kaneet lauluharjoitukset hyy-
tyivät myös kylmien säiden 
myötä. Rastaiden tulemista saa-
daan vielä vähän odottaa. En-
sim mäinen rautiainen nähtiin 
vär jöttelemässä 25.4. Viime vii-
kolta on yksittäiset havainnot 
lau lu- ja räkättirastaasta, sekä 
muu tamasta kulorastaasta. Kuu-
samolaisittain rastastilanne on 
erikoinen, koska viime viikolla 
tuli mustarastaista enemmän ha-
vaintoja kuin tavallisista sukulai-
sistaan. Monella lintujen ruokin-
tapaikalla on vieraillut komeita 
koiraspukui sia täysin mustia ja 
kirkkaan kel tanokkaisia mus-
tarastaita. Eräällä ruokintapai-
kalla oli kolmen mus tarastasta, 
jois ta kaksi oli naa raspukuista. 
Pikkulintupuolel la uusia tulok-
kaita olivat 23.4. järripeippo Ta-
viharjussa, 27.4. lapinsirkku ja 
pajusirkku. Myös tilhet ovat pa-
laamassa takaisin pieniä parvia 
kuuluu helistävän siellä täällä. 

Viikon uusia saapujia oli-
vat: 22.4 tuulihaukka, idänsel-
kä lokki 23.4. järripeippo 24.4. 
lau lurastas, räkättirastas, 25.4. 
rau tiainen, 26.4. isolokki, meri-
metso, 27.4.hiirihaukka, sinisuo-
haukka, lapinsirkku ja pajusirk-
ku. / OLLI LAMMINSALO

PPLY 6.5.
Viime päivinä on Pohjois-Poh-
janmaalle saapunut runsaasti li -
sää muuttolintuja. Varsinkin vii-
konloppuna saatiin seurata voi-
makasta muuttoa, jonka pääosis-
sa olivat rastaat ja pikkulinnut, 
etenkin järripeipot ja urpiaiset. 
Myös rautiaisia, niitty- ja met-
säkirvisiä on ollut paljon liik-
keellä. Muuton voimakkuudesta 
kertoo jotain, kun sunnuntaina 
Siikajoella laskettiin viidentu-
hannen pikkulinnun ja rastaan 
ohittaneen seurantapaikan vart-
titunnin aikana. Isoista linnuista 
liikkeellä ovat olleet merimet-
sot ja pesimäalueilleen jatkavat 
hanhet, myös piekanoja on vie-
lä muutolla. Kotkia on havaittu 
purjehtimassa pohjoiseen lähes 
päivittäin. Kahlaajien ja vesilin-
tujen määrät ovat nousseet viime 
viikosta selvästi, mm. Limingan-
lahdella kerääntymät kasvavat 
päivä päivältä. 

Lauantain Tornien taistos-
sa alueemme tornit eivät sijoit-
tuneet aivan kisan kärkipäähän. 
Tasoitusta etelän joukkueisiin 
tulee luonnollisesti hitaamman 
kevään etenemisen vuoksi, tänä 
vuonna ero oli ehkä tavallistakin 
selvempi. Taiston tuoksinassa 
nähtiin kuitenkin muutamia mu-
kavia lajeja, joista mainittavim-
mat ruostesorsa ja haarahaukka 
Lumijoen Sannanlahdella sekä 
se pelrastas Siikajoen Tauvossa. 
Sepelrastaita on ollut ihailtavana 
myös Oulussa 2-3 yksilöä, yksi 
linnuista on ollut bongattavana jo 
parin päivän ajan Oulunsuussa. 

Jaksolla havaittiin myös 
alueellemme tyypillinen harvi-
naisuus: arosuohaukka. Kaakon 
suuntaan matkannut naaras osui 
kii kareihin Pyhäjoella sunnuntai-
na. Lisäksi sunnuntaina nähtiin 
Liminganlahden Virkkulassa ke-
vään ensimmäinen lampiviklo. 
Mielenkiintoisia havaintoja ovat 

myös Oulunsalosta löytynyt lau-
lava kangaskiuru sekä huippu-
aikainen pikkulepinkäinen 3.5. 
Kuusamosta. Kangaskiuru on pe-
rinteisesti esiintynyt alueellamme 
vain Siikajoen Alhonmäellä. 

Kuluneen viikon aikana 
saapuneet uudet muuttajat ovat: 
30.4. pohjansirkku, 1.5. pikkukuo-
vi, nuolihaukka, tukkakoskelo ja 
mustalintu, 3.5. pik kulepinkäinen, 
pensastasku, kalatiira, pikkulok-
ki, merikihu, karikukko, liro, pu-
nakuiri, pikkutylli, pilkkasiipi, 
ruostesorsa, kuikka, 4.5. arosuo-
haukka, lampiviklo, leppälintu, 
kir josieppo ja peltosirkku. / JU-
HANI KARVONEN

Kuusamo 6.5.2003
Vapun aluspäivinä päivisin ei 
lämpötila vieläkään noussut juuri 
plussan puolelle ja räntäkuuro-
jakin tuli monena päivänä. Näin 
ollen odotettu muuttolintujen 
ryntäys jäi edelleen tulematta. 
3.5. olleen Tornien taiston aikana 
saatiin nauttia koillismaalaisesta 
säästä eli räntää tuli ja vilu pyr-
ki luihin ja ytimiin. Kuusamo-
laisia lintuharrastajia lämmitti 
kuitenkin torneissa poikkeuksel-
lisen kova metsähanhien muut-
to. Tuulet olivat jo aamulla 3.5. 
kääntyneet Suomen parhailla 
hanhien levähdyspaikoilla Oulun 
lä his töllä lännen puolelle, jol-
loin hanhien pääjoukot lähtivät 
jou kolla liikkeelle. Pääjoukko 
saa pui kuusamolaisten harras-
tajien kiikarien ja kaukoputkien 
näkökenttään vähän ennen kes-
kipäivää, jolloin mm. Torangin 
tornista laskettiin hulppeat yli 
500 muuttavaa hanhea reilussa 
tunnissa. Myös Vasaraperän ja 
Vuotungin torneista laskettiin lä-
hes 250 hanhea muuttolennossa 
kohti koillista. Suiningin Olki-
lammen tornista hanhia nähtiin 
selvästi vähemmän, mutta sieltä 
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tehtiin viikon kovin havainto. 
Huolimatta kylmistä säistä koiras 
pikkulepinkäinen oli saapunut 
Koillismaalle asti. Yleensä tämä 
Kuusamossa harvinainen lintu 
tavataan vasta kesäkuun puolivä-
lissä, kun Lintumaratonin osal-
listujat haravoivat joka paikan, ja 
näkevät muutaman yksilön. 

Kuluneen viikon toinen 
eri koinen havainto oli, kun 4.5. 
Kur kijärvellä kaksi onnekasta 
lin tuharrastajaa saivat seurata 
lä heltä nuoren muuttohaukan 
ohi lentoa. Muuttohaukkaa ei 
ha vaita joka vuosi, vaikka vielä 
70-luvun alussa se pesikin Kuu-
samossa. Paikallisten joutsenten 
suurin parvi nähtiin 30.4. Jou-
kamojärvellä, jossa yli 100:n 
linnun parvi oleili kymmenien 
metsähanhien kanssa. Vuotungin 
lähistön pelloilta laskettiin taa-
sen yli 120 metsähanhea. Ve si-
linnutkin ovat lisääntymään päin 
30.4. nähtiin ensimmäiset ta vit 

ja tukkasotkat. Sinisorsiakin oli 
1.5. Koskenkylässä jo yli 50:n 
linnun parvi. 3.5. uiskenteli Vuo-
tungin Jyrkänkoskella tukkakos-
kelopari. 4.5. tulivat ensimmäiset 
uivelot ja jouhisorsat näh dyksi 
Torankijärvellä, jossa oli myös 
noin 50 telkkää. 5.5. Vuotungin 
Junkisuon pelloilla han hien jou-
kossa nähtiin heinätavikoiras. 

Tornien taisto -päivänä 
3.5. monet petolinnut myötä tuu len
avittamana palasivat Koil lis-
maal le, mm. kalasääskiä nähtiin 
useita palaamassa pitkältä muut-
tomatkaltaan Afrikasta. Käs män 
Isosuolle palasi koiras ka la sääski 
2.5. ja seuraavana päi vänä heti 
naaraan kotiuduttua al koivat kii-
vaat kosiomenot ja pe sä nrakennus. 
Kahlaajalinnuista saapui viime 
viikolla kapustarinta, metsäviklo, 
taivaanvuohi, lehtokurppa ja 5.5. 
Helilammelle tullut valkoviklo. 

Pikkulintupuolella ei oi-
kein vie läkään ole koettu mitään 

suurempaa ryntäystä. Kaikki 
ras taslajit ovat yleistyneet, jois-
ta kuu luvin on ollut toistaiseksi 
kulorastas ja mustarastaasta tu-
lee edelleen poikkeuksellisen 
paljon havaintoja ruokintapai-
koilta. Nii den suuri määrä joh-
tuu todennäköisesti lämpöisestä 
säästä pääsiäisenä, jolloin oli 
niiden päämuuttoaika ja niiden 
muutto ”meni pitkäksi”. Kesällä 
on odotettavissa ehkä niiden pe-
sintöjä Kuusamossa. Myös iso-
lepinkäisistä on paljon havain-
toja istumassa puhelinlangoilla 
ja tolppien nokassa kyttäämäs-
sä myyriä, joita tuntuu olevan, 
vaikka myyrien päävihollisia, 
pöl löjä ei olekaan havaittu viime 
ai koina. Pöllöhavaintoja toivo-
taan ilmoitettavan paikallisille 
lin tuharrastajille, niin kuin mui-
takin lintuhavaintoja. 

Viikon uusia saapujia 
olivat mm.: 29.4. metsäviklo, 
30.4. tavi ja tukkasotka, 2.5. 

Kaakkurin huuto. © JUHA OLLILA
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lehtokurppa, punarinta ja poh-
jansirkku, 3.5. tukkakoskelo, ka-
pustarinta, punakylkirastas, pik-
kulepinkäinen ja niittykirvinen, 
4.5. uivelo, jouhisorsa, muutto-
haukka ja taivaanvuohi sekä 5.5. 
heinätavi ja valkoviklo. / OLLI 
LAMMINSALO

Kuusamo 13.5.
Alkuviikon viileämpien päivi-
en jälkeen lintujen muutto pääsi 
kunnolla käyntiin 7.5., jolloin 
puo lisukeltajasorsat yleistyivät 
sel västi. Kymmenpäisiä tavipar-
via ruokaili monella tulvapellol la, 
myös koreita jouhisorsakoi raita 
oli usealla paikalla. Ensim mäiset 
haapanat ja lapasotka havaittiin 
8.5. Hanhipuolelta mainittakoon 
koillismaalaisittain iso kanadan-
hanhiparvi 8 yksilöä, jotka ruo-
kailivat Vuotungin lähellä Jun-
kisuon pelloilla metsähanhien 
joukossa. Laiduntavien hanhien 
määrät alkoivat vähetä selvästi 
7.5., jolloin parhaiden hanhipel-
tojen yhteissumma oli pudonnut 
alle 200:n yksilön. Voidaan kui-
tenkin sanoa, että ”laatu paranee, 
kun linnut vähenee”, kun sekä 
Kiviperällä että Riekissä havait-
tiin lyhytnokkahanhi, joka on 
har vinainen läpimuuttaja Kuusa-
mon alueella. 

Ensimmäinen kuikka ha-
vait tiin 9.5. ja kaakkuri 13.5. 
Me rimetsoista on tullut muuta-
mia havaintoja pitkin viikkoa 
mm. Torankijärvellä oli 4 lintua 
le päilemässä kesken muuttomat-
kan. Vesilinnuista ovat saapu-
neet myös silkkiuikku, härkälin-
tu, alli ja mustalintu. 

Petolintupuolella oli haa-
rahaukka viikon kovin havainto 
Ellalassa, lähellä rajaa. Monel-
la paikalla on nähty soidintavia 
piekanoita ja hiirihaukkoja, joka 
viittaa siihen, että myyriä on 
maastossa. Ensimmäiset suopöl-

löt on myös nähty. Kahlaajalin-
nuista saapuivat mustaviklo, 
liro, rantasipi, suokukko ja iso-
sirri, josta saadaan lähes vuosit-
tain havaintoja. Lokkilinnuista 
saapuivat viimeiset eli pikku-
lokki ja pitkän matkan muuttajat 
lapin- ja kalatiira. Lokkilintuihin 
kuuluvista kihuista saatiin ha-
vainto, kun kolme määrittämä-
töntä kihua lensi kohti koillista 
Kiviperässä. 

Myös varpuslinnut alkoi-
vat  yleistyä 7.5., jolloin ras taat 
miehittivät sulat pellot ja aloitti-
vat saman tien laulukuo ron met-
sissä. Harvinaisinta sepelrastas-
ta päästiin ihailemaan kolmella 
paikalla ja Ronkaisessa oli jopa 
pariskunta rastasparvessa. En-
simmäinen räystäspääsky saapui 
8.5. ja haarapääsky 9.5., jolloin 
myös kirjosiepot näyttäytyivät 
monen talon pihapiirissä. Har-
vinaisempia pikkulintuja edus-
tivat kahdella ruokintalaudalla 
vierailleet nokkavarpuset Tol-
panniemessä. Ruokintalautojen 
näkyvimmät vieraat ovat olleet 
viime viikolla värikkäät järripei-
pot ja muutamalla ruokinnalla 
vierailleet pohjasirkut. 

Viikon uusia saapujia oli -
vat: 4.5 suopöllö, 5.5 kivitasku,
6.5. sepelrastas, 7.5. haarahaukka,
haapana, alli, musta lintu, paju lin-
 tu, leppälintu ja nok kavarpunen, 
8.5. silkkiuikku, lapasorsa, räys-
täspääsky, liro 9.5. kuikka, härkä-
lintu, mustaviklo, pikkulokki, haa -
rapääsky, metsäkirvinen ja kirjo-
sieppo, 10.5. keltavästäräkki ja
pensastasku, 11.5 lyhytnokkahan-
hi, isosirri, rantasipi, kalatiira 
ja  kihulaji, 12.5. käenpiika sekä 
13.5. lapintiira ja suokukko. / 
OLLI LAMMINSALO

Kuusamo 20.5.
Kuusamoon on palannut valta-
osa täällä pesivistä lintulajeista. 

Paluumuuttajia on kirjattu run-
sas sata, tarkkaan laskien sata-
vii sitoista lajia ja vain parinkym-
menen lintulajin paluuta enää 
odotellaan. 

Palaamatta ovat vielä 
kaik  kein pisimmän muuttomat-
kan Etelä-Afrikasta tekevät sii-
vekkäät, kuten esim. tervapääs ky, 
mehiläishaukka ja punavarpu-
nen. Viimeisimpänä saapuu joka 
vuo si lapinuunilintu, vasta kesä-
kuun puolivälissä, koska paluu 
kau kaa Aasista kestää kuukau-
sia. Voi vain ihmetellä kuinka 
kym menen grammaa painava 
höy henkerä voi selviytyä huike-
asta viidentoistatuhannen kilo-
metrin muuttomatkasta ja mil-
lainen vimma tai vaisto ajaa sen 
vuo desta toiseen sitä palaamaan 
sa moille pesimäalueille. 

Totuus on tarua karum-
paa kerrottavaa: monen linnun 
mat ka päättyy muuttomatkal-
la, vaikka mitään suuria määriä 
me nehtyneitä lintuja ei juuri ole 
ra portoitu. Toisaalta pikkulintu-
jen elinikä jää yleensä maksi-
missaankin kahteen–kolmeen 
vuo  teen. Sen sijaan tiirat, lokit, 
ve silinnut ja petolinnut ovat to-
distettavasti selviytyneet jopa 
kymmenistä muuttomatkoista. 
Tämä merkitsee, että tiirat ehtivät 
sei lata taivaankantta pesimis- ja 
talvehtimispaikkojen välillä sa-
tojatuhansia kilometrejä! Usko-
matonta mutta totta! Lapintiira 
ehtii siis elämänsä aikana lentää 
kymmenkunta kertaa maapallon 
ympäri! Jos otetaan huomioon 
Ho mo sapiensin suurempi koko, 
pitäisi sen pystyä parempaan. Ih-
misen tulisi pystyä juoksemaan 
satoja kertoja maapallon ympä-
ri, jotta voisimme väittää pysty-
vämme samaan kuin lapintiira. 
Vetreimmät sentään kiertävät 
ker ran maapallon ympäri, mut-
ta sekin on mahdollista yleensä 
vain apuvälinein. 
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Nyt kannattaa herätä aa-
muvarhaisella, siemaista rauhas-
sa raikasta ilmaa, antaa auringon 
rus kettaa kalpeata naamataulua 
ja kuunnella ilmaista konserttia. 
Lintukuoron pääsoissa ovat pi-
hamaan kirjosiepot, leppälinnut, 
viherpeipot, tiaiset, hiukan epä-
vireisesti laulavat vihervarpu-
set, kauniisti livertävät peipot 
ja haikeasti lurittelevat pajulin-
nut. Monelta suunnalta kantau-
tuu järripeipon yksitoikkoinen, 
ryystävä ”riii-riii”. Kuusen lat-
vassa laulavan punarinnan säe 
etenee kuin pienen puron solina. 
Rastaat jaksavat esitellä huilu-
soolojaan melkein vuorokaudet 
ympäriinsä, jolloin ne on myös 
helppo poimia lajilleen. Kulo-
rastaan haikea huilu melkein 
itkettää, laulurastas jankkaa sa-
maa säettä ja punakylkirastas 
lau laa koillismaalaisella mur-
teella päättäen säkeensä räti-

nään. Räkättirastaan laulutaidot 
ovat samaa tasoa kuin Piilope-
rän tangokuninkaaksi pyrkivällä 
raspikurkulla, eivätkä taidot riitä 
rä kätystä kummempaan. 

Kuusamon pesimälinnus-
ton valovoimaisin tähti, bongarei-
den haaveuni, itäisten Taigamet-
sien trubaduuri, sinipyrstö, saapui 
Länsi-Euroopan parhaimmalle ja 
tunnetuimmal le pesimäpaikal-
leen, Valtavaa ral le, maanantaina. 
Muista harvinaisuuksista voi-
taisiin mainita har  maasorsapari, 
joka nähtiin pe  simäpaikkoja tä-
hyilemässä He  lilammella; nok-
kavarpunen, jo ka vieraili Läm-
sänkylässä ja haa rahaukka, joka 
tavattiin kahdes sa paikkaa - toi-
nen Juumassa ja toinen Oulun-
tien varrella Matalalammella. 

Kesän merkit ovat jo vah-
vat. Lammet ja järvet vapautui-
vat vauhdilla jäistä, joita näkee 
enää Koillismaan ylängön suur-

järvillä. Kitkakin jääkansi sulaa 
tällä vauhdilla ennekuin kuu ehti 
vaihtua. Lehtipuut ovat ehtineet 
jo hiirenkorville. Käen kukuntaa 
kuulee harvakseltaan jo sieltä 
täältä ja pääskytkin tutkailevat 
jo useimpien maalaispihojen pe-
säpaikkoja. Vaikka lintulajeista 
valtaosa on saapunut, on höy-
henkansa saava vielä vahvistus-
ta. Hyönteissyöjiä, kahlaajia ja 
viimeisiä petolintuja saapuu yötä 
päivää lisää. Pian ovat käsillä 
arktisten pesimäalueiden valtai-
sa muutto, joka kuitenkin vain 
hipaisee Koillismaan kaltaisia 
sisämaan paikkakuntia. Piene-
nä lohtuna tundrahanhi kierteli 
viime torstaina Vuosselissa ja 
tunturikihu paineli kohti koil-
lista sunnuntaina Karhunorossa 
ja lisää arktisia lintuja on odo-
tettavissa viikonlopuksi. Telkät 
ja koppelot ovat jo aloittaneet 
hautomisurakkansa, korpin ja 

Korean leppälintukoiraan laulu värittää alkukesän aamuja. © VILLE SUORSA
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kuukkelin pojat jättävät pian jo 
pesänsä, kun viimeiset muutto-
linnut ovat vasta palaamassa. 

Viikon aikana tehtiin en-
sihavaintoja seuraavasti: 13.5. 
kaak kuri, tylli ja tiltaltti, 15.5. 
pu na sotka, tundrahanhi, törmä-
pääsky, sinirinta ja käki, 18.5. pik -
kutylli, 19.5. sinipyrstö ja 20.5. 
harmaasieppo. / JYRKI MÄ KELÄ

Kuusamo 27.5.
Kulunut viikko on ollut lämmin, 
mutta sääoloiltaan vaihteleva 
Koillismaalla. Vettä on tullut vä-
lillä runsaasti ja tuuli on keinutel-
lut puita syvälle kaarelle. Viimei-
simmät suurjärvetkin, Kit kajärvi 
ja Muojärvi, ovat viimein vapau-
tumassa lopullisesti jäis tä. Koivun 
lehti on jo suurel la hiirenkorvalla. 
Kesän voi sanoa siten alkaneen 
myös täällä poh joisessa. 

Kulunut viikko toi muu-

tamia mukavia pikkuharvinai-
suuksia mukanaan, mutta odo-
tettu arktika jäi kokematta. Pieni 
tuulahdus arktikasta kuitenkin 
saatiin: Kostojärveltä Verner Ni-
va la löysi allihaahkaparin uis-
kentelemasta 21.5. ja tarkemmin 
määrittämättömät kaksi kihua 
lenteli verkkomiehen seurana 
25.5. Ala-Kitkan Kilkilösalmel-
la. Kuusamoon on palannut nyt 
125 muuttolintulajia, osa näistä 
on tavattu toki vain läpikulku-
matkallaan. Palaamatta on enää 
kymmenkunta lajia, kun viikon-
loppuna tulivat jo sellaisetkin 
pitkänmatkan muuttajat, kuten 
her nekerttu, tervapääsky, vesi-
pääsky ja mehiläishaukka. 

Haarahaukkoja on nyt 
nähty peräti viisi yksilöä, mikä 
on selvä ennätys yhden kevään 
aikana. Viimeisin haarahaukka 
kaarteli Oulangan kansallispuis-
tossa 26.5., missä Pirkko Siika-

mäki näki sen kaartelevan kohti 
itää jokivartta seuraillen. Laji on 
epäilemättä pesinyt useasti Kuu-
samossa, koska siitä tehdään 
sitkeästi havaintoja läpi kesän 
muutamista paikoista, lähinnä 
itärajan pinnasta. Lämsänky-
län–Multiperän suunnalta on 
tehty lajista havaintoja vuosit-
tain muu taman kerran kesässä, 
Kirpis töllä laji oleili toissa ke-
sänä ja Vuotungin itäpuoleltakin 
on runsaasti pesimisaikaisia ha-
vaintoja. Rallissa haarahaukka 
on takavuosina nähty usein myös 
Teerirannalla. Laji on sen verran 
piilotteleva ja pesii niin huomaa-
mattomasti, ettei pesälöytöä ole 
vielä koskaan tehty, mutta ehkä 
sen vuoro on tänä kesänä? 

Vesipääskyt uivat ympy-
rää tutuilla paikoillaan: Heli-
lam mella ja Ahvenlahdella. Sa-
moilla lammilla oleilee myös 
harmaasorsat, ainakin Helilam-

Lentotaituri tervapääsky on yksi myöhäisimpään saapuvia muuttolintujamme. © VILLE SUORSA
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mella pe räti pariskunta, joka 
mitä toden näköisemmin suunnit-
telee pesimistä lammella, siksi 
tii viisti laji oleilee paikalla. Sir-
rien määrät ovat olleet vielä vaa-
timattomia - suosirrejä sentään 
näh tiin seitsemäntoista yksilön 
parvi Marsinsalmella. 

Pikkuvarpunen on pysy-
tellyt Kuusamosta viime vuodet 
pii lossa, kunnes 23.5. yksi yksilö 
näh tiin Oulangan luontokeskuk-
sen pihamaan ruokinnalla. Pik-
kusirkku palasi tutulle paikalle 
Säynäjäperään ja kevään toisen 
sinipyrstön tavoitti Iivaaran kul-
ki ja, Heikki Ketola, tutulta lau-
lupaikaltaan, vaaran jyrkältä itä-
rinteeltä maanantai-iltana.

Kanalintuja näkee edel-
leen kohtuullisen yleisesti teiden 
varsilla. Etenkin koppeloita ta-
paa auringonlaskun jälkeen tien-
penkoilla, parhaimmillaan aina 
muu taman kilometrin välein. 

Kä pylintuja kuulee melko ylei-
sesti, mutta ainakaan vielä kir-
josiipikäpylinnut ovat pysyneet 
”on nenkantamoisina”. 

Helmipöllön pesälöytö-
jä on ainakin kolme, kun runsas 
puolet tunnetuista pöntöistä on 
vielä kiertämättä. Lisäksi puput-
televia koiraita on tavattu muu-
tama aina viime päiviin saakka, 
mm. Oulangalla. Lapinpöllöstä 
on vain yksi varma havainto Vuo-
tungintien varrelta. Lapinharakat 
hävisivät jo noin kuukausi sitten 
näkyvistä. Suopöllöjä, piekanoita 
ja tuulihaukkoja on nähty keski-
määräistä vähemmän, sinisuo-
haukkaa ei ilmeisesti ollenkaan. 
Nämä kaikki viimeksi mainitut 
havainnot viittaavat taas kerran 
siihen, että myyriä pureskelevat 
petolinnut ovat bongauskisassa 
taas tarkkuutta ja onnea vaativia 
kohteita. 

Ensihavaintoja tehtiin seu-

raavasti: 21.5. allihaahka, 23.5. 
pikkusirkku ja pikkuvarpunen,  
24.5. vesipääsky ja lapinsirri, 
25.5. hernekerttu, punavarpunen, 
tervapääsky ja mehiläishaukka. / 
JYRKI MÄKELÄ

Kuusamo 3.6.
Kesän alku on Kuusamossa ollut 
tavanomainen: huippulämpötila 
nimin napin kymmenen astetta 
ja kylmimpinä öinä nollassa tai 
jopa hieman pakkasen puolella. 
Räntää ei sentään ole tullut ja ai-
kaiselta ruskalta on toistaiseksi 
vältytty. 

Viime päivät ovat tuoneet 
puolenkymmentä uutta kesälin-
tua. Ensimmäinen lehtokerttu 
kuultiin Mustaniemellä, sirittäjä 
”pyöritti kolikkoa” Näränkävaa-
ran rinteessä, ja ruokokerttus-
ten säksätys kuuluu jo useista 
rantaruovikoista. Pikkusirkkuja 

Piekana kuuluu Kuusamon pesimälinnustoon hyvinä myyrävuosina © JUHA OLLILA
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on kuultu Säynäjäperän lisäksi 
myös Vihtasalmella, jäteveden 
puhdistamolla, Vuotungissa ja 
Konttaiselta Vuotunkiin johta-
van tien varressa. Yön aaverat-
sastaja, jänkäkurppa, on saanut 
seurakseen toisen yölaulajan, 
jän käsirriäisen, Ahvenlahdella ja 
Kurkijärvellä. Sinipyrstösaldo on 
nyt kolme Valtavaaralta ja kolme 
Iivaaralta, mutta niitäkin löytyy 
varmasti vielä lisää, kunhan vaa-
rarinteitä ehditään koluta lisää. 
Sinipyrstön näkemiseksi täytyy 
toistaiseksi vaivautua kävele-
mään tieltä hieman kauemmas, 
koska yksikään taigametsän tru-
baduuri ei ole esittäytynyt vielä 
Valtavaaran P-paikan vierellä. 
Kaikki Valtavaaran kolme sini-
pyrstöä on kuultu ensimmäisten 
kahden–kolmen pohjoisimman 
huipun alueella. Perinteisesti 

yhtä hyvää sinipyrstöaluetta on 
myös Valtavaaran eteläosat, pa-
lovartijan kämpältä etelään, sekä 
Iivaaran suunnalla myös Penik-
kavaara. Sinipyrstöjä kannattaa 
etsiä myös esimerkiksi Pajupu-
ron soidensuojelualueelta ete-
lästä ja Kätkytvaaralta Pohjois-
Kuusamosta, jotka ovat samaten 
vanhastaan tunnettuja sinipyrs-
töpaikkoja. 

Kolmas harmaasorsapari 
löytyi viime viikon loppupuolel-
la uimasta Antiperän lintutornin 
edustalla. Ruskosuohaukka on 
nähty leijailemassa Kuusamo-
järven poh joispuolella, Kanto-
ky lässä, jos sa laji on nähty myös 
monena muuna vuonna. Rus-
kosuohau kan pesää ei ole kos-
kaan Kuusa mosta löytynyt, ehkä 
sen vielä joku tarkkasilmäinen 
vielä löytää. Haarahaukasta teh-

Kuusamon lintumaratonin kulkuvälineistön lisämausteena voi käyttää hissiä ja laskettelusuk-
sia. Kuka kokeilee? © SAMI TUOMELA

tiin nyt kuudes havainto, tällä 
kertaa laji näyttäytyi toistami-
seen kaatopaikalla. 

Merkkeinä arktikasta tun-
turikihu viuhtoi kohti pohjoista 
Valtavaaran laen yli ja meriha-
rakoita tavattiin kaksi, toinen 
Kuu samojärven Lakkisalmella 
ja toinen Määttälänvaarassa. No-
ki kanasta tehtiin vuoden ensim-
mäinen havainto Juumasta, Jyrä-
väjärveltä, josta sen löysi Heikki 
Hiltula. Viime aikojen vaikutelma 
on, että peukaloinen, rautiainen ja 
sinirinta olisivat harvalukuisem-
pia kuin keskimääräisinä vuosina. 

Viikon aikana tehtiin en-
sihavaintoja seuraavasti: 28.5. 
ruskosuohaukka, 29.5. meriha-
rakka, 30.5. sirittäjä, ruokokert-
tunen, lehtokerttu ja jänkäsirriäi-
nen sekä 1.6. nokikana. / JYRKI 
MÄKELÄ
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Kuusamo 10.6.
Viime päivät on värjötelty nor-
maalissa koillismaalaisessa ke-
säsäässä: ”kesää odotellessa”. 
Mittari on koillismaalaisina hel-
lepäivinä kivunnut jopa lähem-
mäs kymmentä astetta. Lintuja 
on silti nähty mukavasti ja muu-
tamia mukavia pikkuharvinai-
suuksiakin on tullut vastaan. 

Bongauskisaan osallistu-
via joukkueen jäseniä on nähty 
pitkin tienvarsia ja pusikoita, ja 
rallikuume nousee yhä viikon-
lopun lähestyessä. Tarkkasil-
mäisten ja -korvaisten lintumies-
ten tekemistä havainnoista on 
kuultu huhuja, joista ei enää 
vält tämättä ilmoiteta tarkkoja 
ha vaintopaikkoja. Lintumaraton-
ki sassa jokainen joukkue tekee 
omaa ”pohjustustyötään” vii-
konloppuna käytävää kilpailua 

varten ja vasta kisan jälkeen 
kuullaan kaikkien lintulöytöjen 
tarkat havaintopaikat. Tämän 
viikon havaintojen tekijöinä on 
kunnostautunut erityisesti Doz 
K Hahn -joukkue, joka on pit-
kään kuulunut lintumaratonki-
san eturiviin. 

Kesäkuun 6. päivä kotta-
raisia tavattiin kolme kiertele-
mässä keskustan yllä. Samana 
päi vänä tavattiin muuttohaukka 
len tämässä Torankijärven yllä. 
Viikonloppuna alkoi tapahtua. 
Lauantaina kuultiin pikkusiep-
po Kuusamojärven vieressä, 
Lah  den  tauksessa. Nuolihaukka, 
kak si allia, kuusi mutalintua ja 
kaksi kaakkuria nähtiin taas kei-
numassa Kitkan aalloissa. Vir-
tavästäräkkipariskunta löytyi 
jäl   leen tutulta pesimäpaikaltaan 
Kiutakönkäältä. Nokkavarpunen 

ilmaantui taviokuurnan seuraksi 
Liikasenvaaran kahvila Neidon-
ken gän pihamaalle. Samana päi -
vänä porkkananokkainen me   ri-
harakka piipitti kahdella suun taa: 
toinen Kantokylässä ja toinen 
keskustan tuntumassa ja mikä 
mielenkiintoisinta – molemmat  
linnut ovat pysytelleet samoilla 
pelloilla useita päiviä. Sunnun-
taina löytyi kevään ensimmäinen 
lapinuunilintu Kuusamojärven 
suunnalta. Toinen lapinuunilintu 
lauloi maanantai-iltana Kemiläs-
sä, mutta todennäköisesti se jat-
koi kuitenkin  muuttomatkaansa, 
kos ka lintua ei enää tavattu tiis-
taiaamuna. Valtavaaralta löytyi 
jo ainakin neljäs koiras sinipyrs-
tö. 

Maanantaina Virkkulan 
Kum puahossa Jarmo Lehtonen 
tavoitti taivaalta ”rarikotkan”, 

Vuoden 2004 Kuusamon Lintumaratonin voittajajoukkue Doz K Hahn: vasemmalta alkaen Jari 
Markkula, Kari Saarinen, Generalissimus Pentti Kallio, Kari Engelbarth ja Olli Näyhä. © KARI 
SAARINEN
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joka ei ollut tavallista kotkalaa-
tua, vaan jokin harvinaisempi, 
mutta lajilleen määrittämättä jää-
nyt kotkalaji. Lähinnä lintu oli 
muistuttanut nuorta arokotkaa, 
joka aiemmin on nähty Kuusa-
mossa Oulangalla, runsas kym-
men vuotta sitten. Kuusamossa 
harvinaisia pensaskerttuja on 
kuultu viime päivien aikana 
kahdessa paikkaa, ja molemmat 
jossain Vuotungin suunnalla. Si-
rittäjiä kuulee jo useissa rehevis-
sä lehtimetsiköissä. Helmipöllön 
poikia on tavattu ainakin vielä 
joistakin pöntöistä, mutta hiiri-
pöllön pojat lähtivät pesäpökke-
löstä jo sunnuntaina maailmalle. 
Pöllöt ovat nyt rallissa kuumaa 
kamaa, sillä niitä ei ole nähty 
edes keskivertovuoden verran. 

Yksi todellinen laulutai-
turikin on Kuusamoon eksynyt. 
Tolpanniemen Noitinniemen tien 
varrella on nimittäin saatu ihailla 
satakielen kaunista ja pontevaa 
säettä. Linnun löysi toukokuun 
loppupuolella Aira Törmänen ja 
sen jälkeen sitä on käyty joukol-
la kuuntelemassa. Tolpanniemen 
yössä kulkevia kiikarimiehiä ei 
kannata nyt pelästyä - kyse on 
satakielen öisistä ihailijoista, 
eikä välttämättä oudoista hiippa-
reista. / JYRKI MÄKELÄ

Kuusamo 23.12.
Pakkanen pysytellyt viime päi-
vinä -25 asteen kylmemmällä 
puolella käyden välillä -32 as-

teessakin. Jos pakkasjakso jat-
kuu pitkään, niin monella pik-
kulinnulla tulee tiukat paikat. 
Ruokintalaudoilla on ollut jou-
lukuussa yllättävänkin tyhjää, 
vaikka ruokaa on ollut tarjolla. 
Usein syy tähän on pikkulintujen 
kauhu eli varpuspöllö, joita näyt-
tää vaeltaneen Kuusamoonkin 
normaalia enemmän. Muutamat 
varpuspöllöt ovat intoutuneet 
joulukuun alun leutoina iltoina 
viheltämään soidintaan. Niistä 
on tullut tietoon kymmenkunta 
havaintoa marras-joulukuulta. 
Muun muassa Konttaisen park-
kipaikan ruokinnalla varpuspöl-
lö on nähty hämärissä useana 
päivänä. Samainen saalistaja 
on kaiketi syypää ruokinnalta 
kadonneiden töyhtötiaisen ja 
toisen lapintiaisen katoamiseen. 
Myyrien jälkiä näkyy enemmän 
kuin vuosikausiin, ja se tietää 
hyvää pöllöille. Lapinpöllöistä 
on myös liki kymmenen havain-
toa. Aivan Kuusamon keskustas-
sa Tolpanniemessä on helmipöl-
lönkin nähty lentelevän. 

Syksyn aikana vaelta-
neita närhiä parkkeerasi ruokin-
noille poikkeuksellisen paljon 
ja ne verottivat pikkulinnuille 
tarkoitettuja pähkinöitä reilus-
ti. Monella paikalla saattoi olla 
samaan aikaan jopa 5-6 lintua 
varastoimassa talven varalle. 
Jou lukuussa niiden vierailut ruo-
kinnoille ovat harventuneet. 

Marjalintujen pääjoukot 
katosivat vähien pihlajamarjojen 

myötä jo lokakuussa. Joulukuus-
sa on nähty vain jokunen tilhi ja 
yksi räkättirastas. Taviokuur-
nia ei ole nähty ollenkaan mar-
raskuun jälkeen, jolloin pieniä 
parvia näkyi vielä metsissä. Sa-
moin käpylinnut ovat loistaneet 
poissa olollaan koko syksyn. 

Harmaapäätikasta on tul lut 
jokatalvinen vieras Kuusamonkin 
läskiruokinnoille. Marras-joulu-
kuulta on tullut tietoon lähes kym-
menen havaintoa. Myös pikkutik-
ka on vakiinnuttanut paikkansa 
Kuusamon talvilinnustossa, siitä 
on tullut kolme havaintoa. Käpy-
tikkaa näkee ruokinnoilla myös 
hyvin. Monella paikalla jopa 3–4 
lintua samaan aikaan. 

Pähkinänakkeli havaittiin 
Tah kolanrannalla marraskuun 
lo  pulla. Puukiipijöitä on myös 
mo nelle ruokinnalle jäänyt uh-
maamaan talvea. Keskustassa 
yrittää yksinäinen peippo tal-
vehtimista. 

Vesilinnuista talvehti-
mista yrittää ainakin Salmisessa 
naaras telkkä ja Kiveskoksel-
la koiras. Uivelonaaras uhmaa 
pakkasia Virransalmessa Kos-
kenkylän suunnalla. Kiveskos-
ken telkän seurana oli lähes 40 
koskikaraa. Jos pakkaset vielä 
kiristyvät, niin karojen määrää 
sataa vielä kasvaa, kun pienem-
mät virtapaikat menevät jäähän. 
/ OLLI LAMMINSALO
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POHJOIS-POHJANMAAN LINTUHARVI NAI-
SUU DET 2002–2005

Oheisessa katsaukses-
sa käsitellään vuosien 
2002–2005 hyväksytyt 

har  vi naisuushavainnot ja joita-
kin varhaisempia havaintoja. 
Poik keuksellisen pitkä tarkastel-
ta va jakso katsauksessa ei ole tie-
tystikään tavoiteltava asia, mutta 
antaa toisaalta mielenkiintoi sen 
pers pektiivin monien harvalu-
kuisten lajien esiintymisen tar-
kasteluun.

Jaksolla tavattiin perä ti
11 uutta lajia Pohjois-Poh jan-
maalle: vuon na 2003 aroharmaa-

lokki ja aa vikkotasku; 2004 si -
ni siipita vi, pik kukiuru ja bal ka -
ninuuni lin tu se kä 2005 pikku-
kot ka, mon go  lian kirvinen, ruos -
teras tas, kash  mi   rin uu ni lin tu, pu-
na pyrstö le  pin käinen ja rus ko- /
mus  tapää sirk ku. Myös mo nia 
mie lenkiintoisia ilmiöitä havait-
tiin, pääl limmäisenä eh kä pe sin-
töihin kin johtanut aro suo  hauk-
ko jen invaasio hyvä nä myy rä-
vuon na 2005. Pienet vih  reät kin 
ilah duttivat parina syk sy nä, yksi 
ainoa viikko kak sin  ker taisti alu -
eellamme ha vait  tujen hip piäis-
uunilintujen yk si lö määrän vuon-
na 2003, ja tai ga uunilintujen mas -
 savuosi oli vuorostaan 2005. Pu-
najalkahauk ko jen ensimmäinen 

pe sintä yli 50 vuoteen Suomessa 
2003 oli merkittävimpiä har vi nai-
suuksien pesimähavaintoja, ei  -
vät kä sitruunavästäräkkien sään-
nölliset pesinnät Kempeleen Sark-
kirannassa jää paljon jäl keen.

Kaavakkeiden palautta-
miseen liittyvinä yksityiskohti-
na mai nittakoon, että valokuvat 
ja muut liitetiedostot on syytä 
palaut taa erillisinä liitetiedostoi-
na, eikä kaavakepohjaan upotet-
tuina. RK:n suosituksen mukaan 
myös RK-havainnot olisi hyvä 
pa laut taa alueellisen komitean 
kaut ta.

Tällä jaksolla PPLY:n 
ARK toimi seuraavalla ko koon-
panolla: Petri Lampila (pj.), 

PETRI LAMPILA, WILLIAM VELMA-
LA & MINNA TAKALO

Pohjois-Pohjanmaan ensimmäinen kashmirinuunilintu löytyi Raahen Ankkurinnokalta marras-
kuun alussa 2005. © VILLE SUORSA
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Min na Takalo (siht.), Markus 
Keskitalo, Harri Taavetti ja Wil-
liam Velmala.

Tietoa ARK:n toimintaan 
liittyvistä asioista löytyy PPLY:n 
sivuilta osoitteesta www.birdli-
fe.fi /pply => ARK. Täältä löydät 
mm. tarkastettavien lajien listat, 
kä sitellyt ja ilmoittamattomat 
ha vainnot sekä lomakkeet ja yh-
teystiedot. Katsauksen vuosien 
RK-havaintoja on jo esitelty val-
takunnallisissa RK-katsauksissa 
(Luoto ym. 2003, 2004, 2005; 
Lindholm ym. 2006) sekä pikku-
harvinaisuuskatsauksissa (Rissa-
nen 2004, 2005, 2006; Uppstu 
ym. 2007).

Lajin perässä oleva luku 
il maisee Pohjois-Pohjanmaalla 
ha  vaittujen yksilöiden lukumää-
rän vuoden 2005 loppuun men-
nessä.

Hyväksytyt havainnot

Kategoria A

Sepelhanhi (Branta bernicla 
hro  ta) (3)
2004: 28.05. Ylikiiminki, Hirvi-
suo 1SW (Juha Markkola, Seppo 
Rytkönen ym.).

Alalaji on tavattu kahdes-
ti aiemmin: Hailuodossa havait-
tiin sulkiva lintu kahtena kesänä, 
1990 ja 1999.

Punakaulahanhi (Branta 
rufi collis) (3)
2005: 13.04.–07.05. Liminka, 
Tem mesjokisuu – Lumijoki, San-
nanlahti ja Karvonlahti 1 2kv p 
(Jouko Tuominen).

Vasta kolmas havainto 
alu eeltamme. Todennäköisesti sa -
ma yksilö havaittiin ennen Poh-
jois-Pohjanmalle saapumistaan 
huh tikuussa myös Äänekoskel-

la, Kokkolassa ja Lohtajalla.
Ruostesorsa (Tadorna ferru-
ginea) (70)
2002: 20.04. Tyrnävä, Murto 1k 
(Harri Taavetti, Max Berljin), 
23.04. Lumijoki, Sannanlahti 1 
(Janne Aalto ym.), 24.05.–05.06. 
Pattijoki, Pöllä 1 (Heikki Tuohi-
maa, Kari Varpenius ym.).
2003: 03.05. Lumijoki, Sannan-
lahti 1k p (Sami Timonen ym.), 
19.05. Lumijoki, Sannanlahti 1 
(Esko & Mauri Sarkanen), 24.–
29.05. Oulunsalo, Nenännokka 
1k (Harri Taavetti, Teemu Fyrs-
tén).

Ei liene täysin poissuljet-
tua, että kaikki havainnot (ja mo-
ni aiemmilta vuosilta) koskisivat 
samaa yksilöä. Tässä kuitenkin 
eri vuosien linnut on tulkittu eri 
yksilöiksi.

Amerikanhaapana (Anas 
a me  ricana) (9)
2003: 07.05. Siikajoki, Karin-
kanta 1jp k (Juha Sjöholm, Min-
na Takalo), 17.05. Siikajoki, 
Sää  ri, venesatama 1jp k (Juha-
ni Karvonen, Antti Pesola, Olli 
Karhu ym.), 24.05.–07.06. Hai-
luoto, Pöllänlahti 1jp k (v) (Juha 
Markkola, Markku Leppäjärvi, 
Tee mu Fyrstén, Juhani Törmi 
ym.), 09.06.–01.07. Hailuoto, 
Pa te lanselkä 1jp k (Juha Mark-
kola, Hannu & Marita Maula, 
Ilkka Sahi ym.).
2004: 30.04. Pyhäjoki, Takaran-
ta 1jp k (Heikki Tuohimaa, Kari 
Varpenius), 06.–07.05. Hailuoto, 
Pökönnokka 1jp k (Juha Mark-
kola, Veijo Nissilä ym.).

Vuoden 2003 havaintojen 
on tulkittu koskevan yhtä ja sa-
maa yksilöä. Kaikki alueem me 
havainnot on tehty keväällä tai 
alkukesästä ja kaikki ovat ol leet 
helposti huomattavia koirai ta. 
Risteymien mahdollisuus on kui -
tenkin syytä aina pitää mie les -

 sä ja yksilöt on kuvattava tarkas -
ti. Ame rikanhaapanan ikä  mää-
ritys on maastossa vai  keampaa 
kuin haapanan, 2kv koi raal-
lakin on useimmiten laa   ja val-
koinen siipilaikku. 

Amerikantavi (Anas caroli-
nensis) (7)
2004: 28.04. Rantsila, Kurunne-
va 1jp k (Reijo Kylmänen), 
17.05. Lumijoki, Sannanlahti 
1jp k (William Velmala, Juha 
Sjöholm).
2005: 30.04.–02.05. Hailuoto, 
Kirk kosalmen Patelanselkä 1jp 
k (Juha Markkola, Maija Aalto, 
Veijo Nissilä, Petri Piisilä ym.).

Nykytietämyksen perus-
teella ainoastaan juhlapukuiset 
koi raat voidaan määrittää luotet-
tavasti lajilleen. 

Sinisiipitavi (Anas discors) 
(1)
2004: 04.05. Lumijoki, Puhkia-
vanperä 1jp k (William Velmala, 
Ari Leinonen ym.).

Uusi laji Pohjois-Pohjan-
maalle! Tämä pohjoisamerikka-
lai nen sorsalaji olikin eräs odo -
 tetuimpia lisäyksiä lajilistal lem-
me, mm. taannoisessa aluepinna -
veikkauksessa laji oli suo situin 
veikkaus. Lintu viihtyi la  pa sor-
sien seurassa lyhyen vierailunsa 
aikana ja osallistui jopa soidinte-
luun niiden kanssa. Alueeltamme 
on aiemmin tehty yksi havain to 
oletetusta sinisiipitavin ja lapa-
sorsan risteymästä.

Jalohaikara (Egretta alba) (8)
2005: 17.–19.06. Liminka, Virk-
kula 1p (Teppo Mutanen, Jouko 
ja Olavi Kemppainen ym.).

Yhtä joulukuista havain-
toa lukuun ottamatta kaikki alu-
eem me havainnot on tehty huh-
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ti  –kesäkuussa. Jalohaikara on 
run sas tunut selvästi Baltian mais-
sa viime vuosina, mikä heijas tuu 
myös Suomeen havaintomääri-
en kasvuna.  Pesintäkään ei ole 
mah dotonta lähitulevaisuudessa. 
Laji on hyvin karaistunut ja sel-
viää melko talvisissakin olosuh-
teissa.

Mustahaikara (Ciconia nig-
ra) (5)
2003: 09.06. Liminka, Virkkula 
1 (Aappo Luukkonen, Jorma 
Pes sa, Markku Mikkola-Roos).

Laji on hyvin harvinai-
nen Pohjois-Pohjanmaalla, edel-
linen havainto on vuodelta 1996. 
1990-luvulta on toinenkin ha-
vainto, mutta 1980-luvulla lajia 
ei havaittu lainkaan.

Kattohaikara (Ciconia cico-
nia) (33)
2002: 29.–30.04. Oulainen, Piips-
järvi 1 (Eira & Hannu Rautiola, 
ilm. Riku Rantala), 12.06. Ruuk-
ki, Revonlahti 1 (Jari Peltomäki, 
Jari Wilenius, Mike Mockler, 
Larry Dalziel), 13.–14.10. Yli-
Kiiminki, Juopuli 1 (Pirjo Ho-
lappa, Tauno Marttila, perhe 
Mä ke lä).
2004: 05.05. Kuivaniemi, Luola-
aapa 5p (Tanja Röytiö), 05.05. 
Pyhäjoki, Parhalahti Kalasata-
ma 1S (Harri Taavetti), 06.05. 
Oulu, Karinkanta 5S (Markku 
Leppäjärvi), 23.–28.05. Kuusa-
mo, Heikkilä–Leskelä 1p (Jaak-
ko Hentilä, Olli Lamminsalo 
ym.), 25.05. Taivalkoski, Met-
säkylä 1 (Seppo Seppänen), 
27.05. Kuusamo, Kaatopaikka 
1p (Ari Kakko).

Kuivaniemen ja Oulun
ha vainnot 2004 koskevat samaa
par vea, joka on sa mal la suurin
PPLY:n alueella havaittu. ARK-
laji vuo den 2004 loppuun asti.

Haarahaukka (Milvus mig-
rans) (88)
2003: 20.04. Siikajoki, Tauvo 
1ad N aseman tornista (Petri 
Lampila, Mikko Ojanen), 07.05. 
Kuusamo, Ellala 1 (Olli Lam-
minsalo), 18.05. Hailuoto, Piek-
kolankari 1N (Juha Sjöholm, 
Minna Takalo).
2004: 21.04. Liminka, Virkkula 
1ad W (Markus Keskitalo, Esa 
Aalto), 25.04. Siikajoki, Tau-
vo 1N (Eino Mikkonen), 03.05. 
Lumijoki, Säärenperä 1ad NNE 
(Tuomas Väyrynen, Tuomo 
Jaakkonen), 28.05. Haukipudas, 
Tuiranhovi–Nurmeskangas 1N 
(Vil le Suorsa, Juhani Karvonen).
2005: 05.05. Liminka, Temmes-
jokisuu 1SW (William Velmala, 
Juha Sjöholm, Sami Timonen), 
05.05. Oulu, Äimärautio 1NE 
(Jouni Pursiainen), 10.05. Kem-
pele, Sarkkiranta 1N (Jouko 
Tuo minen), 14.05. Lumijoki, 
Sää renperä 1N (Pekka Ruuska, 
Ilk ka Ruuska), 20.08. Oulainen, 
Ir vanperä 1 (Vesa Heikkilä).

ARK-laji vuoden 2006 
loppuun asti. 

Arosuohaukka (Circus mac-
rourus) (79)
2002: 26.04. Kestilä, Pihka-
la 1ad k (Antero Autio), 22.05. 
Kempele, Sarkkiranta 1 2kv 
(Juha Sjöholm ym.).
2003: 04.05. Pyhäjoki, Hanhiki-
vi 1 +2kv n SE (Jari Peltomäki, 
Erkki Toppinen), 14.05. Siika-
joki, Säärenperä 1 +2kv n W 
(Harri Taavetti, Matti Komulai-
nen), 17.05. Liminka, Selkämaa 
1 2kv E (Jari Peltomäki), 18.05. 
Hailuoto, Kirkkosalmi 1 +2kv 
n (Petri Lampila, Esa Hohtola, 
Jukka Piirainen), 25.05. Hailuo-
to, Kirkkosalmi 1 +2kv n (Pet-
ri Lampila, Markus Keskitalo, 
Panu Kuokkanen, Helge Eskeli-
nen), 09.06. Ruukki, Saarikoski 

1 2kv (Reijo Kylmänen, Kari 
Varpenius, ilm. Jari Kontiokor-
pi), 16.08. Liminka, Ojanperä 
1ad k S (Harri Taavetti, Kaisa 
Nurmi), 06.09. Hailuoto, Pö-
könnokka 1 1kv lähti SW (Jouni 
Pursiainen, Paavo Liimatta).
2004: 24.04. Tyrnävä, Jokisilta 
1k S (Antti Pesola, Esa Aalto 
ym.), 30.04. Oulu, Karinkanta 
1 3kv k NE (Jouni Pursiainen), 
17.09. Lumijoki, Maijala 1 1kv 
SSE (Juha Sjöholm).
2005: 21.–25.04. Kempele, Tep-
pola 1p (Jukka Piirainen ym.), 
23.–24.04. Oulainen, Piipsjärvi 
1ad k (Markku Leppäjärvi, Min-
na Leppäjärvi, Vesa Heikkilä), 
04.–05.05. Tyrnävä, Parras 1ad k 
(Tuomas Väyrynen, Miia Luuk-
konen), 05.05. Hailuoto, Järven-
tauksen pellot 1 +2kv n (Ville & 
Pekka Suorsa), 05.05. Hailuoto, 
Ojakylänlahti 1 2kv NW (Ville & 
Pekka Suorsa), 05.05. Pyhäjoki, 
Parhalahden kalasatama 1 +2kv n 
NE (Petri Lampila, Harri Taavet-
ti), 05.05. Siikajoki, Karinkanta 1 
2kv n (Aappo Luukkonen, Juhani 
Karvonen), 06.05. Liminka, Tem-
mesjoki ja Oulunsalo, Papinkari 
1 2kv (Juha Sjöholm, Sami Timo-
nen), 07.05. Oulunsalo, Papinka-
rin lintutorni 1 2kv (Ari Kakko, 
Jukka Piispanen, Esko Strömmer, 
Merja Ylönen), 07.05. Liminka, 
Virkkula 1 2kv (Teemu Fyrstén, 
Sami Ti monen, Juhani Törmi, 
Minna Ta kalo), 09.–12.05. Kuu-
samo, Läm sänkylä 1 2kv n (Olli 
Lamminsalo, Simo Heikkinen, 
Mika Asikainen ym.), 10.05. 
Muhos, Hyrkäs 1ad k (Teemu 
Saarenpää, Kaarlo Saarenpää), 
10.05. Oulainen, Vesiheikki 2ad 
k (Markku Leppäjärvi), 11.05. 
Siikajoki, Kaasan kalasatama 1 
2kv (Tuomas Väyrynen), 12.05. 
Vihanti, Lampinsaaren rist. 1k 
(Sami Kalliokoski), 01.06.–
01.07. Oulainen, Vesi-Heikki 1 
2kv (Mika Ilari Koskinen ym.).
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RK tarkasti havainnot 
muis ta kuin +2kv koiraista vuo-
den 2006 loppuun asti, minkä 
jälkeen laji siirtyi kokonaisuu-
dessaan alueellisten komiteoiden 
tarkastettavaksi. Pääsääntöisesti 
kaikkien eri havaintopaikkojen 
linnut on tulkittu eri yksilöiksi, 
vaikka osa havainnoista voi hyvin 
koskea samoja yksilöitä. Etenkin 
vuoden 2005 esiintymi nen oli to-
della huikea ja ennen nä kemätön, 
johtaen mm. kolmeen pesintään, 
joista tosin yksi se ka pesintänä 
si nisuohaukan kans  sa. Valitetta-
vasti kaikkia näi tä yksilöitä ei ole 
edelleenkään raportoitu asianmu-
kaisille ko miteoille. On sääli et-
tei runsastumisen alkuvaiheita 
tule näin säilytettyä. Sitä paitsi 
ei ole mitään takeita siitä, että 
esiintymisen runsastuminen on 
pysyvä ilmiö. Tässä tapauksessa 
ilmiön todellinen laajuus ei tule 
jäämään aikakirjoihin, sillä vain 
tarkastetut havainnot ovat osa vi-
rallista faunistista aineistoa. 

Arosuohaukkojen runsas-
tu minen Pohjois-Euroopassa on 
erittäin mielenkiintoinen ilmiö, 
jo hon on vaikea löytää selkeää 
se litystä. Esim. Kazakstanissa 
lajin esitetään olevan hyvin herk-
kä luonnontilaisen aron muu-
toksille, eikä sitä juurikaan ta vata 
maanviljelysalueilla (Sánchez-
Zapata ym. 2003). Mah dollisesti 
luonnontilaisen aron vähetessä 
linnut ovat siirty neet, toisaalta 
edellä mainittua taus taa vasten 
moinen siirtymä vai kuttaa yllät-
tävältä.

Niittysuohaukka (Circus py-
gargus) (83)
2002: 04.09. Lumijoki, Sannan-
lahti 1 +2kv k (Juhani Karvonen)
2003: 14.05. Siikajoki, Säären-
perä-Niitynmaa 1ad n W (Harri 
Taavetti, Matti Komulainen), 
17.–29.05. Lumijoki, Säärenpe-

rä 1ad k p (Petri Lampila, Liinu 
Nurmi, William Velmala), 17.05. 
Lumijoki, Sannanlahti 1n SE 
(Tapani Pirinen, Harri Taavetti), 
22.05. Lumijoki, Sannanlahti 1k 
W (Jari Peltomäki, ABA), 24.–
29.05. Lumijoki, Varjakantien-
varsi 1ad n (Markus Keskitalo, 
Panu Kuokkanen, Petri Lampi-
la), 04.07. Siikajoki, Säärenperä 
1ad k (Juhani Karvonen).
2004: 03.05. Liminka, Virkkula 
1k E (Markus Keskitalo, Eelis 
Rissanen ym.), 05.05. Muhos, 
Matokorpi 1k p (Teemu Saaren-
pää), 07.05. Hailuoto, Kirkko-
salmi 1 +2kv k (Juha Markkola, 
17.09. Lumijoki, Puhkiavanperä 
1ad n 1juv (Juha Sjöholm).
2005: 10.05. Lumijoki, Sannan-
lahti 1ad k NW (Juha Sjöholm), 
08.08. Vihanti, Rantasenjärvi 1k 
p (Jouni Majuri), 20.08. Siika-
joki, Tauvo 1juv (Matti Tynjälä, 
Mikko Ojanen, Annikki Tynjälä, 
Liisa Ojanen).

Niittysuohaukan esiinty-
mi  nen on ollut varsin tasaista 
1990-luvun alusta lähtien, eikä 
aro suohaukan kaltaista hyppäys-
tä havaintomäärissä ole havaittu. 

Mer kille pantavaa on, että tarkas-
tel tavalla jaksolla ainoastaan 
vuon na 2004 havaittiin enem-
män niitty- kuin arosuohaukkoja, 
vaik ka ennen tätä runsaussuhteet 
oli vat selvästi toisin päin.

Pikkukiljukotka (Aquila po-
ma rina) (2)
2005: 10.06. Kärsämäki, Silta-
neva 1 imm (Juha Sjöholm). 

Suomen havainnot pai-
nottuvat kiljukotkaa selvästi ete-
läm mäs, niinpä tämä on vasta 
toi nen havainto lajista Pohjois-
Poh janmaalla. 

Kiljukotka (Aquila clanga) (n. 
23)
2002: 25.04. Tyrnävä, Korkalan 
pellot 1 2kv (Juha Sjöholm).
2003: 07.05. Siikajoki, Karinkan-
ta 1 subad/ad W (Markus Kes-
ki talo, Petri Lampila), 14.05. 
Kempele, Köykkyri 1 2–3kv E/
SE (Harri Taavetti, Matti Komu-
lainen), 26.06. Oulunsalo, Papin-
karin lintutorni 1 2kv (Juha Sjö-
holm, Heikki Holmström, Sami 

Kesäkuun alussa 2004 Limingan Hirvinevalla viihtyi kaksi pu-
najalkahaukkaa. © VILLE SUORSA
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Timonen, Antti Pesola ym.), 
03.07. Liminka, Hirvineva 1 2kv 
(Petri Lampila), 26.–30.08. Li-
minka, Temmesjokisuu–Virkku-
la 1 2kv (Ari Kakko, Jarno Saa-
rinen, Mikko Ala-Kojola, Ant ti 
Pe sola).
2004: 29.04. Pohjois-Pohjanmaa 
2 tarkka paikka salattu (Reijo 
Kylmänen).

Kesä–elokuussa 2003 pit -
kin poikin maakuntaa seikkail-
lut 2kv lintu on tulkittu samaksi 
yksilöksi. Vuoden 2004 alusta 
kiljukotka siirtyi RK:lta alueel-
listen komiteoiden tarkistetta-
vaksi. 

Pikkukilju-/kiljukotka (Aqui-
la po ma rina/clanga) (2)
2002: 15.05. Liminka, Virkkula 
1 subad/ad (Aappo Luukkonen, 
Harri Taavetti, Olli Karhu, Ari 
Latja ym.).
2005: 07.05. Pyhäjoki, Parhalah-
ti Kalasatama 1SE (Heikki Tuo-
himaa, Reijo Kylmänen, Tuomas 
Väyrynen).

Määrittämättömät kilju-
kot  kat, samoin kuin muutkin 
mää  rittämättömät arvokotkat, 
tar  kastetaan vain vuoden 2006 
lop puun asti.

Pikkukilju-/kilju-/aro-/kei-
sarikotka (Aquila pomarina/
clanga/ni palensis/heliaca) (8)
2004: 17.05. Oulu, Karinkanta 
1N (Jouni Pursiainen).

Luku sisältää myös ni-
mikkeellä clanga/pomarina/ni-
palensis hyväksytyt.

Pikkukotka (Hieraaetus pen-
natus) (1)
2005: 27.05. Liminka, Hirvineva 
1 vaalea muoto, lähti NW (Ari 
Latja, Steve Lister, Jeff Curtis, 
Colin Selway ym.).

Ensimmäinen havainto 
Poh jois-Pohjanmaalta ja vasta 
seitsemäs yksilö Suomesta! Sa-
ma ryhmä löysi vain muutamaa 
päivää aiemmin niin ikään Poh-
jois-Pohjanmaan ensimmäisen 
pu napyrstölepinkäisen. 

Punajalkahaukka (Falco ves-
per tinus) (73)
2002: 21.08. Liminka, Hirvine-
va 1ad n S (Petri Lampila).
2003: 18.05. Siikajoki, Tauvo 
1 2kv koiras (Jarmo Yliluoma, 
Kalevi Asikainen, Aaro Väänä-
nen, Juha Koponen), 24.05. Lu-
mijoki, Säärenperä 1n N (Mar-
kus Keskitalo, Panu Kuokkanen, 
Petri Lampila), 30.07.–04.08. 
Liminka, Veneneva kn + 4juv 
(Juha Siekkinen ym.).
2004: 24.–27.05. Muhos, Muhos-
kylä, Lakkapää 1ad k (Veli-Pekka 
Honkanen, Juha Ollila ym.), 02.–
07.06. Liminka, Hirvineva 1 2kv 
n p (Pekka Saikko, Ville Suorsa 
ym.), 05.–07.06. Liminka, Hir-
vineva 1 2kv k p (Ville Suorsa, 
Tuomas Väyrynen ym.). 

Limingan Venenevan pe-
sintä oli ensimmäinen varmistettu 
Suomessa yli 50 vuoteen! Tämä 
edellinenkin on alueeltamme, 
vuo delta 1953 Hailuodosta. Mer-
killepantavaa on, että myös 02.–
11.07.1994 Venenevalla ha vaittiin 
punajalkahaukka pari, mut ta sil-
loin pesintää ei varmistettu.

Tunturihaukka (Falco rustico-
lus) (36)
2002: 13.05. Liminka, Virkkula 
1 2kv (Aappo Luukkonen, Mik-
ko Heikkinen), 09.10. Hailuo-
to, Järventaus 1 1kv W (Aappo 
Luukkonen).
2005: 01.10. Hailuoto, Kirkko-
salmi 1 1kv p (Juha Markkola 
ym.), 17.10. Hailuoto, Virpinie-
mi 1 (Juha Markkola).

Syyshavainnot tyypilli-
seen aikaan, eikä toukokuinen 
ole aivan poikkeuksellinen. Ha-
vainnoitsijoita muistutetaan ca-
lidus-alalajin muuttohaukoista, 
joiden poissulkemiseksi mah-
dollinen tunturihaukka tulee kat-
soa ja kuvata mahdollisimman 
huo lellisesti.

Pikkuhuitti (Porzana parva) 
(5)
2004: 08.–10.06. Hailuoto, Kirk-
kosalmi 1k Ä (ilm. Juha Mark-
kola, hav. Heikki Holmström, 
Ari Leinonen, Pekka Peussa ja 
Juho Karvosenoja), 08.08. Hai-
luoto, Kirkkosalmi 1n Ä (Juha 
Markkola).

Parin ”oudomman” ha-
vainnon jälkeen PPLY:n pikku-
huittihavainnot ovat alkaneet 
nou dattaa perinteisempää suo-
malaisen havainnon kaavaa: ke-
säisiä äänteleviä lintuja hyvillä 
lintukosteikoilla.

Liejukana (Gallinula chloro-
pus) (26)
2002: 14.06. Oulu, Hietasaari 1ä 
(Jari Peltomäki, Larry Dalziel).
2003: 28.04. Hailuoto, Kirkko-
salmi 1p (Martti Eskelinen).
2004: 25.04.–02.05. Raahe, Pas-
kalahti 1p (Erja Laakkonen-Leh-
to, Tapani Tapio).
2005: 17.–18.04. Kuusamo, Ni-
lo joki 1p (Seppo Väinämö, Heik-
ki Seppänen), 20.04. Oulainen, 
Piipsjärvi 1p (Markku Leppäjär-
vi, Minna Leppäjärvi). 

ARK-laji vuoden 2006 
loppuun asti. Kaikki havainnot 
on tehty huhtikuun alun ja kesä-
kuun alun välisenä aikana. 

Avosetti (Recurvirostra avo-
setta) (38)
2002: 05.05. Oulunsalo, Koivu-
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kari 1 (Markus Keskitalo, Petri 
Lampila), 12.05. Siikajoki, Sää-
renperä 2 +1kv p (Juhani Karvo-
nen).
2003: 11.05. Hailuoto, Kaara 2p 
(Ville Suorsa, Olli Suorsa, Pek-
ka Suorsa), 23.–24.05. Hailuoto, 
Kaara 1ad p (Juhani Karvonen, 
Riku Halmeenpää, Sami Timo-
nen), 24.05. Haukipudas, Kraa-
seli 3p (Esko Strömmer, Jouni 
Pursiainen, Jukka Piispanen).
2004: 06.05. Liminka, Virkku-
la 6m (Markus Keskitalo), 07.–
08.05. Liminka, Virkkula 1p 
(Markus Keskitalo, Ilkka Ruuska 
ym.), 08.05. Pyhäjoki, Parhalah-
ti Kalasatama a9 hetken p, lähti 
N (Tuomas Väyrynen, Jaakko 
Koistinen, Heikki Tuohimaa), 
08.05. Lumijoki, Sannanlahti 
10p, Pyhäjoen ja Limingan lin-
nut yhdessä (Juhani Karvonen, 
Riku Halmeenpää, Ilkka Ruus-
ka, Pekka Ruuska, Petri Kääriä, 
Ville Suorsa).

ARK-laji vuoden 2006 
lop puun asti. Avosetin esiinty-
minen tuntuu olevan varsin jak-
sot  taista, esimerkiksi vuosina 
1996–2001 ei havaittu yhtään 
yk  silöä. 

Aropääskykahlaaja (Glareo-
la nord manni) (5)
2002: 21.05.–06.06. Hailuoto, 
Kirk kosalmi 2 (Ahti Valpas, 
Mark ku Luotonen, Petri Lampi-
la ym.), 03.06. Lumijoki, Pitkä-
nokka 1, sama kuin yllä (Antti 
Pe sola, Sami Timonen). 

Edellinen havainto on niin-
kin kaukaa kuin vuodelta 1980. 

Mustajalkatylli (Charadrius 
alexandrinus) (15)
2002: 10.–20.06. Siikajoki, Tau-
vo 1 n-puk (Ville Suorsa, Kari 
Koi vula, Veli-Matti Pakanen, 
Mik ko Ojanen ym.).

Noin puolet alueemme 
mus tajalkatylleistä on havaittu 
Tau vossa, joka onkin yksi par-
haista paikoista maassamme ha-
vaita kyseinen laji.

Siperian-/amerikankurmitsa 
(Plu via lis fulva/dominica) (1)
2004: 17.09. Lumijoki, Pitkä-
nok ka 1 (Juha Sjöholm).

Luku sisältää vain lajil-
leen määrittämättömät. Lajilleen 
mää ritetty siperiankurmitsa on 
ha vaittu alueellamme kaikkiaan 

seit semän kertaa, amerikankur-
mitsaa ei ole Suomessa vielä ha-
vaittu. 

Palsasirri (Calidris mela no-
tos) (9)
2003: 09.–12.09. Hailuoto, 
Tömp pä ja Isomatala 2 1kv (v) 
(Sa mi Tuomela ym.).
2004: 01.–02.06. Hailuoto, Iso-
ma tala ja Tömppä 1 (Aappo 
Luuk konen, Juha Markkola, 
Heik ki Holmström). 

Vuoden 2003 havainto 
on ensimmäinen kerta Suomes-
sa, kun havaitaan useampi kuin 
yksi yksilö kerralla. Lajilla oli 
läntisessä Euroopassa kyseisenä 
vuonna voimakas esiintyminen, 
joka ei kuitenkaan näkyny Suo-
men havaintomäärissä.

Heinäkurppa (Gallinago me-
dia) (21)
2002: 15.–21.09. Oulu, Taskila 
1 (Ville Suorsa, Tuomo Jaakko-
nen, Juha Sjöholm, Minna Taka-
lo ym.).
2003: 13.09. Pyhäjoki, Suni 1p 
(Tuomas Väyrynen, Seppo Sir-
viö ym.).

Siikajoen Tauvo on selvästi alueemme paras paikka havaita mustajalkatylli, vuonna 2001 Tau-
vossa havaittiin kesäkuun alussa kaksi lintua ja vuonna 2002 samaan aikaan yksi lintu (kuvas-
sa). © VILLE SUORSA



AUREOLA 2004     129

2004: 08.09. Oulunsalo, Nenän-
nokka 1p (Juha Sjöholm).

ARK-laji vuoden 2006 
loppuun asti.

Lampiviklo (Tringa stagnati-
lis) (95)
2002: 04.05. Liminka, Virkkula 
1 (Markus Keskitalo, Petri Lam-
pila, Jari Peltomäki, Harri Taa-
vetti ym.), 26.05. Oulu, Taskila 
1 (Markus Keskitalo, Petri Lam-
pila, Panu Kuokkanen, Markku 
Leppäjärvi ym.), 11.06. Liminka, 
Virkkula 1 (Aappo Luukkonen, 
Tom Lindroos), 17.06.–09.07. 
Siikajoki, Tauvo 1 (Ville Suorsa, 
Kari Koivula, Juhani Karvonen), 
21.07. Oulu, Toppila 1 1kv (Juha 
Sjöholm, Minna Takalo).
2003: 04.05. Liminka, Virkkula 
1ad p (Seppo Rajaniemi), 09.–
11.05. Hailuoto, Patelanselkä 

1p (Jukka Hauru, Heikki Holm-
ström & Suorsat), 11.05. Hailuo-
to, Huikku 1p (Ville Suorsa, Olli 
Suor sa, Pekka Suorsa), 17.05. 
Ou lunsalo, Nenännokka 1 (Jari 
Pel tomäki), 20.05. Hailuoto, 
Pö könnokka 1p (Markus Keski-
talo), 24.05. Hailuoto, Pökön-
nokka 2p (Markku Leppäjärvi, 
Teemu Fyrstén, Juhani Törmi), 
24.05. Oulu, Oritkari 4p (Mar-
kus Keskitalo, Panu Kuokkanen, 
Petri Lampila).
2004: 16.06. Kuusamo, Vapavaa-
ra 1p (Sami Tuomela, Aarne Oh-
tonen ym.).
2005: 23.05. Oulu, Pateniemi 1 
+1kv (Petri Lampila, Esa Hoh-
tola, Jyrki Lukkari), 18.06. Kuu-
samo, Ahvenjärvi 1jp p (Mar-
kus Keskitalo, Kari Soilevaara, 
Sampo Laukkanen, Tuomas Sei-
mola, Juha Laaksonen), 13.08. 
Pyhäjoki, Yppärijokisuu 1juv p 

(Jouni Majuri).
ARK-laji vuoden 2006 

lop puun asti. Vuoden 2003 nel-
jän linnun parvi on suurin ker-
ralla havaittu yksilömäärä. Huo-
limatta monista havainnoista 
pesintää ei ole vielä alueellam-
me varmistettu, tosin muutamat 
varoitelleet yksilöt ovat voineet 
viitata siihen. Nuori lintu on ha-
vaittu vain kerran aikaisemmin, 
vuonna 1977. 

Isovesipääsky (Phalaropus 
fulicarius) (9)
2002: 21.09. Hailuoto, Virpinie-
mi 1 1kv p (William Velma-
la, Katja Kangas, Petri & Satu 
Lampila).
2005: 01.–03.06. Hailuoto, Pöl-
län Kuivasäikkä 1jp (Veijo Nis-
silä ym.).

Syyshavainto tyypilliseen 

Pohjois-Pohjanmaan toinen tiiralokki piipahti hetkeksi Hailuodon Marjaniemeen 13.-14.11.2004. 
© VILLE SUORSA
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aikaan, kesäkuun alun havainto 
puolestaan on ensimmäinen ke-
vätmuuton aikainen alueeltam-
me. 

Leveäpyrstökihu (Stercora-
rius po marinus) (n.36)
2004: 19.05. Siikajoki, Kaa-
sa, Haikarannokka 1ad vaalea 
NE (Tuomas Väyrynen, Heikki 
Tuo himaa), 22.05. Ii, Laitakari 
1N (Jouko Tuominen), 01.06. 
Hai luoto, Isomatala 1ad tumma 
(Ju ha Markkola, Heikki Holmst-
röm).
2005: 05.11. Hailuoto, Marjanie-
mi 1 1kv (Juha Markkola).

ARK-laji vuoden 2006 
loppuun asti.

Tiiralokki (Larus sabini) (2)
2004: 13.–14.11. Hailuoto, Mar-
janiemi 1 1kv (Veijo Nissilä, 
Ju ha Markkola, Pekka Peussa 
ym.). 

Toinen havainto alueel-
tamme ja kahdeksas Suomesta. 
Suo men kaikki havainnot on teh-
ty syksyllä, useimmat ovat olleet 
nuoria lintuja loka-mar raskuussa. 

Aroharmaalokki (Larus cac-
hin nans) (1)
2003: 19.10. Oulu, Taskilan jä-
tevedenpuhdistamo 1 2kv (Petri 
Lampila). 

Ensimmäinen havainto 
tästä kaakkoisesta harmaalokin 
vastineesta, tiedonanto havain-
nosta kts. Lampila (2008).

Grönlanninlokki (Larus glau-
coides) (4)
2005: 04.–06.05. Oulu, Taskila 
1 2kv (Jouko Tuominen, Paula 
Niemelä, Ari Leinonen, Mikko 
Ojanen ym.).

Ensihavainnon odot telun 
jälkeen jo neljäs havainto, kolme 
edellistä havaittiin vuonna 2000.

Pikkukajava (Rissa tridacty-
la) (28)
2002: 18.05. Pyhäjoki, Elävis-
luoto 1ad N (Heikki Tuohimaa). 

Valkosiipitiira (Chlidonias 
leucopterus) (7)
2002: 13.–15.06. Ylikiiminki, 
Jo losjärvi 2 +2kv jp (Matti Sul-
ko, Auvo Seppänen ym.).

Etelänkiisla (Uria aalge) (6)
2004: 20.05. Siikajoki, Kaasa 
1m (Markku Leppäjärvi, Teemu 
Fyrstén, Reijo Pantsar, Markus 
Keskitalo ym.). 

Etelänkiislat ovat erittäin 
harvinaista herkkua pohjois poh-
jalaisille meristaijareille, edel-
linen havainto on vuodelta 1997. 
Vasta ensimmäinen keväthavain-
to, kaikki edelliset on havaittu 
loka-marraskuussa.

Grölisbongareita Oulun Jätärillä 4.5.2005. © VILLE SUORSA
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Pikkuruokki (Alle alle) (n. 27)
2003: 16.–17.02. Oulu, Toppila 
1tp harakka tappoi (Tiina Mäke-
lä ym.).
2005: 25.02. Kuusamo Tuovila 
1, kuoli maatalon pihalle (Esko 
Pesonen, ilm. Jyrki Mäkelä).

Lunni (Fratercula arctica) (7)
2004: 11.01. Kuusamo, Kirkon-
kylä 1 2–3kv otettiin hoitoon 
(Heikki Seppänen, Ritva Hyr-
käs, Hannu Hautala, Petteri Tör-
mänen ym.).

Tyypillinen suomalainen 
lun nihavainto: löytyy kuolleena 
tai heikkokuntoisena Pohjois-
Suo men sisämaasta tammikuus-
sa.

Lehtopöllö (Strix aluco) (n. 
18)
2002: 24.04. Pyhäjoki, Keskiky-
lä 1Ä (Harri Taavetti ym.).

Edellinen havainto on 
vuo delta 1994. Laji tuntuu pysy-
vän edelleen erittäin harvinaise-
na alueellamme. Vanhoja ARK:n 
tarkastamattomia havaintoja on 
yllä olevassa luvussa suhteelli-
sen paljon.

Kehrääjä (Caprimulgus euro-
paeus) (n. 24)
2004: 26.05. Lumijoki, Pitkä nok-
ka 1 (Aappo Luukkonen, Veli-
Matti Pakanen). 

Kaikkea muuta kuin tyy-
pil linen havainto: ilmeisesti 
muut tava lintu keskellä kirkasta 
päi vää! 

Kuningaskalastaja (Alcedo 
at this) (13)
2002: 13.10. Hailuoto, Marja nie -
mi 1 (Pekka Suorsa, Olli Suor-
sa).
2003: 12.05. Siikajoki, Säikän-

lahti 1p (Harri Taavetti). 
2005: 14.05. Siikajoki, Tauvo, 
ka la satama 1 (Petri Lampila, Il-
po Kojola, Risto Karvonen)

Mehiläissyöjä (Merops api-
aster) (5)
2003: 25.06. Hailuoto, Marjanie-
mi 1S (William Velmala). 
2005: 19.–20.05. Taivalkoski, 
Jur mu 1p (Tarmo Moilanen, Ka-
levi Hirvonen ym., ilm. Minna 
Ta kalo).

Taivalkosken lintu oli 
ensimmäinen alueemme hiukan-
kaan pidempään paikoillaan py-
synyt lintu. 

Sininärhi (Coracias garrulus) 
(4)
2003: 21.9. Kempele, Teppola 
1SW (Petri Lampila).

Edellisestä havainnosta 
eh ti vierähtää 68 vuotta! Sininär-

Mehiläissyöjä väritti parin päivän ajan Koillismaalaista maalaismaisemaa Taivalkosken Jur-
mussa, toukokuussa 2005. © PERTTI MATTILA
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hi on selvästi taantunut pohjoi-
simmilla esiintymisalueillaan, 
mi kä näkyy selvästi havainto-
määrien laskuna Suomessa.

Valkoselkätikka (Dendroco-
pos leu cotos) (27)
2004: 09.10. Oulu, Taskila 1N 
(Antti Pesola), 09.10. Oulu, Ka-
rinkanta 1N (Jouni Pursiainen), 
09.10. Hailuoto, Kujalannurk-
ka, Pölläntie 1 (Juha Markkola, 
Han na-Riikka Ruhanen).
2005: 10.01. Oulu, Linnanmaa 
1n p (Teppo Rämä). 

ARK-laji vuoden 2006 
lop puun asti.

Lyhytvarvaskiuru (Caland-
rella brac hydactyla) (7)
2003: 01.–04.06. Oulu, Oritkari, 
syväsatama 1 (Eino Mikkonen, 
Kyösti Karjalahti ym.). 

Pikkukiuru (Calandrella ru-
fescens) (1)
2004: 25.–26.09. Hailuoto, Kes-
kiniemi 1 (Jari Peltomäki, Juha 
Sjöholm, Toni Uusimäki). 

Ihka ensimmäinen ha-
vainto Poh jois-Pohjanmaalta ja 
vasta kol mas Suomesta. Koska 
edellinen havainto oli niinkin 
kau kaa kuin vuodelta 1975, 
suun tasi mo ni bongari kulkunsa 
Hai luotoon tätä syysrallin hel-
meä katso maan. 

Töyhtökiuru (Galerida cris-
tata) (10)
2002: 27.04.–01.08. Oulu, Orit-
kari 1k Ä (Eino Mikkonen, Tar-
mo Lehtilä, Risto Suksi ym.).
2003: 09.01.–29.07. Oulu, Äi-
märautio ja Oritkari 2 (Reijo 
Pant sar, Mikko Jaukkuri, Heikki 
Holmst röm, Jukka Hauru ym.). 

On varsin mahdollista, 

et tä toinen vuoden 2003 linnuis-
ta on sama kuin 2002 havaittu. 
Töyh tökiuruilla tuntuu olevan 
omi naista pitkä viipyminen sa-
malla paikalla, vaikka kyseessä 
olisi yksinäinenkin lintu. Vuo-
den 2003 pariskunta yritti kah-
desti pesintää, mutta molemmat 
tuhoutuivat.

Ruostepääsky (Hirundo dau-
rica) (2)
2004: 27.05. Haukipudas, Kraa-
seli 1NW (Juha Sjöholm). 

Edellinen havainto on 
vuo delta 1994 Kuusamosta.

Isokirvinen (Anthus richardi) 
(31)
2002: 11.09. Hailuoto, Tömppä 
1 (Aappo Luukkonen), 02.10. 
Oulu, Taskilan jätevedenpuhdis-
tamo 1m (William Velmala, Lii-

Lyhytvarvaskiuru Oulun Oritkarissa kesäkuun alussa 2003. © ESA HOHTOLA
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nu Nurmi, Rasmus Mäki).
2003: 10.09. Hailuoto, Mänty-
nie mi 1p (Sami Tuomela), 
13.09. Pyhäjoki, Viirre 1p (Antti 
Pesola, Aappo Luukkonen, Riku 
Halmeenpää ym.). 

Mongoliankirvinen (Anthus 
god lewskii) (1)
2005: 13.–27.11. Lumijoki, Var-
jakka 1 1kv (Jari Peltomäki, Tuo-
mo Jaakkonen ym.).

Odotettu ensimmäinen 
ha vainto Pohjois-Pohjanmaalta! 
Ha vainto oli järjestyksessään 
16. maastamme. Mongolialainen 
sinnitteli pitkään Varjakassa jo-
pa melko talvisissa olosuhteissa, 
mutta katosi kuitenkin hiukan 
en nen kuunvaihdetta eikä siten 
pää tynyt maamme ensimmäisek-
si talviaikaiseksi havainnoksi.

Suuri kirvinen (Anthus cam-
pes t ris/godlewskii/richardi) 
(2)
2005: 01.10. Oulu, Taskila 1p 
(Jukka Piirainen).

Luku sisältää vain lajil-
leen määrittämättömät.

Sitruunavästäräkki (Motacil-
la cit reola) (29)
2002: 15.05. Kempele, Sarkki-
ranta 2k (Juhani Karvonen, Juha 
Markkola, Mikko Heikkinen).
2003: 12.05. Siikajoki, Tauvo, 
Ul konokka 1n (Jouni Majuri), 
10.09. Hailuoto, Isomatala 1 1kv 
p (Sami Tuomela).
2004: 27.04. Kempele, Sarkki-
ran ta 1k p Ä (Tapani Tapio), 
23.06. Kempele, Sarkkiranta 2k 
2n + 2juv pesintä (Rasmus Mäki 
ym.).
2005: 08.05.–18.06 Kempele, 
Sarkkiranta 4; 2k 1n 1n-puk 
(Antti Pesola, Tapani Tapio, Wil-

liam Velmala ym.), 16.–24.05. 
Kempele, Sarkkiranta 2k (Tep-
po Mutanen), 26.05. Kempele, 
Sarkkiranta 3; 2k1n p (Ari Kak-
ko), 11.06. Oulunsalo, Riuttu 1n 
p (Harri Taavetti + Brittiryhmä). 

Sarkkirannassa on ilmei-
sesti ollut pieni pesimäpopulaatio 
koko tarkasteltavan jakson ajan. 

Virtavästäräkki (Motacilla ci-
ne rea) (35)
2002: 14.06. Kuusamo, Juuma 
1n (Markus Keskitalo, Jani Ce-
der, Pasi Pirinen), 13.09. Kuusa-
mo, Juuma 1 n-puk (Erkki Kal-
lio, Juha Majala, Juhani Norri).
2003: 17.05. Hailuoto, Marjanie-
mi 1k (Juha Markkola), 25.05. 
Hailuoto, Huilunnokka 1n (Juha 
Markkola), 07.06.–06.08. Kuu-
samo, Oulanka, Kiutaköngäs 2p, 
toinen k (Kaarle Lönnroth, Jar-
mo Boman, William Velmala).
2004: 30.05.–19.06. Kuusamo, 
Ruka Vuosseli 1k (Jouko Tuo-
minen, Ari Leinonen, Matti Mä-
kelä ym.), 16.–19.06. Kuusamo, 
Vuotunki, Myllykosken voima-
laitos 1p (Sami Tuomela, Aarne 
Ohtonen ym.). 

ARK-laji vuoden 2004 
loppuun asti. Lajin on mitä il-
meisimmin nykyään säännölli-
nen, mutta vähälukuinen pesi-
mälaji Koillismaalla.

Mustaleppälintu (Phoenicu-
rus och ruros) (20)
2002: 08.–21.10. Kuusamo, Hil-
tunen 2 (Jyri Reinikka, Heikki 
Seppänen, Jyrki Mäkelä).
2003: 25.05.–09.06. Oulu, Orit-
kari 1 2kv k Ä (Juhani Karvonen, 
Antti Pesola, Petri Lampila ym.)
2004: 01.05. Kuusamo, Ruka 1k 
Ä (Jyrki Normaja, Maija Lahti-
nen).
2005: 24.04. Pyhäjoki, Parha-

lah    ti Ka lasatama 1 n-puk (Tee-
  mu Fyrstén, Markku Lep pä jär -
  vi, Vesa Heikkilä).

Mustapäätasku (Saxicola tor-
quatus) (41)
2003: 08.06.–03.07. Kuusamo, 
Saapunki 1n  maurus   (Sampo  Lauk-
kanen, Tuukka Kupiainen ym.). 

Pohjois-Pohjanmaalla ha-
vaituista mustapäätaskuista vain 
yksi on ollut läntistä roturyhmää 
rubicola/hibernans, loput ovat 
ol leet itäistä rotua maurus tai 
ala lajilleen määrittämättömiä. 
Kuu samon lintu pesi pensastas-
kun kanssa, mutta ainoastaan yk-
si poikasista kuoriutui ja selvi si 
myös lentoon asti.

Nunnatasku (Oenanthe ple-
schanka) (2)
2004: 15.–17.09. Hailuoto, Iso-
matala 1n (Aappo Luukkonen, 
Heikki Holmström, Juhani Kar-
vonen, Jarno Saarinen ym.). 

Edellinen havainto on 
vuodelta 1997. Hailuodon lintu 
on ensimmäinen syyskuinen ja 
siten selvästi varhaisin syysha-
vainto koko Suomesta.

Aavikkotasku (Oenanthe de-
serti) (1)
2003: 04.10. Kuusamo, Rauta-
vaara 1n (Jyrki Mäkelä, Heikki 
Ketola). 

Ensimmäinen alueemme 
havainto! Tiedonanto havainnos-
ta kts. Mäkelä (2008).

Ruosterastas (Turdus nau-
manni) (1)
2005: 27.–30.12. Raahe, Pitkä-
kari 1 1kv eunomus (Heikki Tuo  -
himaa ym.).

Uusi laji Pohjois-Pohjan-
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maalle! Suomen kah dek sas ruos-
terastas ja neljäs ro tua eu nomus, 
jolla on myös suo men kielinen 
nimi ruostesiipi rastas. On mah-
dollista, että nämä alalajit saavat 
lajistatuksen tulevaisuudessa.

Viirusirkkalintu (Locustella 
lanceolata) (5)
2002: 23.07. Liminka, Virkkula 
1k Ä (Seppo Rytkönen, ilm. Pet-
ri Lampila).
2004: 17.–26.07. Tyrnävä, Kes-
kikylä 1k Ä (William Velmala, 
Hannu Huhtinen). 

Ajankohdaltaan hyvin 
tyy pillisiä havaintoja, valtaosa 
Suo men viirusirkkalinnuista ha-
vaitaan heinäkuussa. Suomesta 
tunnetaan vain yksi syyshavain-
to, vaikka esim. Brittein saarilla 
lajia tavataan nimenomaan syk-
syisin. 

Viitasirkkalintu (Locustella 
fl u viatilis) (5)
2002: 25.07. Haukipudas, Virpi-
niemi 1k Ä (Minna Takalo, Ari-
Pekka Huhta).
2005: 26.–27.06. Muhos, Kirk-
kosaari 1k Ä (Teemu Saarenpää, 
Reino Rajala, V-P Honkanen, 
Tuu la Wäli, Jouni Pursiainen). 

On mielenkiintoinen ti-
las   totieto havaita, että 2005 lop -
puun mennessä viita- ja vii ru sirk -
kalintuja on havaittu Poh jois-Poh -
janmaalla hyväksytys ti tis  mal-
leen yhtä monta!

Rytikerttunen (Acrocephalus 
scir paceus) (22)
2003: 25.05.–11.06. Oulu, Tas-
kila 1Ä (Kari Rannikko, Antti 
Pesola ym.). 

ARK-laji vuoden 2006 
loppuun asti.

Luhtakerttunen (Acrocepha-
lus pa lustris) (?)
2004: 13.06. Haapavesi, Hieta-
lanperä 1k laulava (Reijo Kyl-
mänen), 19.–23.06. Hailuoto, 
Kes tinperä 1Ä (Juha Markkola).
2005: 09.06.–18.06. Oulainen, 
Ir vanperä 1k p Ä (Markku Lep-
päjärvi). 

Pudotettiin jälleen tarkas-
tettavien joukosta vuoden 2006 
alusta. 

Rastaskerttunen (Acrocep-
ha lus arundinaceus) (2)
2003: 07.–09.06. Siikajoki, Mu-
nahieta 1p Ä (Petri Lampila).

Pikkukultarinta (Hippolais 
ca ligata) (5)
2004: 15.–25.06. Kuusamo, 
Kon tiolampi 1Ä (Matti Sulko, 
Peter Uppstu), 15.–18.06. Kuu-
samo, Moisasensuo 1k Ä (Hans 
Ehrnsten, Rolf Friberg). 

Lisäksi PPLY:n alueella 
on tehty kaksi syksyistä havain-
toa lajiparista pikku-/aavikkokul-
tarinta (H. caligata/rama)

Kirjokerttu (Sylvia nisoria) 
(12)
2002: 15.09. Pattijoki, Pöllä 1 
1kv (Harri Taavetti, Kaisa Nur-
mi).

Hippiäisuunilintu (Phyllos-
copus proregulus) (33)
2003: 7.10. Ii, Ulkokrunni 2
liikkuvaa (Harri Taavetti, Mar-
kus Keskitalo, Petri Lam pila,
Toni Uusimäki), 09.–10.10. Ii, 
Ulkokrunni 1p (Markus Keski-
talo, Harri Taavetti, Petri Lam-
pila, Toni Uusimäki), 09.10. 
Kuusamo, Kaiterantie 1p (Olli 
Lamminsalo ym.), 10.10. Ii, Ul-

kokrunni a4p (Toni Uusimäki, 
Markus Keskitalo, Harri Taavet-
ti), 10.10. Oulu, Karinkanta 1p 
(Jouni Pursiainen), 10.10. Siika-
joki, Haikarannokka 1 hiljalleen 
S (Tuomas Väyrynen ), 11.10. 
Hailuoto, Marjaniemi 1E (Ville 
Suorsa), 11.10. Oulu, Karinkan-
ta 1p (Jouni Pursiainen), 11.10. 
Siikajoki, Munahieta 2 tinttien 
mukana S (Markus Keskitalo, 
Petri Lampila), 14.10. Raahe, 
Yrjänä 1p (Tuomas Väyrynen). 

Iin Ulkokrunnin yksilö-
määräksi 7.–10.10. on tulkittu 
7. Vuoden 2003 huikea, joskin 
viikon sisään jäävä esiintyminen 
lähes tuplasi alueemme yksilö-
määrän! Hippiäisuunilintu on 
alu eel lamme selvästi harvinai-
sempi kuin taigauunilintu ja on 
havaittu toistaiseksi vain seitse-
mänä vuonna.  

Taigauunilintu (Phylloscopus 
inor natus) (112)
2002: 14.09. Oulunsalo, Kota-
niemi 1 (Harri Taavetti, Markku 
Hukkanen).
2003: 06.09. Hailuoto, Itänenä 1 
(Petri Lampila, Harri Taavetti), 
13.09. Utajärvi, Juorkuna 1 tiais-
parven mukana W (Eino Mikko-
nen), 25.09. Kempele, Riihivai-
nio 1p (Harri Taavetti), 01.10. 
Siikajoki, Tauvo 2r (William 
Vel mala, Liinu Nurmi, Mikko 
Oja nen, Liisa Ojanen), 03.10. 
Hai luoto, Itänenä 1m (William 
Vel mala, Rasmus Mäki, Mika-
el Nordström), 04.10. Hailuoto, 
Pöllä 1m (Petri Lampila, Harri 
Taavetti), 08.10. Ii, Ulkokrunni 
1 (Markus Keskitalo, Petri Lam-
pila).
2004: 02.10. Oulu, Oritkari 1m 
(Eino Mikkonen), 02.10. Siika-
joki, Karinkanta 1m (Esa Hohto-
la, Anja Hohtola).
2005: 10.09. Hailuoto, Virpinie-
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mi 1 (Juha Markkola), 10.09. 
Py häjoki, Takaranta 1p (Esa ja 
An ja Hohtola), 10.09. Pyhäjo-
ki, Halusenpuhto 1 (Heikki 
Tuo himaa, Jouni Meski, Kari 
Var penius), 10.09. Pyhäjoki, 
Maunus 1 (Petri Lampila, Har-
ri Taavetti, Markus Keskitalo), 
10.09. Pyhäjoki, Hanhikivi, ui-
maranta 1 (Petri Lampila, Harri 
Taa vetti, Markus Keskitalo), 
10.09. Pyhäjoki, Yppäri 1 (Toni 
Uu simäki, Sami Kalliokoski, 
Jar no Rasmus, Mikko Karvo-
nen), 11.09. Raahe, Hanhikivi 
1 (Tuomas Väyrynen, Heikki 
Tuo himaa), 11.09. Siikajoki, 
Kaasa, Haikarannokka 1 (Tuo-
mas Väyrynen), 11.09. Hailuoto, 
Kes kiniemi 1 (Juha Markko-
la), 12.09. Haukipudas, Isonie-
mi 1p (Tuomas Herva), 16.09. 
Hailuo to, Salmenrannantie 1 

(Juha Mark kola), 16.09. Oulu, 
Kaukovai nio 1r (Sami Timonen, 
Jorma Pessa, Kari Rannikko, 
Tapani Tapio), 19.09. Siikajoki, 
Tauvo, Munahieta 1 (Tuomas 
Väyrynen), 22.09. Haukipudas, 
Rivinnokka 1 (Harri Taavetti), 
24.09. Hailuoto, Pöllä 1 (Harri 
Taavetti, Frank Wichmann). 

Erinomainen esiintymi-
nen vuonna 2005, kaikkiaan 15 
yks. ARK luopui taigauunilintu-
jen tarkastamisesta vuoden 2007 
alusta alkaen. Havainnoijia muis-
 tutetaan kuitenkin siitä, että edel-
leenkin taigauunilintujen tai mo-
nien muidenkaan harvinaisten 
lajien määritystä ei saisi perustaa 
pelkkään ääneen. ARK:n jäse-
nillä on maastokokemusta puu-
kiipijästä, joka äänteli erittäin hä-
määvän taigauunilintumaisesti!

Kashmirinuunilintu (Phyllos-
copus humei) (1)
2005: 07.–11.11. Raahe, Ankku-
rinnokka 1r (William Velmala, 
Heikki Tuohimaa, Sami Timo-
nen, Esa Hohtola ym.). 

Ensimmäinen ja odotettu 
havainto tästä itäisestä uunilin-
nusta. Lintu oli pitkään paikalla, 
mutta näköhavaintojen saaminen 
oli erittäin hankalaa.

Balkaninuunilintu (Phyllos-
copus orientalis) (1)
2004: 09.10. Siikajoki, Tauvon 
ka lasatama 1 (Juha Sjöholm, Har-
ri Taavetti, Jari Peltomäki ym.). 

Tätä Phylloscopus-lajia 
puo lestaan harva osasi odottaa 
PPLY:n lajilistalle! Nimensä mu-
kaisesti balkaninuunilintu pe sii 

Suomen viides ja Pohjois-Pohjanmaan ensimmäinen punapyrstölepinkäinen ilahdutti useita 
bongaajia Oulunsalossa toukokuun lopussa 2005. © VILLE SUORSA
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lähinnä Kaakkois-Euroopas sa. 
Varma erottaminen lähisukuises-
ta vuoriuunilinnusta (P. bonelli) 
edellyttää käytännössä kutsuää-
nen kuulemista. 

Tulipäähippiäinen (Regulus 
ignicapilla) (2)
2004: 03.06. Siikajoki, Tauvon 
lintuasema 1 2kv n r (Matti & 
Annikki Tynjälä, Kari & Seija 
Rannikko). 

Paikan ja ajankohdan suh -
teen lähes täydellinen toisinto 
edellisestä havainnosta. 

Valkopäätiainen (Parus cya-
nus) (4)
2005: 19.11. Pudasjärvi, Jonku 
1p (Asta ja Aimo Pesiö ym., ilm. 
Petri Lampila).

Edellinen havainto Suo-
mesta oli jo yhdeksän vuoden ta-
kaa ja edellinen PPLY:n havainto 
puolestaan vuodelta 1992. La-
jille on ilmeisesti ominaista tie-
tynlainen jaksottaisuus esiinty-
misessä, esimerkiksi 1970- lu  vun
puolivälissä alkanutta hyvää 

esiintymistä seurasi pitkä jakso 
ilman havaintoja. Vaikka val-
kopäätiainen on periaatteessa 
helppo tuntea, on se aina syytä 
kuvata ja dokumentoida erittäin 
huolellisesti, jotta sinitiaisristey-
mi en mahdollisuus voidaan 
pois  sulkea.

Pussitiainen (Remiz pendu-
linus) (4)
2003: 24.05.–10.06. Oulu, 
Orit   karin syväsatama 1k (Juha 
Mark kola, Esa Hohtola, Sami Ti-
monen, Väinö Raappana ym.).

Lajityypilliseen tapaan 
tä mä koiras rakenteli useita puo-
livalmiita pesiä, vaikka naarasta 
ei tiettävästi koskaan alueella 
ha vaittu.  

Punapyrstölepinkäinen (La-
nius isabellinus) (1)
2005: 24.–26.05. Oulunsalo, 
Kempeleenlahti (myös Kem-
pele, Vihiluoto ja Sarkkiranta) 
1k isabellinus (Ari Latja, Steve 
Lister, Jeff Curits, Colin Selway 
ym.).

Lintu ilmaantui kuuman 
helleaallon mukana. Hämmäs-
tyttävää kyllä, linnut löytänyt 
ryhmä löysi saman yksilön uu-
delleen n. 5 km alkuperäiseltä 
löytöpaikalta! Edellinen Suo-
men havainto oli vuodelta 1989, 
joten monet bongarit suuntasivat 
matkansa pohjoiseen. Kaikki-
aankin havainto oli vasta viides 
Suomesta ja Suomen toinen ala-
lajin isabellinus edustaja. 

Mustaotsalepinkäinen (La-
nius minor) (9)
2005: 23.–24.05. Pyhäjoki, Yp-
päri 1 (Kari Varpenius, Heikki 
Tuohimaa, Markku Leppäjärvi).

Ensimmäinen havainto 
ke vätkuukausilta, aiemmat ha-
vain not ovat yhtä syyskuista lu-
kuun ottamatta kesä–elokuulta. 

Punakottarainen (Sturnus 
ro  seus) (15)
2002: 19.06. Siikajoki, Tauvo, 
Ul konokka 1 +1kv SW (Ville 
Suor sa, Veli-Matti Pakanen), 
25.07. Hailuoto, Keskikylä, 
Kirk kosalmi 1 +1kv (Seppo 
Haapala), 28.–29.07. Oulu, Orit-
kari 1 +1kv (Markus Keskitalo 
ym.), 31.07. Oulu, Oritkari 2 
+1kv (Harri Taavetti, Mika I. 
Koskinen ym.).
2004: 29.07.–30.07. Siikajoki, 
Tau vo 1p (Eino Mikkonen ym.).

Ajoittumiseltaan hyvin 
tyy pillinen esiintyminen, valta-
osa Suomen punakottaraisista 
ha vaitaan kesäkuukausina. 

Keltahemppo (Serinus seri-
nus) (9)
1981 10.05. Oulu, Intiö 1p Ä 
(Esa Hohtola).
2004: 26.04. Kuivaniemi, Vatun-
ginnokka 1k lähti N (Markus 

Kuparisorsakoiras on varsin korea ilmestys yksinäänkin, mutta 
Hailuodon kolmen linnun parvi on kerrassaan mykistävä näky. 
© VILLE SUORSA
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Kes kitalo). 
Keltahempon esiintymi-

sestä on vaikea vetää tehtyjen 
ha vaintojen perusteella minkään-
laista selkeää esiintymiskuvaa. 
Tyypillisin havainto kuitenkin 
vai kuttaisi olevan alkukesästä 
re viirillä laulava lintu.  

Kultasirkku (Emberiza au-
reola) (?)
2005: 16.6. Liminka, Virkkula 
1k (Jarkko Malin).

Surullisesti ainoa havain-
to ajalta, jolloin laji oli ARK:n 
tarkastettavana. Vuodesta 2006 
alkaen lajin kaikki havainnot 
siir tyivät RK:n tarkastettavaksi.

Ruskopää-/mustapääsirkku 
(Em be ri za bruniceps/me la no -
cep ha la) (1)
2005: 27.11. Taivalkoski, kirkon-
kylä 1 1kv (Kalevi Hirvonen). 

Varsinainen jymy-yllätys 
koillismaalaisella talviruokin-
nalla! Kumpaakaan lajia ei ole 
aiemmin havaittu Pohjois-Poh-
jan maalla. Suomesta on 14 aiem-
paa havaintoa mustapää sirkusta 
ja kuusi määrittämättömäs tä rus-
kopää-/mustapääsirkusta. Kaksi 
ha  vaintoa ruskopääsirkus ta on 
luo kiteltu ”väliinputoajien” D-
kategoriaan. Naaraiden ja etenkin 
nuorten lintujen määrit tä minen 
on erittäin hankalaa, useim missa 
maastotilanteissa jo pa mahdo-
tonta. Tilannetta ei hel pota lain-
kaan lajien risteytymi nen. 

KATEGORIA C

Kuparisorsa (Oxyura jamai-
censis) (11)
2002: 05.06.–22.07. Ylikiimin-
ki, Jolosjärvi 2; 1k 1 n-puk (Jan-

ne Aalto, Erkki Sarviaho, Aappo 
Luukkonen, Antti Pesola ym.), 
31.07.–21.09. Siikajoki, Tauvo, 
Säikänlahti 1jp k (Harri Taavetti, 
Kaisa Nurmi ym.).
2003: 19.04.–26.05. Hailuoto, 
Kirkkosalmi 3k (Juha Markko-
la ym.), 04.06.–02.08. Utajärvi, 
Ahmasjärvi 2k (Seppo Rajanie-
mi, M. Kurtti ym.).
2004: 28.–29.05. Haapavesi, Ai-
nali 1jp k (Juha Sjöholm, Heikki 
Tuohimaa, Sami Timonen ym.).

Tämä alun perin amerik-
ka lainen laji on muodostanut 
pai koin Eurooppaan, etenkin 
Brit tein saarille,  omavaraisia 
pe si mäkantoja, joista suomalais-
tenkin lintujen on katsottu ole-
van peräisin. Tämän takia laji 
on luokiteltu C-kategoriaan. 
Tu levaisuus voi kuitenkin olla 
toi senlainen: kuparisorsa muo-
dostaa risteytymällä uhan maail-
manlaajuisesti uhanalaiselle val-
kopääsorsalle, mistä syystä lajin 
villiintyneitä pesimäkantoja on 
ryhdytty hävittämään aktiivises-
ti (Smith ym. 2005). 

Mandariinisorsa (Aix galeri-
culata) (4)
2004: 21.04. Hailuoto, Kirkko-
salmi kn p (Veijo Nissilä, Asko 
Mattila), 26.04.–03.05. Kuusa-
mo, Salminen 1jp k p (Irma Hau-
tala, Marketta Tornberg).

KATEGORIA E

Tiibetinhanhi (Anser indicus) 
(19)
2002: 17.06. Ylikiiminki, Jolos-
järvi 1 (Reijo Vikman, Hanna 
Järvinen).
2003: 22.–27.06. Taivalkoski, 
Kirkonkylä 1p (Kalevi Hirvonen 
ym.) .

2005: 22.06. Hailuoto, Tömppä 
2 (Aappo Luukkonen, Kari Koi-
vula), 22.07. Raahe, Lapaluoto 1 
(Heikki Tuohimaa, Jaakko Kois-
tinen).
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Olin lupautunut avuksi 
kiertelemään Limingan-
lahden ympäristöä ke-

vään aikana WWF:n kiljuhanhi-
työryhmän kiljukasetsinnöissä. 
Olin ensimmäistä kevättä näissä 
”talkoissa” mukana, ja heti kau-
den alkajaiseksi sainkin nähdä 
elämäni ensimmäiset kiljuhanhet 
Suomessa. Vapunpäivänä, kun  
olimme pystyttämässä piilokojua 
Siikajoen Karinkantaan, ilmestyi 
kiljukaspariskunta Karinkannan 
alueelle levähtämään.

Kaikki perinteiset kilju-
hanhien levähdyskohteet Limin-
ganlahdella eivät olleet minulle 
vielä tuttuja, joten kaipasin pientä 
opastusta. Esimerkiksi Lumijoen 
Pitkänokan alue oli minulle tun-
tematon, joten sovimme Leinosen 
Arin kanssa käynnin sinne illalla 
4. toukokuuta. Päätimme tavata 
Puhkiavanperän lintutornilla.

Saavuin lintutornille hy-
vissä ajoin, sillä kyseisellä tor-
nillahan on aivan loistavat va-
laistusolosuhteet iltaisin, jolloin 
keväällä päiväsaikaan kiusaava 
väreilykin alkaa helpottaa. Ke-
vään ensimmäinen pajulintu 
vi serteli pitkospuiden varrella 
ja rantaniitty oli täynnä elämää 
mus tapyrstökuirien soidessa ja 
kym menien musta- ja valkovik-
lojen tonkiessa mutamaita. 

Rantaviivan ”inventaa-
rion” jälkeen aloin katsastaa 
ran taniityn tarjontaa. Ajatukset 
harhailivat ties missä, ja lähin-

nä vain nautiskelin keväästä ja 
sen äänimaisemasta ilman sen 
suurempaa keskittymistä. Nii-
tyllä vajaan puolen kilometrin 
päässä möllöttävän kiven luona 
istuskeli lapasorsakoiras ja siitä 
oi kealle mustapyrstökuiripari 
soi dint... Hetkinen! Kelataanpa 
ta kaisin. Oliko sen kiven takana 
vie lä joku toinenkin lintu?

Lapasorsan vieressä oli 
kuin olikin joku toinen sorsa, 
josta näkyi vain peräpää. Mil-
lä sorsalla tuollainen kuvio nyt 
olikaan? Perä oli musta ja kyljet 
ruskeat, niiden välissä loisti sym-
metrisen pyöreä valkoinen pallo. 
Sitten lintu alkoi sukia itseään ja 
sen päässä vilkkui valkeaa. Kuu-
lui vain kuminaa, kun päässä löi 
tyhjää, mutta en ehtinyt edes in-
nostua asiasta ennen kuin sorsat 
jo ottivat siivet alleen ja lähtivät 
yhtäkkiä lentämään kohti rantaa. 
Siinä vaiheessa paljastui, että ki-
ven takana oli ollut näkymättö-
missä kolmaskin sorsa, nimittäin 
lapasorsanaaras. Ja sitten tämä 
määrittämätön otus...

Tuollaisissa tilanteissa jon-
kun sivullisen pitäisi olla kellot-
tamassa ajan kulkua  – ihan vain 
mielenkiinnosta – sillä ajantaju 
katoaa kaiken tapahtuessa silmän-
räpäyksessä. Edellä kuvatussa ta-
pahtumaketjussa ei varmaan men-
nyt montakaan sekuntia ja alla 
kuvatussa tuskin kahta, kun jo 
tajusin mistä oli kysymys – sen 
verran oli kyseistä lajia tullut 
lintukirjoista ihailtua. Mysteeri-
linnun koiraslapasorsaa selvästi 
loistavammansiniset siivenkuvi-

ot iskivät tajuntaan ja sitten pu-
pilli kohdistui tummaan päähän, 
jossa seisova valkoinen pysty-
palkki oli palapelin viimeinen 
pala: SINISIIPITAVI!

Seurasin vielä melko rau-
hallisesti lintujen lentoa kauko-
putkella ja imin tuntomerkkejä. 
Onnekseni linnut laskivat veteen 
rannan tuntumaan, noin 900 met-
rin etäisyydelle. Myötävalossa ja 
muutenkin ideaalissa kelissä lin-
tu näkyi oikein hyvin tornille. Ja 
sitten alkoi se pieni vapina, kun 
tajusin millainen harvinaisuus 
eteeni oli tupsahtanut. Yritin 
seurata lintua samalla kun aloin 
näpytellä tärisevin käsin teksti-
viestiä Lintutiedotukseen, jotta 
muitakin ehtisi paikalle – kello 
oli jo kahdeksan. Samalla  koitin 
vielä miettiä, että eihän vain ole 
olemassa näin paljon sinisiipita-
vin näköisiä risteymiä. En ollut 
nähnyt lajia koskaan aiemmin, 
edes ulkomailla.

”04.05.2004 20:02 ANA-
DIS Lumijoki Puhkiavanperän 
lintutorni. JP koiras nätissä 
myötävalossa tornista itään juu-
ri nyt. /velwi”

Sitten Ari jo saapuikin 
torniin. Huh! Onneksi joku toi-
nenkin ehti nähdä tuon sorsa-
komistuksen, olihan kyseessä 
sentään uusi laji maakunnalle ja 
vasta 15. sinisiipitavi Suomessa. 
Kiljuhanhiporukan videokuvaa-
jaexperttinä Ari sai vieläpä tal-
letettua sorsanpilkahduksia kau  -
koputken läpi kuvattuun vide-
on pätkään. Eikä mennyt kauan 
ennen kuin epätasainen bonga-

SINISIIPITAVI (ANAS DISCORS)  LUMI-
JOELLA 4.5.2004

WILLIAM VELMALA

Ensimmäistä kertaa Pohjois-Pohjanmaal la
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reiden montsareiden läime alkoi 
kolisuttaa tornille vieviä pitkos-
puita. Me lähdimme Arin kanssa 
kohti kiljuhanhimaastoja, kun-
han oli varmistettu että paikalla 
oli riittävästi porukkaa pitämäs-
sä lintua silmällä vielä paikalle 
kiiruhtavia varten.

Jenkkisorsa pulikoi suu-
rimman osan aikaa rauhallisesti 
rantavedessä, autuaan tietämät-
tömänä sitä kohtaan osoitetusta 
kiihtymyksestä. Lintu olisi var-
masti mielellään vastaanottanut 
samanlaista huomiota lapasorsa-
naaraalta kuin me lintuharrasta-
jat sitä kohtaan osoitimme, sillä 
se intoutui välillä kiivaaseen soi-
timeen kyseisen lapasorsaparin 
kanssa. Lintu pumppasi päätään 
ja lähenteli lapasorsanaarasta, ja 

välillä se ajoi takaa liian lähel-
le pyrkinyttä lapasorsakoirasta. 
Jossain vaiheessa sinisiipi alkoi 
siirtyä hieman etäämmälle, mut-
ta oli näkyvissä aina iltahämä-
rään klo 22.30 saakka. Arviolta 
30–40 henkeä ehti nähdä tuon 
hienon vieraan, mutta seuraava-
na aamuna lintu oli jatkanut mat-
kaansa teille tietymättömille. 
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Sinisiipitavi (Anas discors) 
Sinisiipitavi pesii yleisenä Poh jois-Amerikassa, 
laa jalla alueella Atlantilta Tyy nelle valtamerel le. 
Se on muuttolintu, joka tal vehtii Pohjois-Ame -
rikan eteläosissa, Karibial la ja Etelä-Ame ri-
 kan pohjoisosissa (Madge & Burn 1988). Maai l-
mankanta on arviolta 6,1 miljoonaa yksilöä (Bird -
Life International 2007). Sinisii pi taveja harhau-
tuu vuosittain Atlantin Länsi-Eu rooppaan, esi-
 merkiksi Iso-Britanniassa on näh ty 231 sinisii-
pitavia vuoden 2008 loppuun men nessä (Hud-
son 2009). Ruotsissa on vuoden 2007 loppuun 
mennessä havaittu 25 sini sii pitavia, joista kol-
me syksyllä (SOF 2008). Vuo den 2008 lop puun 
mennessä Suomesta tun netaan 16 ha  vaintoa.  
Kaikki ovat keväältä, 23.4.–17.6. vä liseltä ajal-
ta, ja kaikki ovat olleet koiraita (Lindholm ym. 
2008). Ruotsissa on näh ty myös kolme naaras-
ta (SOF 2008). 

Suomessa (ja muissakin Pohjoismaissa) 
on tavattu muutamia oletettuja sinisiipitavin ja la-
pasorsan koiraspuolisia risteymiä, joista yksi ha-
vaittiin 3.5.2002 Oulunsalon Akionlahdella (Ek-
 roos ym. 2002). Nämä risteymät ovat muistutta- 

neet suuresti lapasorsaa, mutta niillä on ollut 
joi takin sinisiipitavin piirteitä, joista mainittavim-
pana sinisiipitavimainen valkoinen kuvio pääs-
sä. Vesilintulajien välisiä risteymiä tunnetaan 
runsaasti, mikä on hyvä pitää mielessä maas-
tossa suurharvinaisuutta määritettäessä.

Kuvakaappauksia Ari Leinosen videolta.
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PIKKUKIURU (CALANDRELLA RUFESCENS) 
HAILUODOSSA 25.9.2004

JARI PELTOMÄKI

Ensimmäistä kertaa Pohjois-Pohjanmaal la

Kaikki alkoi oikeastaan 
siitä kun Juha ”Holmes” 
Sjöholm pääsi Ympä-

ristökeskuksen hommiin Oulun 
seudulle ”kiljuhanhia laskemaan” 
syksyksi. Holmes oli nähnyt syk-
syn laskennoissa kaikenlaista 
pikkukivaa mm. macron, fulvan 
jne., mutta ei mitään sen kovem-
paa. Eräänä syyskuisena iltana 
Finnaturen toimistolla viinilasin 
äärellä istuessamme pohdimme, 
että koskakohan tärähtää oikein 
kunnolla!

Samanlla päätimme osal-
listua Hailuodon pinnaralliin. 
Mie timme myös, että joku oi-
kea lintumies pitää saada vielä 
joukkueeseen ja pienten sekaan-
nusten jälkeen Toni ”pikkumies” 
Uusimäki lupasikin liittyä po-
rukkaamme. Tyttöystäväni Min-

na lupasi vielä tulla kuskiksi, 
joten joukkue oli kasassa.

Hailuotoon pääsimme jo 
rallia edeltävänä iltana ”pohjusta-
maan” ja uhoamaan muille jouk-
kueille varmaa voittoa sekä SEN 
kovan lajin löytymistä. Holme-
sin taktiikkana oli valvottaa mui-
ta joukkueita aamuyöhön asti. 
Se toimikin ihan kohtuullisesti, 
paitsi että aamulla Holmesin 
rarihousut olivat hukassa ja kuu-
lemma ”piilotettu kilpailevien 
joukkueiden toimesta”. Hieman 
ennen ralliajan alkua ne kuiten-
kin löytyivät keskeltä kämpän 
lattiaa. Onneksi, sillä olisihan 
SE kova laji saattanut jäädä löy-
tymättä ilman rarihousuja?

Meidän rallimme alkoi 
kirkonkylän pelloilta ja siel-
tä siirryimme Marjaniemeen, 
josta irtosi siihen mennessä aa-
mun paras laji, muuttohaukka. 
Marjaniemestä päätimme ajaa 

”raripaikoille” Keskiniemeen. 
Lä hinnä jokea muistuttavaa tie-
tä Defenderillä ajaessamme heh-
kutimme toisillemme: ”Täältä 
olisi hyvä löytää jotakin kovaa, 
kun kukaan muu ei pääse autolla 
perille asti... ” 

Kukaan meistä ei tunne 
Hailuodon hiekkateitä erityisen 
hyvin, mutta onneksi luonto-
kartoittaja Holmes luki karttaa 
ja sanoi että Keskiniemeen on 
vielä paljon matkaa. Päätimme 
kuitenkin pysähtyä sopivan nä-
köisessä metsässä kuuntelemaan 
ja samalla kävelimme kohti hy-
vännäköistä rantaa, jonne pääs-
tyämme Holmes totesi: ”Kas, 
olemmekin jo Keskiniemessä”. 

Oheinen tilannekuvaus 
on RK-lomakkeelta: ”Komppa-
sim me porukalla Keskiniemen 
hiek kakenttää ja kentältä hyppi 
pik kulintuja kaiken aikaa len-
toon - niittykirvisiä, kiuruja, la -

Pikkukiurun paraatituntomer-
kit eli tertiaalien yli ulottuvat 
käsisulat, lyhyt kekomainen 
nokka ja vaatimattomat pään-
kuviot ovat tallentuneet hyvin 
valtiovierailun viralliseen pot-
rettiin. © MIKKO ALA-KOJOLA
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pinsirkkuja, urpiaisia jne. Hol-
mesin edestä lähti kaksi pikku-
lintua lentoon ja linnut lensivät 
matalalla ylitsemme. Toinen oli 
urpiainen ja toinen päästi omi-
tuisen kuivan rahisevan lento-
ää nen. Linnun muodosta ja len -
totyylistä päättelimme, että ky-
seessä oli pieni kiurulaji. Lintu 
näytti laskeutuvan rantadyyneil-
le, josta sitä ei kuitenkaan heti 
löytynyt. Pian se kuitenkin löytyi 
matalalla lennossa, jolloin nä-
kyi myös suhteellisen vaalea sel-
kä ja selvästi valkoiset pyrstön 
reunasulat. Lintu tippui taas eri 
puolelle hiekkakenttää.”

Alustava oletusmääritys 
oli ymmärrettävästi lyhytvarvas-
kiuru. Saatoimmepa ottaa jopa 
välikättelyt jossain vaiheessa hy-
västä pinnarallilajista? Päätim-

me kuitenkin yhdessä, että lintu 
on saatava hyvin näkyville ja 
määrityksen on oltava 100% en-
nen kuin laitamme lajista lintu-
tiedotuksen. 

Kiurulaji lähti joka kerta 
lentoon aivan eri paikasta minne 
se näytti laskeutuvan ja teimme 
lähes tunnin ajan töitä, ennen 
kuin saimme linnun hyvin nä-
kyviin. Lintu istui kivellä selkä 
meihin päin noin 20 metrin etäi-
syydellä ja katsoimme sitä kau-
koputkella. Ensin ihmettelimme 
linnun selvää, arviolta lähes 1,5 
cm ulottumaa ja heikkoja pään 
kuvioita. Sitten lintu kääntyi ki-
vellä ja näytti hienosti täysin vii-
ruisen rintansa ... siinä vaiheessa 
totesin: ”Ei prkl pojat- se onkin 
pikkukiuru!” Katselimme sen 
jäl keen maassa niittykirvisten 

seassa piipertävää lintua eri kul-
mista noin 10 minuutin ajan kau-
koputkella. Tämän jälkeen To -
ni alkoikin tehtailemaan häly-
viestiä Lintutiedotukseen.

Vaikka joukkueemme ni-
meltä Kääpiöleivoset sijoittuikin 
vasta jaetulle toiselle sijalle, niin 
olimme kuitenkin rallin moraali-
sia voittajia! Huonosta sijoituk-
sestamme kannan minä täyden 
vastuun, sillä tarjosin parille 
kil pai levalle joukkueelle paljon 
ai kaa säästävän autokyydin pik-
ku kiurupaikalle (mm. rallin voit-
taneille)!

Lintutiedotuksen mukaan 
pikkukiuru viipyi paikalla bon-
gattavana 25.- 29.9.2004 välisen 
ajan

Ei ole bongauskaan Hailuodossa 
ihan ongelmatonta. Mikko Ala-
Kojola kertoo: ”Aloitimme ral-
lin alle 500m päästä kiurupai-
kalta (etäisyys mitattu gps:stä). 
Kuljimme pimeässä rantaa kohti 
Keskiniemeä tavoitteenamme 
samainen ruderaatti, josta lintu 
lopulta löytyi. Vesi oli noin +40 
ja matkalla oli yksi märempi 
paikka, jossa vaelluskengillä ei 
ollut menemistä. Matkan tyssää-
minen ei harmittanut vielä tässä 
vaiheessa. Lajejakin kun napsui 
mukavaan tahtiin. mm. sinirinta 
ja tervapääsky.

Kuljimme rannan takai-
sin autolle ja näimme matkalla 
Peltsin porskuttavan maasturille 
meidän ohi. Autolla suuntasim-
me aamustaijiin Marjaniemeen. 
Ehdimme haalia muutamat pin-

nat plakkariin, kun kaikilla pu-
helimet piipittivät pahaenteisen 
yhtä aikaa viestin tulleen: ”Ca-
lens Hailuoto Keskiniemi, Sjö-
holm, Peltsi ja Uusimäki”!! 

Hoidimme kiireesti vielä 
ohi menevän hanhiparven lajil-
leen ja kaasutimme omia jälkiä 
takaisin. Emme päässeet sen 
pitemmälle kuin ensimmäisel-
läkään kertaa, mutta päätimme 
koittaa toista tienhaaraa, joka 
oli merkittävästi kuivempi. Vain 
50m ajettuamme tie loppui mö-
kin pihaan. Uukkarilla takaisin 
ja nyt vauhdilla sitä oikeaa haa-
raa. Jannen uudessa Citikassa 
on kyllä maavaraa enemmän 
kuin normaali pikkuautossa, 
mutta niin tuntui olevan kääntö-
sädettäkin.

Liian ahne käännös riste-

yksessä ja eturengas oli hiekkai-
sessa rapakossa, keula ja pohja 
kiinni hiekassa. Ei auttanut kuin 
odotella seuraavia, selvittää ti-
lanne ja vetästä kilpailijajouk-
kueen Saabilla Citikka irti. Pää-
timme kollektiivisesti kävellä 
loppumatkan...

Tosin Markkolan Juha 
ajoi urheasti Ladalla viimeiseen 
rapakkoon asti. Siinä Ladan 
tulpat kastui ja matka stoppasi. 
Mittasin seuraavana päivänä ja-
lustalla, ettei rapakossa riittänyt 
edes saappaan varsi ja Peltsin 
maasturillakin oli siinä jonkin-
laisia ongelmia. Saaren Petrin 
retkue taisi myös lauantaina 
testata rapakon syvyyden Cross 
Country Volvolla .. Ei taida 
ruotsalaisesta perheautosta olla 
sukellusveneeksi ... =)”
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RK on mielissään näistä alkuperäismuistiinpanoista! 
© TONI UUSIMÄKI

Pikkukiuru (Calandrella rufescens)
Laji on aroja ja puoliaavikoita asuttava kiurula-
ji, jonka itäiset populaatlot ovat usein muutta-
via. Lajilta on kuvattu toistakymmentä alalajia, 
eikä näiden kaikkien taksonominen asema ole 
millään muotoa selvä. Joillekin on ehdotettu 
lajistatusta. Laji pesii idässä aina Kiinaan asti, 
mutta WP:n alueella sen levinneisyys kattaa 
Pohjois-Afrikan (ml. Kanarian saaret), osia Ibe-
rian niemimaasta, Lähi-idän (ml. Turkki) sekä 
Mustanmeren ja Kaspianmeren ympäristöt. 
Suomea lähinnä laji pesinee Ukrainassa.

Pikkukiuru on pohjoisessa Euroopassa
hyvin harvinainen, ja Hailuodon havainto on 
vasta Suomen kolmas hyväksytty havain-
to. Aiemmat pikkukiurumme nähtiin Turussa 
18.11.1962 (nykyään Turun yliopiston kokoel-

missa) ja Järvenpäässä 16.1.–1.2.1975. Ruot-
sissa laji on nähty niin ikään kolmasti, mutta 
Briteissä ja Norjassa vain kerran. Ruotsin ha-
vainnot ovat helmikuulta, huhtikuun lopulta ja 
toukokuun alusta.

Parhaita eroja Iyhytvarvaskiuruun näh-
den ovat selvä käsisiiven projektio ja lyhyt, 
kekomainen nokka sekä Iyvakia tasaisemmin 
viiruinen rinta - Iyhytvarvaskiurulla viirutus rin-
nassa rajoittuu miltei yksinomaan rinnan sivuil-
le. Lajin kutsuääni on Iyhytvarvasta karkeampi, 
lähes törmäpääskymäinen. Molemmilla lajeilla 
on kuitenkin iso valikoima erilaisia ääniä. Sa-
maten laaja pukuvaihtelu ja lukuisat alalajit tuo-
vat lisää mielenkiintoa yksittäisen linnun mää-
rittämiseen.
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BALKANINUUNILINTU (PHYLLOSCOPUS 
ORIENTALIS)  SI IKAJOELLA 9.10.2004

HARRI TAAVETTI

Ensimmäistä kertaa Pohjois-Pohjanmaal la

Poikkeuksellisesti tämä ta-
ri na on kertomus orienta-
liksen bongaamisesta, ei kä 

suinkaan löytötarina, niin ko-
vasti kuin sellaisen haluaisin kir-
joittaakin. 

Olin tuona(kin) lauantai-
na Surnian rantoja koluamassa, 
eli sentään ”siellä päin”, kun 
Raahessa kahvitauolla ollessani 
soi puhelin. Soittaja oli Sjöhol-
min Juha. Puhelu meni kokonai-
suudessaan jotenkin näin:  ”Mä 
oon Tauvon kalasatamassa ja 
tääl on varmaan bonelli!!!”. 
”(jokin kirosana varmaan) Mää 
oon kohta sielä”.

Parasta mahdollista vauh-
tia, jonka nopeusrajoitukset vain 
sallivat, krhm…, painelin kohti 
Tauvoa. Matkalla, klo 13.55, tuli 
linnusta jo hälykin: ”Vuori/bal-
kaninuunilintu, Siikajoki Kaasan 
kalasatama. Hyvin putkella näh-
ty lajilleen määrittämätön vuo ri/
balkan. Lintu kateissa ja et si-
tään. Ensimmäiset bointsaajat 
paikalla vartin päästä, ilmoite-
taan heti tilanteen kehittyessä. 
hav Juha Sjöholm, ilm Markus 
Kes kitalo.”

Tässä vaiheessa selven-
nettäköön näiden kahden lajin 
statusta: balkaninuunilintu (P. 
orientalis) on vasta hiljattain 
”splitattu” omaksi lajikseen vuo-
riuunilinnusta (P. bonelli). Lajit 
ovat ulkonäöltään käytännössä 
identtiset, maastotilanteessa vain 
äänet, niin laulu kuin kutsuää-

nikin erottavat lajit toisistaan. 
Balkaninuunilintu pesii nimensä 
mukaisesti kaakossa, Balkanilla 
ja Turkissa, vuoriuunilintu taas 
Lounais-Euroopassa Italiasta 
länteen.

Vihdoin minäkin ehdin 
pelipaikalle ja löysin Juhan ja Jari 
”Peltsi” Peltomäen, joka myös-
kin oli sattunut olemaan jos sain 
samalla suunnalla, kala sa taman 
staijipaikan vierestä tieltä. Pi-
kainen tilannekatsaus ker toi, että 
lintu oli viimeksi näky nyt juuri 
kalasatamaan vievän tien var-
ressa ojanvarsipusikossa. Poruk-
kaakin tuli muutamia henkilöitä 
lisää ja hajaannuimme kukin 
tahoillemme kuitenkin huutoe-
täisyydellä pysytellen.

Muutaman minuutin pyö-
rittyäni varsin pienellä alueella 
lähellä staijipaikkaa huomasin 
lähes yläpuolellani pienen liikah-
duksen. Kiikareissa näkyi pieni 
lintu, jolla oli valkoinen ala- ja 
vaalean harmaanvihertävä ylä-
puoli. Vaistomaisesti heilautin 
kameran olalta ja aloin sohia 
lintua sillä. Tarkennus kuitenkin 
skarppasi koko ajan linnun edes-
sä oleviin oksiin. Kädet täristen 
ja ärräpäitä tupisten vaihdoin 
käsitarkennukselle ja yritin uu-
destaan. Nyt sain linnun tarkaksi 
ja painoin laukaisimen pohjaan. 
Kamera ehti laueta ehkä kolme 
kertaa, kun lintu pyrähti jonne-
kin. Vaikka en käytännössä ehti-
nyt katsoa lintua lainkaan muu-
ten kuin kameran etsimen läpi, 
aloin huutaa muita, että täällä 
se varmaan oli. Muutamassa se-

kunnissa hekin rymistelivät pai-
kalle, mutta linnusta ei näkynyt 
enää jälkeäkään.

Hetken haeskeltuamme 
päätimme katsoa kuvia. Kuinka 
ollakaan, kameran näytöllä ko-
meili mitä hienoin ”bonelli”! Ku-
vasta erottuivat tärkeimmät tun-
tomerkit: valkea alapuoli, hy vin 
kuvioton vaalea ”naama” vaa leine 
ohjaksineen, voimakkaan vihertä-
vät käsi- ja isojen pei tinhöyhenten 
sekä pyrstösulkien reunat ja lä-
hes harmaa selkä. Vaikka linnun 
identiteetti oli edel leen vuori/bal-
kaninuunilintu, hymy oli minulla 
ja Juhalla her kässä. Muilla ilme 
oli jostain kum man syystä vähän 
totisempi… Tässä vaiheessa kel-
lo oli noin 14.45.

Ilmeet muuttuivat aina 
vain totisemmiksi, sillä lintu 
näytti kadonneen sinne Tauvon 
kuuluisaan välipohjaan. Poruk-
kaa tuli lisää tasaiseen tahtiin ja 
joka puolella satamaa oli komp-
paajia, mutta lintua ei vain löy-
tynyt.

Kaikesta tästä hässäkäs-
tä autuaan tietämättömänä Rei-
jo ”Reksa” Kylmänen on juuri 
saanut tyrniämpärinsä täyteen 
Kullikarin puskissa ja suuntaa 
kulkunsa kohti autoa. Kalasa-
taman liepeille päästyään hän 
törmää edestakaisin sinkoile-
vaan bongarijoukkoon. Mitäs 
ihmettä…? Luonnollisesti hän-
kin tilanteen valjettua liittyy 
etsijöiden joukkoon. Tarina ei 
kerro, mihin marjaämpäri tässä 
vaiheessa joutui.

Kello ehti tuskallisen hi  -
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taasti jo lähes viiteen, kun – kuin -
 ka ollakaan – juuri Reksa löytää
linnun kaukaa kalasatamaan kul -
kevan tien oikealta puolelta, 
usei ta satoja metrejä alkuperäi-
sestä paikasta. Tässä uudelleen-
löytötilanteessa Reksa kuulee 
myös linnun sirahtavan kutsuää-
nen, joka on tyypillinen juuri 
balkaninuunilinnulle. Näin mää-
rityskin vahvistuu ja vuoriuuni-
lintu voidaan sulkea pois.

Heti linnun löydyttyä se 
lennähtää taas kadoksiin, tällä 
kertaa kohti kalasatamaan me-

nevää tietä. Pian lintu kuitenkin 
löytyy ihan tien varresta männi-
köstä ja kaikki paikalle ehtineet 
bongarit ehtivät nähdä sen. Hu-
hujen mukaan joku oli kuitenkin 
ehtinyt jo luovuttaa ja poistua 
paikalta.

Tässä tilanteessa lintu 
oli näkösällä muutaman minuu-
tin, mutta valonkin jo hiipuessa 
se teki taas katoamistempun. 
Toisen huhun mukaan joku jos-
kus ennenkin lintuja nuijannut 
bongari oli tässä vaiheessa jos-
sain varsin lähellä, ei kovinkaan 

monen sekunnin päässä…
Tämä katoamistemppu 

oli linnun viimeinen. Ryhmä 
tyytyväisiä bongareita kättelee ja 
katselee aikansa kuvia ja poistuu 
paikalta plakkarissaan PPLY:n 
ensimmäinen ja koko Suomen 
toinen balkaninuunilintu. Mat-
timyöhäset taitavat jäädä vielä 
Tauvon pusikoihin… Aamulla-
kaan lintua ei enää löydy, joten 
se jää ehkä reilun kymmenen 
nopeimmin paikalle ehtineen 
herkuksi.

Tauvon balkaninuunilintu. © HARRI TAAVETTI
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LINTURALLIT 2004

JOUNI JA SAANA MESKI

PPLY:n järjestämiin pinna-
ralleihin osallistui vuon na 
2004 yhteensä 76 hen kilöä. 

Luvussa on mukana tammikisa 
sekä kevät-, kesä-, Hailuoto- ja 
talviralli. Lukema kertoo rallien 
vankasta suosiosta PPLY:n jäse-
nistön keskuudessa.

Vuoden pinnaralliteko oli 
eittämättä Hailuodon syysrallis-
sa ”Pygmileivosten” (Peltomäki, 
Rautio, Sjöholm & Uusimäki) 
löytämä Suomen kolmas pikku-
kiuru. Lintua tultiin katsomaan 
ympäri Suomea, sillä edellinen 

bongattavissa ollut pikkukiuru 
oli 1970-luvun puolivälistä.

Vuodelta 2004 jäi ral-
lihistoriaan myös tammikisan 
uusi osallistumismuoto, kunta-
kisa. Kuntakisa vakiinnutti ker-
taheitolla paikkansa tammikisan 
perinteisten PPLY.n ja Oulun 
sarjojen joukossa myös tulevina 
vuosina. 

Tammikisa
Vuoden 2004 tammikisassa käy-
tiin jälleen tiukka taisto etenkin 
Oulun osakilpailun voitosta, 
joka menikin tällä kertaa jakoon 
kestomenestyjä Ari Rajasärkän 

sekä Reijo Pantsarin kesken (58 
lajia). Kaksikosta jäi ainoastaan 
yhden lajin päähän Tapani Ta-
pio. Oulun tammikuinen lintu-
lajisto tuli takseerattua varsin 
tehokkaasti, sillä Oulun osakil-
pailuun osallistui peräti 21 lintu-
harrastajaa.

Perinteinen, koko PPLY:n 
kattava pinnakisa ei tänä vuon-
na kerännyt aiempien vuosien 
kaltaista suosiota. Kari Ranni-
kon 62 lajia on kuitenkin taka-
vuosien tammikisoja muistellen 
ihan kelpo tulos. PPLY:n sarjaan 
osallistui 25 ornia, joista tosin 
osa keskittyi ainoastaan Oulun 
osakilpailuun.

Tammirallin Oulun kisan tulokset
 1.  Ari Rajasärkkä  58 lajia
  Reijo Pantsar  58
 3. Tapani Tapio  57
 4.  Heikki Holmström  56
 5.  Seppo Rajaniemi  55
 6.  Kari Rannikko  54
 7.  Ville Suorsa  53
 8.  Sami Timonen  51
 9.  Pekka Suorsa  50
 10.  Teemu Fyrsten  48
 11.  Markku Leppäjärvi  45
 12.  Juhani Törmi  44
 13.  Mikko Jaukkuri  43
 14.  Ilpo Kojola  42
  Väinö Raappana  42
 16.  Sanna Junttanen  41
  Esa Hohtola  41
  Jukka Piispanen  41
 19.  Jukka Hauru  37
 20.  Erkki Sarviaho 34
  Ari Kakko 34

Tammirallin PPLY:n kisan tulokset
 1.  Kari Rannikko  62 lajia
 2.  Tapani Tapio  59
 3.  Ari Rajasärkkä  58
  Reijo Pantsar  58
 5.  Seppo Rajaniemi  57
 6.  Heikki Holmström  56
 7.  Ville Suorsa  53
 8.  Sami Timonen  51
 9.  Pekka Suorsa  50
 10.  Teemu Fyrsten  48
 11.  Erkki Sarviaho 46
 12.  Markku Leppäjärvi  45
  Ilpo Kojola  45
 14.  Juhani Törmi  44
 15.  Mikko Jaukkuri  43
  Tuomo Jaakkonen  43
 17.  Väinö Raappana  42
  Jaakko Koistinen 42
 19.  Sanna Junttanen  41
  Esa Hohtola  41
  Jukka Piispanen  41
 22.  Jukka Hauru  37
 23.  Markus Keskitalo  34
  Ari Kakko 34
 25.  Pekka Rahko 21
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Kuntakisa – uusi kilpailu-
muoto tammikisaan
Tammikisan yhteydessä järjes-
tettiin ensimmäistä kertaa kun-
takisa, johon osallistui haaste-
periaatteella 13 kuntaa. Tiukan 
kisan vei nimiinsä Kuusamo, 
jonka niskaan hengittivät Hauki-
pudas ja Pyhäjoki. Tässä kilpai-
lumuodossa saattoi kuka tahansa 
kantaa kortensa oman asuinkun-
tansa tai muidenkin kuntien pis-
tepussiin. Kuntakisa osoittautui 
myös mainioksi keinoksi luoda 
yhteishenkeä kunkin kunnan lin-
tuharrastajien keskuudessa. 

Kuntakisan tulokset
 1. Kuusamo 44 lajia
 2. Haukipudas 43
 3. Pyhäjoki 42
 4. Taivalkoski 37
 5. Muhos 36
 6. Liminka 35
 7. Oulainen 34
 8. Kempele 32
 9. Ruukki 28
 10. Tyrnävä 24
  Kiiminki 24
 12. Lumijoki 21
 13. Kuivaniemi 16

Kevätralli
PPLY:n kevätralliin osallis-
tui tänä vuonna 11 joukkuetta. 
Varsin myöhäisestä ajankoh-
dasta huolimatta (29.-30.5.) ei 
yölaulajilla juuri päästy herkut-
telemaan ja kun korkean veden 
vuoksi kahlaajarannatkin olivat 
poikkeuksellisen tyhjiä, ei rallin 
lajimäärässä ylletty aivan huip-
putuloksiin. Tosin voittotulos 
144 lajia, (Nuoret Pierut; Lam-
pila, Keskitalo & Velmala) on 
hieno tulos missä tahansa Suo-
messa.

Monesti toukokuun lopun 
Pohjois-Pohjanmaa tarjo aa har-
vinaisuusrintamalla paljon näh -
tävää. Tänä vuonna ei kui ten  kaan 

bongattavaa juuri ollut. Pik -
kuharvinaisuuksia ral lissa kui -
tenkin tavattiin. Esimerk kei  nä 
näistä voisi mainita niittysuohau-
kan, rantakurvin, pik kujoutsenen 
ja ehkäpä hienoim man yksittäi-
sen havainnon, leveäpyrstöki-
hun, jonka Klenkat (Huttunen, 
Huttunen, Rannikko, Tunturi & 
Viklund) löysivät Kuivaniemen 
Oijärveltä.

Kesäralli
Kesärallikunniksi arvottiin tänä 
vuonna kesäisin vähän retkeil-
lyt Muhos ja Utajärvi. Rallaa-
misajankohta, 2.-3.7., on laulu-
linnuille jo melko myöhäinen, 

joten yölaulajia ei tässäkään 
rallissa runsain määrin tavattu. 
Alueellamme harvalukuiset vii-
riäinen ja ruisrääkkä kuitenkin 
löytyivät. Ajankohtaan nähden 
mielenkiintoisia olivat myös 
mustalintu ja uivelo. Myös upeat 
suolajit, muuttohaukka ja metsä-
hanhi havaittiin rallissa. 

Hailuodon syysralli
Tämän vuoden Hailuodon syys-
ralli jää historiaan, ei yksin hy-
vän yhteislajimäärän (126 lajia) 
vuoksi vaan myös rallissa löy-
tyneen pikkukiurun ansiosta. 
Pikkukiurun voisi nimetä koko 
vuoden lintutapaukseksi Pohjois-

Tammirallissa kottaraisen hoitaa helpoimmin pinnalistalleen 
Oulun Ruskon kaatopaikalta, missä lintuja talvehtii vuosit-
tain. © VILLE SUORSA
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Pohjanmaalla. Suomen kaikkien 
aikojen kolmas pikkukiuru ke-
räsi parin läsnäolopäivänsä ai-
kana kolminumeroisen määrän 
bongareita todistamaan tämän 
huippuharvinaisuuden vi siittiä 
Keskiniemen ”rarikentäl lä”. 

Itse ralli kisailtiin muka-
vassa syyssäässä. Kahlaajia löy-
tyi hyvin ja koska viivyttelijöitä 
havaittiin tervapääskystä lähtien, 

oli kokonaislajimäärä odotetun 
korkea. Monen rallijoukkueen 
suunnitelmat menivät uusik-
si Pygmileivosten (Peltomäki, 
Rautio, Sjöholm & Uusimäki) 
löydettyä pikkukiurun miltei 
tiettömän taipaleen takaa, jonka 
vuoksi voittajien lajimäärä (vrt. 
kokonaislajimäärään) olisi voi-
nut olla vieläkin korkeampi. 
Joka tapauksessa, Pikkuoravat 

(Keskitalo, Lampila & Taavet-
ti) ottivat omansa pois kahden 
lajin marginaalilla toisen sijan 
mennessä peräti kolmen jouk-
kueen kesken jakoon. Syksyinen 
Hailuoto voi tarjota lintuhar-
rastajalle melkein mitä tahansa 
ja sitä ”jotain” oli tänä vuonna 
etsimässä 33 lintuharrastajaa 11 
eri joukkueessa (toiset sen sitten 
löysivätkin…).

Kevätrallin tulokset
 1. 144 lajia Nuoret Pierut: Keskitalo, Lampila & Velmala
 2. 137  Kellon Tarkat: Komulainen, Kukkola, Meski & Wilenius
 3. 135  Herva, Karvonen, Rajaniemi & Siira
 4. 134  Klenkat: Huttunen, K. Rannikko, Tunturi, Tunturi & Viklund
 5. 133  Lehtokurpat: Luukkonen & Väyrynen
  133  Oulun Daltonit: Ala-Kojola, Fyrstén, Leppäjärvi & Törmi
 7. 130  Kohtuuden ystävät: Piispanen, Pursiainen, Strömmer & Timonen
 8. 128  Koistinen, Kärenaho & Varpenius
 9. 116  Nuotit hukassa: Hautala, Ojanen & S.Rannikko
 10. 110  Hohtolan perhejoukkue: A. & E.Hohtola
 11. 96  Dalziel & Peltomäki

Kesärallin tulokset
 1. 103 lajia Hipit: Markkola, Lampila ja Tuominen
 2. 98  Herva, Honkanen ja Saarenpää
 3. 96  Pantsar, Rajaniemi, Sarviaho ja Tapio
 4.  87  Liisa, Mikko + Klenkka: L. ja M. Ojanen, Rannikko

Hailuodon syysrallin tulokset
 1.  92 lajia Pikkuoravat: Keskitalo, Lampila & Taavetti
 2.  90  PopStars II: Hauru, Meski & Tuohimaa
   90  Pygmileivoset: Peltomäki, Rautio, Sjöholm & Uusimäki
   90  Sedät jaksaa heilua: Hohtola, Pursiainen & Rannikko
 5.  89  Kolme Muskettisoturia: Karvonen, Luukkonen & Markkola
 6.  82  Täällä taas: Aalto, Ala-Kojola, Hänninen & Suojarinne
  82  Loppukiri: Rajaniemi, Suorsa V., Suorsa P. & Tapio
 8.  78  Koistinen & Varpenius
 9.  75  Kairan Raatajat: Jaakkonen, Kojola, Ruuska & Väyrynen
 10.  64  Räpäsorsat: Kangas, Kuosa & Lampila
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Talvirallin tulokset
 1. 29 lajia Tuomo Jaakkonen, Antti Ihantola, Jukka 
      Kiiskilä, Matti Heino & Ville Suorsa
    29  Reijo Pantsar & Tapani Tapio
 3. 27  Jura: Juha Rantaharju
    24  Miia Luukkonen & Tuomas Väyrynen
 4. 24  Väinö Raappana & Sami Timonen
 6. 21  Veli-Pekka Honkanen & Teemu Saa-
      renpää
 7. 20  Saana Kukkola & Jouni Meski
 8. 19  Taivalkoski: Kalevi Hirvonen, Unto Lai-
      tala & Jorma Räisänen
 9. 16  Heikki Tuohimaa & Kari Varpenius

Talviralli
Talviralli järjestettiin tänä vuon-
na lauantaina 4.12. Ralliaika oli 
klo 7.00-16.00, joten kenenkään 
ei tarvinnut rallin takia valvoa 
koko yötä. Joukkueita oli ilmoit-
tautunut ilahduttavat 9 kappa-
letta, joten suhteellisen pienistä 
lajimääristä huolimatta oli 21 
ennakkoluulotonta lintuihmistä 
etsimässä lajeja alkutalven hä-
märässä. Parhaista havainnoista 
voisi mainita vaikkapa maakot-
kan, pähkinänakkelin ja kolme 
lajia käpylintuja.

Pähkinänakkeli voi viihtyä ruokinnoilla vaikka läpi talven © VILLE SUORSA
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Ralliaamu alkoi melko väsyneissä merkeis-
sä. Kilpailevan joukkueen pahat pojat oli-
vat sattuneet samaan kämppään yöpymään 

ja ansiokkaasti valvottivat enimmän osan yöstä. 10 
minuuttia ennen rallin alkua Itänenälle ajellessa oli 
pari teertä tien varressa. Hetken pähkäiltyämme 
jatkoimme matkaa, teeriähän toki tulisi näkymään, 
ei kärsivällisyys riittänyt alkaa odottella rallin al-
kua. Teeret ei tietenkään palatessa olleet paikalla 
eikä niitä missään muuallakaan vastaan tullut, 
paitsi tietysti sunnuntaina.

Itänenällä valkeni heti autosta noustessa, 
minkälainen päivä tulisi olemaan: äärimmäisen 
hektinen. Useilla eri lajeilla oli voimakasta liikeh-
dintää. Tavoiteltuja lajeja alkoi tippua liukkaasti: 
puukiipijää, rautiaista, mustarastasta, jopa tsik-
sirkku ja leppälintu. Harmaasieppo oli kuuluvinaan 
äänikakofoniasta aina välillä, mutta jos sitä py-
sähtyi kuulostelemaan, ei merkkiäkään siepoista. 
Rantaviivasta hoitui gavia, molemmat melanitat ja 
yllättävän harvalukuinen pajulintu. Kosolti taval-
lisempia lintuja toki havaittiin lisäksi. Poistuimme 

paikalta kokolailla tyytyväisinä, vaikka kuloras-
taan, kuusitiaisen, pyrstötiaisen ja metsäkirvisen 
puuttuminen Itänenän jälkeen ei lupaa hyvää.

Pöllässä kölli retken ainoa alli. Muuten 
Pöllä oli vaisuhko paikka. Harri komppasi len-
tokenttää ja kuuli metsäkirvisen, joka jäi puuttu-
maan lopulta. Niin ikään Harri näki yksinäisen 
metsähanhen, joka honottaen oli lähestynyt muuta 
joukkuetta ylittääkseen meidät laiturilla staijaavat. 
Linnun lentorata oli niin itsestään selvä, ettei Har-
ri katsonut edes tarpeelliseksi meitä informoida 
otuksesta… Nuijiksihan se meni, kuka sitä nyt nis-
ka kenossa pilviin tuijottelee? Kuivasäikkä himot-
ti, mutta kun tie nousi elämää suurempien kura-
koiden muodossa pystyyn heti alkuunsa, todettiin 
paikka liian aikaa vieväksi spontaaniretkeilylle. 
Poistuimme siis Pöllästä enemmän nuijanneena 
kuin saaneena. Yritin esittää Patelanselällä käyn-
tiä niin ikään joutavaksi spontaaniksi ajanhaas-
kuuksi, mutta pojat onneksi saivat perusteltua 
lenkin houkuttelevaksi. Minä keskityin tärkeim-
pään eli leivän mussuttamiseen, kun Petri vaati 

PIKKUORAVAT HAILUODON SYYSRALLISSA

Kirkkosalmella on käytävä kuittaamassa mm. harmaasorsa © VILLE SUORSA
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kuittaamaan tervapääskyä taivaalta… Jälkkärik-
si paikattiin metsähanhi puiden latvojen väleistä 
taivaalla lentävää lintua katsellen. Hyvillä mielin 
poistuimme paikalta. Reitti jatkui Järventauksen 
pelloille. Silputtavia varpusia tuuletettiin suureen 
ääneen – näin kivuttomasti ne eivät ole koskaan 
luotorallissa hoituneet! Pikku seisoskelulla nähtiin 
ainakin kolme metsähanhiparvea muutolla. Kaikki 
tietysti seulottiin läpi tarkasti. Viimeisessä, reilun 
20 linnun parvessa erottui jo kohti tullessa yksi 
hintelämpi. Parven piti antaa ohittaa, ennen kuin 
laji hienossa myötävalossa varmistui lyhytnokka-
hanheksi lintujen vaihdellessa parvessa alituiseen 
paikkaa. Kulorastaskin irtosi sekä varpushaukka.

Peltojen jälkeen oli vuorossa Kirkkosalmi. 
Ängettiin röyhkeästi ylätasanteelle piittaamatta 
paikalla jo olleesta toisesta ralliryhmästä ja peräs-
sä tulevasta kolmannesta poppoosta. Keilaboltsi 
alias nokimuna ja lapasorsa hoitui heti paikalla. 
Sitten tornin täytti pahaenteinen tekstiviestin pii-
patus lähemmäs 10 puhelimeen yhtä aikaa… Tui-
jotettiin tyrmistyneinä puhelimen näyttöä. Monesti 
olin nuorena ja villinä bongarina sännännyt pikku-
kiurun perään, mutta kaikki ne olivat osoittautu-
neet lyhytvarvaskiuruiksi. Moisista kokemuksis-
ta skeptisyyttä oppineena luin viestiä eteenpäin, 
kunnes alkoi tulla vastaan sellaisia nimiä, joiden 

todella saattoi olettaa osuvan oikeaan lajinmää-
rityksessään kinkkisemmänkin haasteen osuessa 
kohdalle. Vailla tietoa, mitä ihmettä pitäisi tehdä, 
poimittiin sijaistoimintona harmaasorsa Salmesta. 
Päätettiin muuttaa pakollisten käyntikohteiden jär-
jestystä ja lähteä matkaan. Kymmenkunta päivää 
aiemmin Keskiniemeen pääsi henkilöautolla kuin 
tyhjää vain, vaikka vettä oli silloinkin reippaasti. 
Toiveikkaana lähdettiin yrittämään. 4 km:n koh-
dalla oli kuitenkin talkoot jo valmiiksi käynnissä: 
yksi joukkue jumissa tiellä ja pari muuta jengiä 
siinä ihmettelemässä. Jumittuneet saatiin irti ja 
kaikki paikallaolijat päättivät jatkaa jalan Keski-
niemeen. Paitsi kohta perässä tullut sininen Lada, 
joka jatkoi ihan ilman snorkkeleita tien kulkemis-
ta… Joukkueemme valitsi reitikseen rantaviivan. 
Yhtään ainoata kahlaajaa ei välillä näkynyt, ennen 
kuin alettiin jo olla Keskiniemessä. Sentään härkä-
lintu hoitui matkalta. Kauaksi on paineet entisestä 
etelän ahtopainebongarista Pohjois-Pohjanmaan 
rauhassa kaikonneet. Tämä kävi oivasti ilmi saa-
vuttaessa rantaviivaa pitkin Keskiniemeen. Vanhat 
hirvet Harri ja Petri olivat ottaneet jo sadan metrin 
kaulan kentän auetessa vieressä. Tässä vaiheessa 
lähti edestäni pulmunen, joka näytti laskeutuvan 
edemmäs dyynille. Hälytin puhelimella vain sadan 
metrin päässä eliksestä harppovan Petrin takai-

Keskiniemeen menevä tie muistuttaa usein enemmän jokea kuin tietä © VILLE SUORSA
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sin rantaan. Pulmunen kaivettiin pinnaksi ja juu-
ri käännettyämme nokkamme taasen kohti elistä, 
kuului karikukon ääni aivan vierestä. Ja siinähän 
se edelleen äänekkäästi kiroten jatkoi lentämistään 
rantaviivassa kohti Marjaniemeä. Eliksen lisäksi 
kuittasimme kentältä ralliin lapinsirkun ja kivitas-
kun. Yllättäen muuan kilpaileva joukkue oli saanut 
Peltsin heltymään ja kuskaamaan itsensä autokyy-
tillä perille niemeen. Änkesimme paluukyytiin toi-
sen joukkueen kanssa ja säästimme näin kolmisen 
varttia – mikä kyydintarjoajia jälkeen käsin saattoi 
hiukan kirvellä. 

Meille ei kuitenkaan luoteisrannan linnut 
vielä alkuunkaan riittäneet, vaan kävelimme vielä 
Virpiniemi–Mäntyniemi väliä saaden lapin kir vi-
sen, ampuhaukan, merikotkan, pikku- ja pulmus-
sirrin. Viimein saimme kävelyurakkamme pää-
tökseen ja kaasuttelimme Marjaniemeen kahvilan 
taakse jäävään kalastajamökkikylään. Harri oli 
taasen komppaamassa puskia ja Petri ilmoitti kat-
selevansa 2kv heuglinia. Olin nähnyt juuri vastaa-
van (=saman) linnun paikalla puolitoista viikkoa 
aiemmin, joten jatkoin telkkämassan selaamista 
uivelon toivossa, hegulistahan ei pinnaa irtoa. 
Vasta Petrin kiristyneeseen äänensävyyn esittämä 

huomautus linnun lentoonlähdöstä sytytti lampun 
päässäni: heuglinihan on tiettävästi eräänlainen 
tuhkaSELKÄLOKKI, eikä minkään valtakunnan 
fuscusta listaltamme löytynyt. Lintu meni huk-
kaan. Hetken aikaa alkoi tuntua, että kohta alkaa 
sellainen kahden ornin kilpajuoksu dyynimaise-
massa, jossa minä määrään juoksun suunnan ja 
Petri vauhdin. Heguli löytyi murtajan vierestä aal-
loilta keinumasta, onneksi, Petrillä tiedetään ole-
van paitsi noin 15 kg enemmän elopainoa myös 
verrattomasti parempi aerobinen suorituskyky. Ju-
pinaa kuului vielä jonkin aikaa, mutten erottanut 
muuta kuin sanat ”h……n moukka”. Hyrrän alla 
vuorostaan staijattiin Harrin kanssa, Petri komp-
pasi. Kohta puhelin soi ja esitettiin vaatimus tulla 
katsomaan tundraurpiaista. Tundraurpiainen syys-
kuussa tuntui vähintään yhtä härskiltä kuin met-
so Hailuodossa. Olin myös nähnyt staijatessani 
sen dyynillä vellovan satojen urpiaisten parven. 
Raskaasti huokaisten mentiin parven ja Petrin luo 
miettien, millä ihmeellä siitä levottomasta joukos-
ta voi saada yhtä ja samaa lintua kahteen kiikariin 
samanaikaisesti. Todellisuus osoittautui huojen-
tavaksi: joukossa oli yksi varsinainen lumipallo, 
joka lennosta löytyi pikkunuotituksella helposti 

Hailuodossa varpunen voi teettää töitä © VILLE SUORSA
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kaikille kolmelle yhtä aikaa.
Lähdettiin ajelemaan päätietä länteen py-

sähdellen peltoaukeilla. Työväentalon (?? kuiten-
kin se punainen iso talo tien vieressä, jonka vierit-
se tiedetään Upupankin kerran lentäneen) aukealla 
hoitui närhi ja näkyi jo retken toinen tervapääsky. 
Ulkokarvosta Petsamon laiturilta hoitui sukkelaan 
uivelo ja harmaahaikara. Harri oli taas parin sa-
dan metrin päässä komppaamassa, soitti sieltä 
(tällä kertaa) ja kehotti hoitamaan pään yli lentä-
neen merimetsoparven pinnoihin. Kamalaa kyytiä 
kohti Huikkua, lapsikin tietää, että siellä on tiiroja 
aina istumassa syyskuun lopulla aallonmurtajalla 
nauru- ja kalalokkien seassa. Tiputettiin kuitenkin 
Harri Potinhaminaan perehtymään Potinlahden 
linnustoon. Huikun aallonmurtajalla oli tasan kol-
me lokkia eikä minkään valtakunnan pinnasta ollut 
tietoakaan. Harri sen sijaan kuuli tällä välin pyrs-
tötiaisia… Juuri palatessamme oli Harri onneksi 
nähnyt mustaviklon tippuvan heinikkoon harmaa-
haikaran viereen. Lintu löytyi sieltä tepastelemas-
ta, pari suokukkoa myös lenteli eestaas.

Käytiin jatkamassa matkan varrella hetki 
kesken jäänyttä staijia Kirkkosalmella, sitten oli-
kin aika lähteä raahustamaan kohti lopetuspaik-
kaa, Tömppää. Mutavelli Tömpän tornille oli ajo-
kelpoinen vain muutaman sadan metrin matkan. 
Sitten mudassa raahustaessa alkoi sataa vettäkin 
oikein märäksi asti, ja alkoi hiipiä karmea epäi-
lys, josko loppuralli (1,5h) olisi vain kamalaa 

kärsimystä parin hassun lajin tähden. Mutta sepä 
osoittautuikin hienon rallin upeaksi huipennuk-
seksi. Kävelyltä hoitui pyrtsi, tornista kyhmäri. 
Lähdettiin etenemään kohti rantaa, kun siellä nä-
kyi olevan kahlaajia uloimmilla särkillä ja jänkä-
kurppakin puuttui. Heti alkuun pomppasi niityltä 
suopöllö, joka älysi kuitenkin laskeutua riittävän 
pian, eikä lentänyt Riisillä hilluvien parin muun 
joukkueen nenien eteen. Rannan kahlaajat eivät 
tarjonneet uutta. Sen sijaan hurjassa vedossa ollut 
Harri nokitti pari tiiraa mereltä, ja vaikka oltiin 
rallissa, määritettiin molemmat kalatiiroiksi, eikä 
kahden tiiralajin sekaparveksi… Vähän ajan pääs-
tä Harri jatkoi listaa kalasääskellä. Ajassa 17.52 
löytyi vielä isolepinkäinen kuusen latvasta, joka 
juuri ja juuri vietti aloillaan aikaa kahden ihmisen 
sen nähdä. Lopuksi oli vielä raivokasta staijia ja 
kurppakomppausta, vailla tulosta kuitenkin. Am-
puhaukka näkyi useaan otteeseen, muttei millään 
ilveellä puuttuvaa kanahaukkaa. Lisää muuttavia 
metsähanhia havaittiin myös.

Voitto irtosi kuin irtosikin 92 lajilla. Myön-
nettävä on, että rallissa oli ”hyvin menee” tunne 
vallalla enimmän osan aikaa. 

Seuraavana päivänä näkyi pikkuretkellä 
luodossa harmaasieppo, lukuisia metsäkirivisiä, 
teeriä ja punakuiri.

  -MARKUS KESKITALO
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Ensimmäinen merkintä ka-
lenterissani Kuusamon 
Lin tumaratonin kuumen-

neista hetkistä vuoden 2002 poh-
justusviikolta löytyy maanan-
tailta (10.6.2002): ”Riihimäen 
Jouni kertoi, että  Taivalkosken 
Elehvässä laulaa pikkusieppo. 
Paikka Iso-Elehväjärven etelä-
päässä ja laulu kuuluu valtatiel-
le. Havainto oli varmaan tehty 
jo sunnuntaina.” Tämä kuvastaa 
hyvin pohjustusviikon tunnel-
mia, sillä naapurikunnista tulee 

helpommin tietoa julkisuuteen 
kuin lintumaratonia edeltävinä 
päivinä Kuusamosta.

Kisaan (14.–15.6.2002)  
osal listui 20 joukkuetta, jotka ha-
vaitsivat yhteensä 150 lintulajia. 
Vähäisenä pidettävään kokonais-
lajimäärään vaikutti eniten yön 
kylmyys, kun paikoin oli pakkas-
ta 3 astetta. Muutoin vallitsi läm-
min sää – alkuviikosta lämpötila 
oli jopa +25 astetta. Harvinaisim-
miksi havaituiksi lajeiksi tuloksi-
en julkistuksen jälkeen merkittiin: 
pesivä vir ta västäräkkipari, me-
rikihu, pik kusieppo, mustapää-
kerttu, vii ta kerttunen, lapinuuni-

lintu, lin tumaratonin tunnuslaji 
sinipyrs tö sekä harmaasorsa. 

Lintumaratonin yhtey-
dessä järjestettiin veikkaus kisan 
harvinaisimmasta havaitusta lin-
tulajista. Kaikkiaan 33 lintulajia 
veikattiin harvinaisimmaksi ha-
vaituksi lajiksi ja veikkaajia oli 
kaikkiaan 51. Eniten (7 veikka-
usta) veikattiin pikkukultarintaa, 
mutta sitä ei havaittu kisassa. 
Harvinaisemmaksi havaituksi  
lintulajiksi osoittautui virtaväs-
täräkki, jota veikkasi ainoana 
Kirsi Nisula.

KUUSAMON 19. SM-LINTUMARATON 2002

HEIKKI SEPPÄNEN

Lintumaraton-kisan tunnelmia joukkueet ovat kuvanneet kisapahveihinsa seuraavanlaisesti:
• Paras A-ryhmä: ”Hyvin onnistuneeseen pohjustukseen nähden ralli oli pettymys. Useita turhia 

bongauksia. Kuukkeli jälleen puutelistalla.”
• Doz K Hahn: ”Takaiskuista huolimatta hyvä tunnelma koko ajan. Peli fyysistä. Pahimpina puuttei-

na kaakkuri ja mustatiira.”
• Klenkat: ”Kengät eivät tahdo kestää, yöllä kylmää ja pohjustukset eivät pidä. Kisatunnelmat silti 

leppoisat.”
• Pyhäjärven Ponnistus: ”Riekko, metso, metsähanhi puutteina. Ongelmana lisäksi valmistelussa 

jalkapallon MM-kisat.”
• Nuotit hukassa: ”Nuotit hukkuivat jo alkuvaiheessa aikataulumuutoksen vuoksi. Naisten keskinäi-

nen solidaarisuus ulottuu myös lintumaailmaan. Lopetuslajiksi saimme riemastuttavasti isokoskelo-
naisen. Johannan kommentti: Onko se nainen? Onhan se isokoskelonainen!!”

• Porvoon mitalla: ”Pahimmat puutteet/ongelmat: pohjansirkku/pohjansirkku”.
• Alula Team: ”Suopöllö & hippiäinen olivat pahimmat puutteet”.
• Pläkhooks: ”Kelihän oli mitä mainioin, pakkasesta helteeseen”.
• Heppu: ”Poikkeuksellisesti ei satanut, mutta yöllä olisi tarvittu lukkosulaa”.
• Oulangan atomi: ”Kuusamoa kierrettiin kotiseutumatkailleen. Saunavaaralla käynti ja katselu 

Paanajärvelle oli kisan huipentuma, vaikka vaara oli turhan hankalan ja huonon tien takana”.
• Nuijamiehet: ”Todella hyvä kisatunnelma, järjestelyt pelasivat loistavasti. Suuri kiitos Ollille ja 

muille järjestelyihin osallistuneille. Todella hieno kokemus, ensi vuonna jatketaan.”
• Roptunkit: ”Hyvä sää – hyvä fi ilinki.”
• Stadin staijarit: ”Otimme rennosti tämänkertaisen rallin, emme panostaneet pohjustukseen.”
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Tulokset
1 Paras A-ryhmä

Aarne Ohtonen, Mika Ohtonen, Jouni Riihimäki, Andreas Uppstu
120

Doz K Hahn
Pentti Kallio, Kari Engelbarth, Olli Näyhä, Jari Markkula, Kari Saarinen

120

3 Klenkat
Kari Rannikko, Ari Vienonen, Antti Leivo, Antti Huttunen

116

4 Turku I
Rauli Lumio, Jouko Lunden, Juhani Toukola, Jouko Vuokko

113

Rallus
J. Laaksonen, T. Kupiainen, J. Nordblad, G. Nordenswan, Mikko Huju

113

Pyhäjärven Ponnistus
Merja Landen, Jari Landen

113

7 Apla
Mauri Sarkanen, Esko Sarkanen

112

Nuotit Hukassa
Irma Hautala, Johanna Klemettinen, Seija Rannikko, Pirkko Siikamäki

112

9 Mittumaarin Pojat
Veli-Matti Multanen, Veli Niemi, Raimo Palmu

110

10 FC Fallos
Pasi Pirinen, Sampo Laukkanen, Markus Keskitalo, Jani Ceder

108

11 Porvoon Mitalla
Rolf Friberg, Hans Ehrnsten, Thorbjörn West, Thomas Hedberg

107

Alula Team
Jaakko Kanerva, Pekka Keskinen, Pekka J. Nikander, Antero Topp

107

13 Pläkhooks
Mauno Niskanen, Jarmo Lehtonen, Pekka Wallin, Kari Aromäki

106

www.bilia.fi 
Markku Vakiala, Kai Suomela, Christer Casagrande, Maija Suomela

106

15 Äimänkäet
Hannu Friman, Tapani Missonen, Kirsi Leiri

105

Heppu
Matti Ryhtä, Timo Damski, Reijo Purasmaa, Hannu Miettinen

105

17 Oulangan Atomi
Anne Savola, Ari Savola, Laura Savola

104

18 Nuijamiehet
Jyrki Jalli, Jukka Reinikainen, Juha Koskinen

103

19 Roptunkit
Heikki Ropponen, Esko Kitula, Markku Tunturi

99

20 Stadin Staijarit
Kalevi Hietaniemi, Matti Koljonen, Tuomas Hietaniemi

98
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KUUSAMON 21. SM-LINTUMARATON 2004

HEIKKI SEPPÄNEN

Kesäkuun 2004 lintuha-
vainnot muistikirjassa ni 
alkavat kahdella pe sin -

täilmoituksella: Tenho Piipponen
ilmoitti 10.6., että Varpasalmessa 
laulujoutsen rakentaa pe  säänsä 
ai van valtatien tuntumaan ja 
Ahok kaan Olli puolestaan il-
moitti, että Tiirakkajärvellä här-
kä lintupari on rakentamassa pe-
sää. Ollin mukaan aikaisemmin 
härkälintua ei ole järvellä pesi-
vänä nähty.

Pohjustusviikon tiistai-
na (15.6.) lähes samanaikaisesti 
löytyi kahdesta paikasta Kuusa-
molle uutena lintulajina pikku-
kultarinta. Peter Uppstu ilmoitti 
Vähäjärveltä, aivan 5-tien var-
relta, Etelä-Kuusamosta puoli 
kol men aikaan aamuyöstä löy-
tyneen laulavan pikurin. Heti 
kello seitsemän aikaan Hans 
Ehrnsten ilmoitti löytäneensä 
pi kurin myös Moisasensuontien 
tuntumasta Rukan länsipuolelta. 
Itse eh din Moisasensuontien pi-
kuripaikalle vasta torstaiaamuna 
ja aktiivisesti laulava lintuhan 

löytyi helposti. 
Maratonkisasta oli siten 

odotettavissa jälleen mielen-
kiintoinen. Olihan jo edellisenä 
sunnuntaina tullut tietoon pen-
sassirkkalinnun laulavan Pent-
tilänvaarassa keskellä kylää. 
Tämän linnun ilmoittamisesta 
sukeutui tekstiviestin vaihtoa. 
Paras A-Ryhmältä tuli viesti kun 
laitoin tästä Kuusamon harvinai-
suudesta viestin eteenpäin: ”Hei 
Heikki, älä nyt kaikkia laita 
piippariin!” No – nämä tällaiset 
viestin vaihdot kuuluvat Kuusa-
mon henkeen!

Kovatasoinen kisa
Kisasta (18.–19.6.) tulikin kova-
tasoinen.  Tähän BirdLife Suo-
men ja Kuusamon Lintukerhon 
järjestämään kisaan osallistui 
yhteensä 30 joukkuetta, jotka 
havaitsivat 24 tunnin aikana yh-
teensä 161 lajia. Kilpailun voit ti 
joukkue Doz K Hahn tulo ksella 
131 lajia. Toiseksi tuli edellis-
vuotinen voittajajoukkue MC 
Ral lus (129 lajia) ja kolmannek-
si joukkue Kuusamon Ikinuoret 
(myös 128 lajia). Voittajajouk-

Lintumaratonkisassa mukana olleiden joukkueiden kommentteja kisasta ja omista tunnelmista:
• Porvoon Mitalla: ”Aloitus Kuratilla, mutta tiedossa ollut nokikana oli piilossa. Se piti saada esille! 

Sieltä löytyivät myös käenpiika ja lapasorsa. Lopussa tahti hiipui. Lähes lajiton yö sai suupielet 
alas. Lopputulos (116) sivuaa ennätystä.”

• Heppu: ”Kerrankin kunnon sää. Kastuttiin vain kerran kuurosateessa, mutta silloin kunnolla. Lin-
nut etenkin soilla jotenkin hiljaisia.”

• Kurppakomppania: ”Peruslajit (I/70 ja II/21)olivat helppoja. Erittäin kevyt pohjustus.”
• www.bilia.fi : ”Upea päivä. Kiitos järjestelyistä. Sään puolesta hienoin kisa – vain biilia piiputti.”
• Kuolio Kuittaa: ”Viime vuoden Näränkä kumisi hiljaisuuttaan ja tarsigerin laulua aamulla. Ilman 

Närängän lenkkiä lajimäärä olisi ollut todennäköisesti jonkun verran korkeampi. Mukava porukka 
mukavassa säässä eikä kukaan sipannut.”

kueessa kilpailivat Kari Engel-
barth, Pentti Kallio, Jari Markku-
la, Olli Näyhä ja Kari Saarinen. 

Mukavimpia lintuhavain-
toja kuusamolaisittain edustivat  
mm. pikkukultarinta, haarahauk-
ka, luh tahuitti, virtavästäräkki, 
muut tohaukka ja lapinuunilintu. 
Kuu samon tunnuslajit, muualla 
Suo messa harvinaiset, sinipyrs-
tö (12 joukkuetta) ja pikkusirkku 
(23 joukkuetta) olivat suhteelli-
sen helposti löydettävissä. Eri-
koisin havainto oli jo edeltävällä 
viikolla löydetyt kaksi pikkukul-
tarintaa. Molemmat pikurin löy-
töpaikat pysyivät miehitettynä 
kisan ajan ja viimeisin tiedossa 
olevan havainto Vähäjärvellä 
tehtiin kisan jälkeisenä päivänä 
(20.6.).

Ässälajeiksi, jotka vain 
yksi joukkue havaitsi, osoit-
tautuivat: merimetso ja puna-
jalkaviklo (Rennon Retkeilyn 
Puolesta), harmaasorsa (Nuotit 
Hukassa), merikihu ja huuhkaja 
(Ikikuukkelit), viitakerttunen 
(Kuusamon Ikinuoret), pikku-
sieppo (Doz K Hahn) ja lapin-/
pikkusirri (Nuijamiehet).
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• Oulangan Atomi: ”Tavoitteessa 100 lajia onnistuttiin. Tehtiin poikkeuksellinen valinta – mentiin 
Iivaaralle.”

• Finnature: ”Palattiin kisaan 9 vuoden tauon jälkeen.  Hyvä tunnelma päällä koko ajan eikä väsyt-
tänyt yhtään! Brittitoimittaja sopeutui porukkaan hyvin ja poimi äänet yllättävän hyvin.”

• Rukan Tiirat: ”Meni paremmin kuin vuonna 2003. Silti 6 tuntia syömiseen, saunomiseen ja uimi-
seen.”

• Tuomas, Jesse, Sami ja Pojat: ”Eliksiä tuli. Mukana kolme vähän yli 10-vuotista poikaa.”
• Riekonkieppi: ”Hyvin jaksettiin 18 tuntia.”
• MC Rallus: ”Nokkavarpunen missattiin Vuotungissa – vain etupenkillä laji havaittiin. Koko kisa 

leikittiin Parasta A-Ryhmää. Juha oli Aarne, Sampo Mickom-Boy, Markus Andreas, Tuukka Riihi-
mäki ja Tuomas Tuomela. Ajoittain oli hauskaa, vaikka roolit eivät miellyttäneet.”

• Pyhäjärven Ponnistus: ”Paras havainto heinätavi-koiras. Tuli pellonpintaa viistäen kohti Vuotun-
kijärveä. Muutenkin mahtavat viilikset ottaen huomioon yhden päivin (7 tunnin) ja 120 km valmis-
telut.”

• Pläkhooks: ”Oikein hyvä kisa – ja paranee vain vuosi vuodelta.”
• Mittumaarin Pojat: ”Puutteita oli, ongelmia ei. Kisatunnelmat hyvät – parempaan ei kyetty.”
• Nuijamiehet: ”Hyvä aloitus Isokuusikolla ja hyvä lopetus Iivaaralla (kuukkeli). Keskellä marato-

nia kohellettiin - taas. Peruslajisto II petti, vain 20.”
• Pölkky Strong Wood Team: ”Toista kertaa oltiin mukana ja ollaan tyytyväisiä. Peruslajisto vielä 

hakusessa, kun pohjustus heikkoa.”
• BirdLife International: ”Kiitokset säästä! Ei harjoiteltu ollenkaan. Latvialaisen kolleegan kanssa 

tultiin viihtymään.”
• Team 75: ”Suurimmat puutteet lintupaikkojen tuntemuksessa, koska oli ensimmäinen kisa. Otolli-

nen sää ja hulppeat maisemat sekä mielenkiintoiset lajit siivittivät joukkuetta.”
• Halias all night long: ”Annoimme kaikkemme ja katsotaan mihin se riittää. Kisattiin 3 vuotta van-

hoilla nuoteilla. Ahvenlahti hieno ja fi ilis hyvä.”

Tunnelmaa Kuusamorallista © MAKS VAKIALA
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• Twitchers Anonymous: ”Not beeing familiar enough with calls and species to instantly identify 
that we saw or heard. Very tiring travelling from London the day before. Arrival in Kuusamo at 6pm 
on day race was to start. Good fun enough.”

• Doz K Hahn: ”Eipä ollut puutetta mistään.  Pohjustus meni erittäin hyvin. Kaikki nuotit pitivät. 
Hyvä fi ilis alusta loppuun. Kova taklauspeli sekä maastossa että liikenteessä. Rentoa lajien poimin-
taa ilman stressiä, ilman turhia ajokilometrejä tai kävelyä. Ei pidetty edes kiirettä.”

• Paras A-Ryhmä: ”Havaittiin pohjustuksessa upeat 150 lajia – mm muuttohaukka, pikuri, lam-
piviklo. virtaväiski ja lapinkirvinen. Kisasuoritus yhtä tuskaa, mutta tuskaisen puurtamisen upea 
loppuhuipennus kaatopaikalla taviokuurnan ja haarahaukan muodossa.”

• Turku I: ”Joukkue itse on tyytyväinen tulokseen. Joukkue on ollut mukana vuodesta 1984 lähtien 
vaihtelevalla menestyksellä. Nyt vain puolet vakiojoukkueesta mukana.”

• APLA: ”Ölkystä aloitimme Oulangalle lopetimme. Valmistelu on mukavaa aikaa – nyt tuli paras 
tulos joukkueelle.”

• Klenkat: ”Valtavaaralle lähtiessä vanhoille vanhat hyvät havainnot mielessä, mutta liian raskas 
Klenkoille.”

• Nuotit Hukassa: ”Mottona oli keho kiinteänä ja mieli virkeänä. Kymmenes kerta mukana ja seitse-
mäs kerta tasan samalla joukkueella. Saatiin yksi ässä (harmaasorsa) ja hauskaa oli.”

• Ikikuukkelit: ”Kuusamoon vasta torstain jälkeen. Viime vuoden tulos oli 99 ja nyt 106. Haara-
haukka oli komea!”

• Kuusamon Ikinuoret: ”Olemme pohjustaneet 3 kk! Unirästejä valtavasti ja uusia paikkoja on tul-
lut tietoon. Lakkisalmi ilmestyi meille uutena paikkana aivan kk:n liepeillä. Jos kaikki olisi mennyt 
nappiin, niin olisi ollut tavoitettavissa 135 lintulajia.”

• Rennon Retkeilyn Puolesta:  ”Spontaani kisa – ei pohjustusta – vanhalla kokemuksella. Hyvin meni 
yöhön saakka. Sen jälkeen alkoi hiipua. Kuitenkin kaksi ässää (merimetso ja punajalkaviklo).”

Kuusamon 21. SM-lintuma-
ratonin tulokset
Kuusamossa on järjestetty lintu-
maraton vuodesta 1984 lähtien. 
Kilpailussa 2-5- henkiset jouk-
kueet pyrkivät 24 tunnin aikana 
havaitsemaan mahdollisimman 
monta lintulajia. Monet jouk-
kueet tulevat Kuusamoon kisaa-
maan joka vuosi. Tänä vuonna 

mukana oli osallistujia myös 
ulkomailta, kuten Englannista ja 
Latviasta. 

Kuusamon Lintumarato-
nin osallistumismaksuilla tuet-
tiin vuonna 2004 uuden lintutor-
nin rakentamista Torankijärvelle 
ns. Jätärin alueelle yhdessä Kuu-
samon kaupungin kanssa.

Pölkky-yhtiön palkinto
Pyhäjärven Ponnistus –joukkue 
voitti Pölkky-yhtiön palkinnon, 
mikä annetaan joukkueelle, jolla 
on vähiten ajettuja kilometrejä 
lajia kohden. Heidän tuloksensa 
oli 3,27 km / laji (389 km ja ha-
vaittuja lajeja 119).

Tulokset, 18 tunnin kisa

1 Riekonkieppi
Vesa Orjasniemi, Samuli Kumpula ja Eerik Lämsä 

99

2 Rukan Tiirat
Paavo Hamunen, Jukka Makkonen, Pirkko Siukonen, Virve Hirvensalo ja Anne Murto 

92

3 Tuomas, Jesse, Sami ja Pojat
Vesa Määttä, Sami Määttä, Ilpo Terkki, Tuomas Kumpula ja Jesse Palosaari

80
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Tulokset, 24 tunnin kisa

1 Doz K Hahn
Pentti Kallio, Kari Engelbarth, Jari Markkula, Kari Saarinen ja Olli Näyhä

131

2 MC Rallus
Tuukka Kupiainen, Juha Laaksonen, Sampo Laukkanen, Markus Keskitalo ja Tuo-
mas Seimola

129

3 Kuusamon Ikinuoret
Jyrki Mäkelä, Janne Aalto, Heikki Suoraniemi, Sami Timonen ja Mika Hämäläinen 

128

4 Paras A-Ryhmä
Aarne Ohtonen, Mika Ohtonen, Jouni Riihimäki, Sami Tuomela, Andreas Uppstu 

126

5 Mittumaarin Pojat
Veli Niemi, Veli-Matti Multanen, Olli Sassi, Timo Damski 

122

6 Pyhäjärven Ponnistus
Merja Landén, Jari Landén 

119

7 Pläkhooks
Mauno Niskanen, Jarmo Lehtonen, Kari Aromäki, Pekka Wallin

118

8 Klenkat
Antti Leivo, Antti Huttunen, Kari Rannikko, Leevi Moilanen 

118

9 APLA
Esko Sarkanen, Mauri Sarkanen

116

10 Porvoon Mitalla
Torbjörn West, Hasse Ehrnsten, Rolf Friberg, Thomas Hedberg 

116

11 Nuotit Hukassa
Irma Hautala, Johanna Klemettinen, Seija Rannikko, Pirkko Siikamäki 

116

12 Heppu
Reijo Purasmaa, Hannu I. Miettinen, Matti Ryhtä 

114

13 Kuolio Kuittaa
Ari Linna, Kalevi Hiironniemi, Antti Mikala, Heikki Minn

114

14 Finnature
Jari Peltomäki, Lasse J Laine, Harri Taavetti, Stuart Winter

113

15 Joukon Jatko
Ari Ahtiainen, Jouko Olkio, Juhani Laine

112

16 Rennon Retkeilyn Puolesta
Mikko Kataja, Matti Koljonen, Kaj Hällsten

110

17 Turku I
Juhani Toukola, Jouko Vuokko 

108

18 Nuijamiehet
Juha Koskinen, Jyrki Jalli, Jukka Reinikainen, Juha Sola 

108

19 Ikikuukkelit
Arto Laakso, Martti Raekunnas

106

20 www.bilia.fi 
Christer Casagrande, Kai Suomela, Markku Vakiala ja Maija Suomela

105

21 Oulangan Atomi
Timo Posio, Ari Savola, Laura Savola

104

22 Kurppakomppania
Jorma Pessa, Jari Hakala, Timo J. Palomäki ja Jukka Pessa

102

jatkuu...
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23 Pölkky Strong Wood Team
Tarmo Latvajärvi, Unto Laitala, Vesa Turunen, Leo Räisänen

101

24 Halias all night long
Kimmo Hotulainen, Aatu Vattulainen

101

25 Team 75
Mika Korkki, Jani Laaksonen

100

26 BirdLife International
Marcus Walsh, Harri Hölttä, Maaris Strazds, Juhani Kairamo

100

27 Twitchers Anonymous
Simon Papps, Simon Satchell, Neil Murphy, Ian Woodward, Roy Woodward

94

Virtavästäräkki edustaa Kuusamorallin eksoottisempaa lajistoa © SAMI TUOMELA
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Matokorven lintutornis ta 
aukeaa näkymä kan-
sal lisesti ja kansain-

välisesti merkittävälle, Suomen 
toiseksi merkittävimmälle syys-
aikaiselle kurkien levähdysalu-
eelle, Sosonaavalle. Torni val -
mistui Muhoksen lintuharrasta-
jien talkootyönä vuonna 2006. 
Torni on yksitasoinen, noin 4,3 
metriä korkea ja siinä on tilaa 5–8 
harrastajalle. Tornista on hyvä 
näkyvyys kaikkiin ilmansuun-
tiin. Lähes esteettä sieltä näkee 
vähintään yhden km:n päähän 

ja osalla havainnointisektoreista 
jopa kolmen kilometrin päähän.  

Paras havainnointiaika 
ke väällä on huhtikuu, jolloin So-
son  aavan näkyvimpiä levähte li-
jöitä ovat laulujoutsenet, kurjet ja 
metsähanhet. Keväällä laulujout-
senia on yhdellä kertaa pelloilta 
laskettu enimmillään 600 yksi-
löä ja kurkia 800 yksilöä. Met-
sähanhia saattaa lepäillä yhdellä 
kertaa enimmillään 300 yksilöä. 
Metsähanhien joukossa tavataan 
vuosittain merihanhia, lyhytnok-
kahanhia ja kanadanhanhia. Lä-
hes vuosittain on havaittu myös 
tundrahanhia. Alueen varislintu-
lajisto on monipuolinen. Pesimä-
ajan ulkopuolella voi tornista 

havaita naakkojen ja varisten 
muodostamia satapäisiä parvia. 
Varsinkin keväisin varislintupar-
vissa voi havaita lähialueella pe-
si viä mustavariksia. Kahlaajis ta 
tavataan ke väällä yleisesti ka -
pustarintoja, töyh töhyyppiä, suo-
kukkoja, tai vaanvuohia, pik ku -
kuoveja, iso kuo veja ja vikloja. 
Harvalukui sem pana usein keväi-
sin tavataan myös pik  ku tyllejä. 
Harvinaisuutena alu eella on ta-
vattu keräkurmitso ja mullokselta 
toukokuun loppupuo lella ainakin 
kahtena keväänä.

Keväällä läpimuuttavia ja 
peltoalueella levähtäviä ja ruo kai-
levia petolintuja havaitaan kym -
meniä yksilöitä muuttokauden 
mittaan. Yleisimmät tavatta vat 
lajit ovat sinisuohaukka, hii  ri-
haukka, piekana, varpushauk ka, 
tuu lihaukka ja ampuhaukka sekä 
har valukuisimpina mm. rusko-
suohaukka, maakotka ja muut-
tohaukka.

Satunnaisia har vi nai suuk-
  sia ja muuttovieraita ovat olleet
mm. pikkujoutsen, valkoposki -
hanhi, harmaasorsa, niittysuo -
haukka,  punajalkahaukka, musta-
pyrs tö  kui ri ja sepelrastas. Useim-
min alueella tavattu harvinaisuus 
on arosuohaukka, joka on viralli-
sesti havaittu neljä kertaa.

Kesällä yleisiä pesimäla-
je  ja ovat mm. tavi, sinisorsa, 
pel  topyy, tuulihaukka, töyhtö-
hyyp  pä, pikkukuovi, isokuovi, 
suo  pöl lö, kiuru, niittykirvinen, 
pen sas tasku, ruokokerttunen, pel-
to sirkku ja pajusirkku. Har valu-
kuisia ja satunnaisia pe si jöitä 
edustavat mm. jouhisor sa, fasaa-
ni, punajalkaviklo, sarvipöllö, 

MUHOKSEN MATOKORPI
PPLY:n l intutorni t

TEEMU SAARENPÄÄ & SAMI TI-
MONEN

Matokorven lintutorniin mahtuu kerralla useampikin lintuharras-
taja. © VELI-PEKKA HONKANEN
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pik  ku le pinkäinen ja kivitasku. 
Pe  si mäaikaan pelloilla tavataan 
si ni suohaukkoja ja nuolihaukko-
ja saalistelemassa. Tavikoirai-
den muodostamissa muutaman 
kym menen linnun kesäparvissa 
saat taa havaita mukana myös 
haa panakoiraita. Ruisrääkkä on 
huu dellut Sosonaavalla kuluval-
la vuosikymmenellä lähes joka 
ke sä ja muutamana vuonna niitä 
on ollut alueella äänessä samana 
yö nä vähintään kolme yksilöä. 
Mui ta alueella havaittuja yölau-
la jia ovat pensassirkkalintu, vii-
ta kert tunen ja satakieli. Viiriäi-
nen on huudellut alueella ainakin 
kol mena kesänä. Harvinaisin ke-
sällä tavattu laji on ollut katto-
hai kara. Kesäaikaan pelloilla 
ruo kailee vuosittain 100–200 
lup pokurjen parvi. 

Koko syksyn mittaan 
Sosonaavalla levähtää mahdol li -
sesti lähes 10000 kurkea. Suu-
rimmat yhdellä kerralla yö py-
mis lennol ta lasketut kurkimää-
rät ovat olleet yli 5000 yksilöä. 
Kurkien huippusummat tavataan 
yleensä syyskuun alun aikana. 

Niitä voi havainnoida tornista 
parhaiten auringonnousun ai-
kaan, jolloin linnut lentävät yö-
pymissoiltaan peltoalueelle ruo-
kailemaan. Illalla linnut lentävät 
ennen auringonlaskua takaisin 
soille yöpymään, jolloin voi taas 
nähdä suuria parvia. Tornilta kä-
sin voi nähdä lähelle pelloille ke-
rääntyneitä parvia, mutta suurin 
osa kurjista on hajaantunut laa-
jalle alueelle pitkin sokkeloista 
peltoaluetta. Syksyllä kurkien li -
säksi pelloilla ruokailee myös 
joitakin kymmeniä metsähanhia. 

Syysmuuton aikaan kah-
laajista tavataan yleisinä vain 
kapustarintoja ja suokukkoja, ja 
harvalukuisempana tyllejä. Syk-
syllä lintutornista voi sopivien 
tuulten vallitessa seurata petolin-
tumuuttoa. Varsinkin piekanoja 
saattaa muuttaa syyskuun lo-
pulla jopa kymmeniä muutaman 
tunnin aikana. Muita syksyllä 
havaittuja petolintuja ovat keväi-
sen lajiston lisäksi mehiläishauk-
ka ja nuolihaukka. Sosonaavan 
ainoa havainto merikotkasta on 
syyskuun loppupuolelta. Isole-

pinkäisiä kerääntyy syyskuussa 
peltoalueen puhelinlangoille ja 
puihin väijymään myyräsaalista. 
Lokakuussa pelloille kerääntyy 
satoja laulujoutsenia. Syysajan 
runsaslukuisimmat varpuslinnut 
peltoalueella ovat niittykirvinen 
ja peippolinnut. Säännöllisenä 
mutta harvalukuisena lajina alu-
eella tavataan syksyisin myös 
lapinkirvisiä.

Talvella tyypilliseen la-
jistoon kuuluvat peltopyyt ja 
niitä jahtaavat kanahaukat. Pel-
topyitä on havaittu parhaimmil-
laan kymmeniä yksilöitä samal-
la talviretkellä. Se pesii alueella 
arviolta 5–10 parin voimin. Sa-
tojen yksilöiden keltasirkku-
parvet ja 50–100 yksilön teeri-
parvet ovat jokatalvinen näky. 
Pieniä pulmusparvia tavataan 
lähes joka talvi. Hyvinä myyrä-
vuosina saattaa pelloille jäädä 
talvehtimaan petolintuja, kuten 
hiiripöllöjä, lapinpöllöjä ja iso-
lepinkäisiä. Harvinaisin talvella 
tavattu laji on tunturipöllö, jota 
havaittiin alueella 2–3 yksilöä 
talvella 1999/2000.

Ajo-ohje:
Tornille pääsee kahta reittiä. Oulusta päin 
tultaessa käännytään Kajaanintieltä (tie 
nro 22) noin 1,5 km ennen Muhoksen kes-
kustaa Tyrnävälle (tie nro 827), ja ajetaan 
3,5 km. Tällöin vasemmalle kääntyy tie 
(viitta ”Lintutorni”), jota ajettaessa 2,6 km 
lintutorni on tien varressa oikealla. Muhok-
sen keskustan kautta ajettaessa käänny-
tään Oulun puoleisesta liikenneympyrästä 
etelään (pohjoispuolelle jää Koivu ja tähti 
-kulttuurikeskus ja etelään huoltoasema) 
Keskustielle. Sitä ajetaan radan ali, minkä 
jälkeen käännytään oikealle Kankaanse-
läntielle (viitta ”Matokorpi 4”). Tätä ajetaan 
1,0 km tien päähän ja käännytään vasem-
malle Matokorventielle. Torni on tien var-
ressa vasemmalla 2,3 km:n päässä.

© JUKKA PIISPANEN
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Alun unenomainen käsi-
tys Ruijasta lienee ollut 
yleinen 1900 luvun al-

kupuolella, ehkä myöhemmin-
kin, ja sitä ovat Järventaustan 
lisäksi monet muutkin kirjailijat 
ansiokkaasti ruokkineet. Kau-
kainen, tiettömien taipaleiden 
takainen seutu, kalaa kuhisevan 
meren rannalla, yöttömän yön 
ihmeellinen valo kaiken yllä. 
Siitähän ei voinut syntyä muuta 
kuin satu. Vai? Eihän mikään 
kuitenkaan estä tämän päivän 
retkeilijääkään virittymästä noi-
hin kuviteltuihin puitteisiin. On-
han kaikki nuo mainitut elemen-
tit vieläkin olemassa. Tosin nyt 
on tie, kiire, autot, turistit ja 
- bon garit! Siunaus vai kirous? 
Sen päättäköön jokainen itse. 

Kun suomalainen lintuharrastaja 
nykyään haluaa todella herku-
tella harrastuksensa parissa, hän 
kääntää katseensa pohjoiseen, 
siis - Satu-Ruijan maahan. Poh-
joisen Norjan luonto ja linnusto-
han ovat, kuten me kaikki asiaa 
harrastavat hyvin tiedämme 
- satumainen. Useimmat siellä 
retkeilevät käyvät yleensä Va-
rangin niemimaan itä- ja koillis-
osissa, jotka ovatkin erinomaisia 
lintualueita. 

Harrastitpa sitten ku-
vausta tai staijausta, Ekkerön, 
Hornoyan, Hamningbergin ja 
Båts  fjordin alueet vetävät lintu-
har rastajia ympäri Euroopan. 
Ja syystä. Kesällä 2007 päätim-
me Hervan Eljan kanssa tu-
tus tua, edellisten paikkojen li-
säk si, erääseen suomalaisten 
lin tu harrastajien vähemmän ret-
kei lemään alueeseen, nimittäin 

Slettnesin niemeen. Paikka löy-
tyy nenän osoittamasta suunnas-
ta, kun katsoo Tenojokisuulta 
suo raan karttapohjoiseen ja se si-
jaitsee suurin piirtein Hamning-
bergin ja Nordkappin puolivälis-
sä. Maanteitse sinne on matkaa 
Tana brusta saman verran kuin 
Ham ningbergiin, noin 200 km. 
Tie on pääasiassa hyväkuntoi-
nen,  joskin kapea ja vie jokilaak-
sojen pilkkoman puuttoman 
ylä tasangon yli. Maisemat ovat 
komeita niin kuin Norjassa kuu-
luu ollakin. Taukopysähdyksil lä 
maastossa näkyi runsaasti tuo-
reita so pulien jättämiä ruokailu-
jälkiä ja papanoita, samoin kuin 
myös pie kanoja lekuttelemassa 
siellä tääl lä. Tunturikihu, jota 
myös ku vasimme matkalla, oli 
varsin ”yh teistyöhaluinen” eikä 
erityises ti edes hyökkäillyt kah-
den munansa puolesta.

SLETTNES – LUONNONSUOJELUALUE
EU ROO PAN KATOLLA

HELGE ESKELINEN

”Missä aurinko paistaa säteilevän kirkkaana pilvettömältä yötai-
vaalta, jäämeri välkähtää hopeassa, laineet laulavat rantaa vasten 
ja linnut virittävät virtensä Lapin ihmeellisen kesäyön ylistykseksi”
   -Arvi Järventaus: Satu-Ruijan maa
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Gamvikin pienestä ka-
lastajakylästä on retkemme pää-
tepisteeseen Slettnesin luon-
nonsuojelualueelle matkaa noin 
kolme kilometriä, ja siellä sijait-
see sen näkyvin kohde majakka, 
joka on suojelualueen keskellä. 
Alue on kooltaan pieni, vain 
noin 12 neliökilometriä. Yleis-
ilmeeltään Slettnesin niemi on 
kallioista ylänkömaastoa, joka 
muuttuu rantaa lähestyttäessä 
pääasiassa alavaksi, kohtalai-
sen helppokulkuiseksi maaksi. 
Niemessä oleva majakka on, ei 
ainoastaan Euroopan, vaan maa-
ilman pohjoisin mantereella si-
jaitseva majakka. Paikan tarkka 
sijainti on 71,05,33 N / 28,13 E. 
Majakka on toimiva, tosin ei 
enää miehitetty. Sen vieressä 
ole vat vanhat rakennukset ovat 
nyt yksityiskäytössä, ja siellä on 
ym märtääkseni myös mahdollis-

ta yöpyä. Kuten myös Gamvikin 
ky lässä. Luonnonsuojelualue on 
eräs Norjan tunnetuimpia ja sa-
malla eräs niistä, jossa retkeily 
on sallittu. Tosin toivotaan, että 
”turistit” käyttäisivät maastoon 
merkittyjä polkuja, ja näin sa-
malla kiertäisivät herkimmät 
lintujen pesimisalueet. Paikka 
on karua, paikoin kivistä, puu-
tonta ja matalaa tundramaista 
ranta-aluetta. Kallioita on kui-
tenkin selvästi vähemmän kuin 
Hamningbergissä. Sileiksi hiou-
tuneiden rantakallioiden välis-
sä meren rannassa on kauniita, 
simpukkamurskan valkoiseksi 
värjäämiä pieniä poukamia. 
Mielenkiintoinen, varsinkin jos 
säät sattuvat olemaan retkeilijän 
puolella. 

Satu-Ruijan maa ei kui-
tenkaan ottanut meitä vastaan 
”säteilevän kirkkaalla auringon-

paisteellaan pilvettömältä yötai-
vaalta”. Pikemminkin päinvas-
toin. Saimme tuulta, pilviä ja 
koleutta. Mutta sääthän ovat ku-
ten sanotaan – korkeemmas kä-
res. Retkeilimme alueella muu-
taman päivän seuraten samalla 
kuinka pilvet lensivät maata hi-
poen. Koko pohjoinen jäämeren 
rantahan on todella vaihteleva 
ja arvaamaton säiden suhteen. 
Lämpötila saattaa pudota Eu-
roopan lämpimimmän paikan 
tuntumasta, muutamassa tunnis-
sa, muutamaan lämpöasteeseen 
keskellä kauneinta kesää. Lumi-
sadekaan ei ole kovin suuri yllä-
tys. Meidän ollessamme Slettne-
sissä heinäkuun ensimmäisellä 
viikolla pysytteli lämpötila koko 
ajan tasaisesti päivän kahdeksan 
asteen ja yön jopa neljän asteen 
välillä, eikä auringon säteilystä 
ollut juuri tietoakaan. Tuulta sen 

Slettnesin majakka, sumuisena niin kuin me sen näimme.  © HELGE ESKELINEN
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sijaan oli vähintään riittävästi. 
Alueella ei ole varsinaista lei-
rintäaluetta, eikä myöskään telt-
tailijoita näkynyt meidän lisäksi 
muita. Paikallinen lintuasema 
oli kiinni, joten me viritimme 
telttamme, kovan tuulen takia, 
aseman seinän viereen tuulen-
suojaa. Myöhemmin (yöllä) 
paikalla kävi vartija, joka ”sal-
li” valintamme hieman pitkin 
hampain, mutta määräsi kyllä 
automme pois kentältä, takaisin 
yleiselle tielle. Säät on kuitenkin 
otettava vastaan sellaisina kuin 
ne tarjoillaan, ja kuvat otettiin 
siinä valossa mikä oli käytettä-
vissä. 

Paitsi, että paikalla on 
Norjan tihein merikihukeskitty-
mä – noin 30 paria, alueella on 
todettu pesineen kaikkiaan noin 
sata lintulajia, mm. pulmussirri. 
Kaakkureita pesii alueen pienil-

lä järvillä kuulemma huomatta-
vasti. Emme pitäneet linnuista 
varsinaista havaintopäiväkirjaa, 
mutta mieleen jäi peruslajien li-
säksi mm. pikkukuovi, merikot-
ka, vesipääsky, merisirri, suosir-
ri, kihujen ahdistama suuri falco 
(rusti?), alli ja katkeamaton ka-
javien ohilento. Ehkä suurin 
yksittäinen lintuyllätys oli, kun 
majakan rannassa, seuratessani 
ohi lentäviä kajavia, huomasin 
pilvestä työntyvän esiin kaksi 
tanakkaa lokin muotoista lintua. 
Ehdin kuin ehdinkin napata lin-
nuista muutaman kuvan ennen 
kuin ne katosivat taas pilveen. 
Myöhemmin kotona varmistui, 
että linnut olivat isokihuja. Sillä 
aikaa kun kuvasin kajavia ma-
jakan rannassa, Elja kiersi mer-
kityn Slettnesin kulttuuripolun, 
jonka varrelta löytyi mm. jään-
teitä vanhasta asutuksesta tur-

vekammeineen, kiviaitoineen ja 
kukkakenttineen. Hmmm - oli-
sikohan sittenkin pitänyt valita 
Eljan seura… Mielenkiintoinen 
havainto alueella oli myös kolme 
räkättirastaan pesää, jotka sijait-
sivat talojen seinillä. Puitahan 
ei paikalla ole. Kaksi pesistä oli 
lintuaseman seinällä ja kolmas 
majakanvartijan ulkorakennuk-
sen räystään alla.

Alue ei ole mielenkiintoi-
nen ainoastaan runsaan linnus-
ton vaan myös kasvillisuuden 
vuoksi. Retken runsain ja näky-
vin kasvillisuuden edustaja oli 
varmaankin rohtokuirimo. Sitä 
kasvoi yleisenä merenrannan 
hierualla. Komeimmat, lähes 
vyötärön korkuiset kasvustot, 
löytyvät kuitenkin lintuvuorten 
pesärinteiden juurilta. Eljan sel-
vityksen mukaan kasvi on van-
hastaan tunnettu lääkekasvi, jota 

Elja kuvaamassa valkopärskäjuurta.  © HELGE ESKELINEN
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on yleisesti käytetty mm. keri-
pukin torjuntaan. Myös halikka 
(mertensia maritima) oli uusi 
laji. Siis jo toinen elis! Ja lisää 
seurasi. Suomalaisille erikoisin 
kasvi lienee kuitenkin lähes pol-
venkorkuinen Valkopärskäjuuri 
(Varatrum album ssp. lobelia-
num). Kasvi esiintyy siellä täällä 
Kalastajasaarennosta länteen, ei 
kuitenkaan lännemmäksi Gam-
vikista. Sitä tavataan myös joil-
lakin paikoilla Utsjoella. Edel-
leen Eljan selvitysten mukaan 
kasvissa on voimakasta myrk-
kyä joka liukenee helposti al-
koholiin. Lääkinnällisessä mie-

lessä sitä on aikoinaan käytetty 
ulkoisesti kipujen hoitoon. Aine 
on hajuton, kirpeänmakuinen ja 
nenän limakalvoja ärsyttävästi 
aivastuttava. Siis aivastuspulve-
ri! Slettnesissä kasvi viihtyi ym-
päristöään hieman suojaisem-
missa painanteissa. Kauempana 
meren rannasta se kasvaa jopa 
yli metrin korkuiseksi ja autosta 
katsottuna sen kasvustot olivat 
kuin männyn taimistoa. Eljan 
päiväkirjasta poimin lisää kas-
vihavaintoja mm. lapinorvokki, 
tunturikohokki, lapinkuusio, 
sam malvarpio, riekonsara, lapin-
vuokko, punakko ja tunturiän-

gelmä muutamia mainitakseni. 
Slettnesille tunnusomaista on 
myös tunturikasvien ja jääme-
ren kohtaaminen. Lapinvuokko 
ja tunturikohokki kasvavat siel-
lä lähimmillään vain muutaman 
metrin päässä vesirajasta. 

Kiitokset
Lämmin kiitos Elja Hervalle 
tosi mukavasta retkiseurasta, 
retkipäiväkirjan lainasta kasvi-
selvityksineen sekä luontoku-
vausharrastukseni avartamisesta 
koskemaan myös kasvien maa-
ilmaa.

Slettnes sijaitsee lähes kohtisuoraan Utsjoelta pohjoiseen.  © HELGE ESKELINEN
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TAUVON LINTUASEMAN TOIMINNASTA VUONNA 2004 1

Tauvon 40. toimintavuosi 
sujui perinteisissä mer-
keissä.  Keväällä oli 21 

ja syksyllä 40 miehityspäivää. 
Lisäksi oli keväällä 6 ja syksyllä 
10 huolto- tai vaihtopäivää. Ak-
tiivisia rengastuspäiviä oli ke-
väällä 17 ja syksyllä 33.

Kevään toiminta keskittyi 
viikonloppukäynteihin ja touko-
kesäkuun vaihteen kolmiviikkoi-
seen rengastusjaksoon (taulukko 
1). Näkyvää muuttoa seurattiin 
joinakin päivinä lähinnä aseman 
tornista todella niukasti: keväällä 
yhteensä 27 ja syksyllä 20 tuntia. 
Syksyllä käytiin useaan otteeseen 
laskemassa rannan kahlaajat. 
Rengastusjaksoja oli viikonloppu-
käyntien lisäksi jokunen pidem-
pikin, mikä näkyy rengastuksen 
kokonaismäärissä. Päämiehittäjät 
olivat William Welmala, Matti 
Tynjälä ja Mikko Ojanen. Näiden 
lisäksi asemalla vieraili havain-
noimassa tai rengastamassa lu-
kuisia muitakin henkilöitä, joille 
kaikille kiitokset. Parhaat havain-

not Kaasan muuton seurannasta 
ja Ulkonokan kahlaajien lasken-
nasta ovat mukana raportissa. 
Katsaukseen poimittiin myös ha-
vaintoja yhdistyksen arkistosta ja 
Tiira-ha vaintojärjestelmästä. Kii-
tokset kaikille havainnoitsijoille 
ja rengastajille tuloksekkaasta 
vuodesta!

Keväthavainnot
Tauvon pelloilla oli 22.4. 210 
merihanhea ja 197 metsähanhea. 
Tuolloin tavattiin myös tundra- 
ja kanadanhanhi. Samana päivä-
nä havaittiin myös harvemmin 
Tauvossa näkyvä mustavaris 
paikallisena.

Merikylänlahden sulassa 
oli 2.–3.5. paikallisena 1500 ta-
via, lisäksi nelisensataa haapanaa 
ja satakunta jouhisorsaa. Sinisor-
sia ja lapasorsia oli molempia 
parisenkymmentä sekä muutama 
sata määrittämätöntä vesilintua. 
Noiden päivien petomuutosta 
ei ole paljoa kerrottavaa, meri-
kotkia nähtiin sentään 5 yksilöä 
sekä 2.5. että myös 8.5.

Arviolta noin kolmisen-

sataa Ga viaa muutti 2.–3.5., 
mää ritetyistä enin osa kuikkia. 
Kaasalla muutti 22.5 muutama-
na aamutuntina vajaa kolmesa-
taa Gaviaa, 1800 mustalintua, 
satakunta pilkkasiipeä ja puoli-
toistasataa allia. Kuusi muutta-
vaa ruokkia kruunasi aamun.

Kevään erikoisuuksia oli-
vat useat haahka- sekä tunturiki-
huhavainnot, haahkoja tavattiin 
esim. 2.5. 8k m ja 3.5. 2k m ja 
tunturikihua taas nähtiin enim-
millään 7m (20.5.). Haahkan ja 
tunturikihun muutosta on laa-
dittu erilliset katsaukset vuosien 
1976–2004 havainnoista ohei-
siin tietolaatikoihin.

Pesivät ja paikalliset
Pikkutiiroja pesi Ulkonokalla 
arviolta 7 paria, ja viisi poikasta 
sai renkaat jalkoihinsa. Ulkono-
kalla kesää viettävien merihan-
hien määrä oli tänä vuonna mak-
simissaan tuhat yksilöä (4.8.). 
Kesehtiviä luppokurkia oli alu-
eella parisenkymmentä. 

MIKKO OJANEN & MATTI TYNJÄLÄ

PÄIVÄT RENGASTUKSET
miehitys vaihto/huol to rengastus yksilöitä la jeja

huhtikuu 1

toukokuu 14 4 10 1307 32

kesäkuu 7 1 7 930 31

heinäkuu 8 2 7 171 35

elokuu 11 2 6 540 30

syyskuu 7 2 6 347 32

lokakuu 14 4 14 1483 32

yhteensä 61 16 50 4778 71

TAULUKKO 1. Aktiivisuus Tauvon lintuasemalla vuonna 2004.
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Kahlaajien syysmuutto
Aikuisten kahlaajien syysmuu-
ton huip pulukuja on esitetty 
hei nä-elokuun vaihteesta (n. 
25.7.–1.8) ja nuorten lintujen 
muu tosta myöhemmin syksyllä 
(taulukko 2). Heinäkuussa yri-
tettiin pyydystää kahlaajia myös 
katiskoilla, joskin tulos jäi hei-
koksi pääasiassa korkeapaineen 
vuoksi, mikä lennättää kahlaajat 
Suomen yli: saaliiksi saatiin vain 
yksi suo- ja pikkusirri. Kaiken 
kaikkiaan kahlaajalajien esiinty-
minen Tauvossa oli siis niukkaa.

Muita syyshavaintoja
Kaasalla havaittiin 8.10. mu-
kavaa vesilintumuuttoa: koko 

va loisan ajan staijaus tuotti yli 
3000 vesiäistä. Telkkiä muutti 
1160, tukkasotkia 550, haapa-
noita 270 ja jouhisorsia 100. 
Uiveloita havaittiin 22. Kuikka-
lintuja meni nelisenkymmentä 
ja joutsenia parisataa. Samana 
päivänä meni pyrstötiaisiakin 
76. Vielä 27.10. oli hyvää vesi-
lintumuuttoa: mustalintuja 425, 
pilkkasiipiä 8 ja alleja 34.

Muuttohaukka, nuoli-
haukka ja myöhäinen ruskosuo-
haukka tavattiin 4.9. Munahie-
dalla. Kaasalla tavattiin muutto-/
tunturihaukka 8.10. Tällöin muut-
ti myös neljä merikotkaa ja pari 
piekanaa. Ampuhaukka tavat-
tiin 24.10. Kaasalla. Vielä 26.9. 
muutti kaksi sinisuohaukkaa.

Tervapääskyjä oli 28.7. 
Ulkonokalla 230, ja hiukan ai-
emmista vuosista runsastuneita 
kottaraisia 300 17.8. Pulmusia 
oli 26.9. Ulkonokalla 2, 24.10. 
Kaasalla 30p ja Munahiedalla-
Ulkonokalla 300. Ulkonokalla 
oli lisäksi vaivaiselta näyttävä 
kaulushaikara, jolta oli mm. 
käsisulkia poikki. Kaasalla ta-
vattiin 7.10. harmaahaikara ja 
paikallinen ruokki. Myöhäinen 
naurulokki tuli listalle 18.10. ja 
27.10.

Rengastus
Kevään rengastusjakso kattoi lä-
hes kokonaan aikavälin 20.5.–
10.6. (yhteensä 19 vrk). Tänä ai-

LAJI VANHAT NUORET
meriharakka 8.7. 6p 3.9. 2p Munahieta, 4.9. 1p Kaasa

tylli 25.7. 100p 4.9. 55p
pikkutylli 30.7. 8p

kapustarinta 31.7. 7p 3.-4.9. 6p Munahieta
tundrakurmitsa 28.7. 2p 3.10. 2p Munahieta

isosirri 30.7. 2p 4.9. 10p Munahieta
pulmussirri 28.7. 8p 26.9. 2p, 11.9. 5p Munahieta

pikkusirri 29.7. 10p 4.9. 15p, 26.9. 6p
lapinsirri 28.7. 31p 4.9. 5p
kuovisirri 22.7. 22p Munahieta 4.9. 4p

suosirri 28.7. 220p 4.9. 45juv+5ad, 18.9 50p, 26.9. 60p
jänkäsirriäinen 28.7. 14p

suokukko 30.7. 233p 4.9. 25p Munahieta, 26.9. 27p
taivaanvuohi 28.7. 18p 26.9. 19p

punakuiri 28.7. 371 11.9. 3p
mustapyrstökuiri 13.7. ja 25.7. 1p

kuovi 31.7. 6p 17.8. 12p
pikkukuovi 1.8. 21p
mustaviklo 1.8. 19p 18.9. 4p Munahieta, 26.9. 10p
valkoviklo 29.7. 35p

metsäviklo 29.7. 6p
liro 29.7. 380p 26.8. 5p

vesipääsky 28.7. 38p

TAULUKKO 2. Kahlaajien suurimmat päivittäiset lukumäärät aikuisten ja nuorten lintujen 
muuton aikaan 2004. Paikka on Ulkonokka, jollei sitä muutoin mainita.
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kana rengastettiin yhteensä 2237 
lintua. Miehittäjinä toimivat pää-
osin Matti Tynjälä ja Mikko Oja-
nen. Rengastus jatkui Ulkonokal-
la Kari Koivulan ja Antti Röngän 
johtaman sirritutkimuksen mer-
keissä. Syyskauden rengastusjak-
solla (11.7.–25.10. yhteensä 38 
vrk kymmenenä eri jaksona) saa-
liiksi saatiin 2541 lintua. Rengas-
tajina toimivat pääosin William 
Velmala, Matti Tynjälä ja Hannu 
Tunturi. Koko vuonna saatiin 
4778 rengastusta, mikä on paras 
tulos kahdeksaan vuoteen.

Eniten rengastettiin pa-
julintuja (1772), urpiaisia (760), 
pyrstötiaisia (428), kirjosieppo-
ja (200) ja leppälintuja (162). 
Pyrstötiaisia oli lokakuussa mu-
kavasti liikkeellä, ja useana päi-
vänä vaeltajien kokonaismäärä 
nousi yli sadan, mistä suuri osa 
jäi myös verkkoihin. Runsaim-
min pyrstötiaisia rengastettiin 
11.10. (88) ja 16.10. (78). Pyrstö-
tiaisten joukossa oli myös kaksi 
mustakulmaista europaea-rodun 

edustajaa sekä jokunen tummah-
kokulmainen välimuoto. Kym-
menen kärjessä -lista on koottu 
taulukkoon 3.

Käpytikkoja saatiin ren-
gastetuksi 27, mikä osoittaa sel-
vää vaellusta. Pikkutikkoja ren-
gastettiin 4 ja pohjantikkoja 2. 
Urpiaisten joukossa saatiin lo-
kakuussa 17 tundraurpiaista ja
13 cabaret-tyyppistä urpiaista. 
Helmipöllörengastuksia kertyi 
niukasti – vain 8. Muita mainit-
ta via vaeltajia olivat mm. 4 la-
pin tiaista ja harmaapäätikka 
15.10. (minkä lisäksi toinen näh-
tiin muutolla 18.10.) sekä kirjo-
siipikäpylintu 14.7.

Laihaa kahlaajasaalista 
katiskoista heinäkuussa korvasi 
yllättävän runsas verkkosaalis: 
verkkopyynti tuotti pikkukuovin 
ja peräti 6 jänkäkurppaa. Tämä 
lyö aseman edellisen jänkäkurp-
paennätyksen (5 rengastusta 
vuon na 1967).

Muita mielenkiintoisia 
verk kolajeja puolestaan olivat 

sepelkyyhky, pyy (peräti 3), 
kultarinta, idänuunilintu ja peu-
kaloinen. Vuoden rengastuksen 
kohokohta lienee ollut 2.-3.6. 
välisenä yönä Matti Tynjälän 
rengastama tulipäähippiäisnaa-
ras. Yksilö oli toinen asemalla 
renkaan jalkaansa saanut.

Kontrollit ja löydöt
Verkkorengastuksen yhteydessä 
saatiin yhteensä 322 vähintään 
vuorokauden ikäistä kontrollia 
tai löytöä, yhteensä 229 eri yk-
silöstä (taulukko 4). Ulkomaan 
renkaita tavattiin kolmelta lin-
nulta. Lisäksi kahlaajatutkijat 
pyydystivät 29 pesivää etelän-
suosirri- tai lapinsirriemoa Ul-
konokan populaatiosta.

Omista aiemmista ren-
gastuksista kolme vuonna 2001 
rengastettua pajulintua kontrol-
loitiin, samaten kontrolloitiin 
yksi kolmivuotias hömötiainen. 
Muut omat kontrollit olivat näitä 
tuoreempia.

LAJI

2004 1965-2004

Kevät Syksy Yht järjestys summa

pajulintu 1346 426 1772 1. 95241

urpiainen 23 737 760 2. 49875

pyrstötiainen 428 428 5. 7494

kirjosieppo 187 13 200 10. 5254

leppälintu 145 17 162 7. 6738

sinitiainen 138 138 23. 1674

lehtokerttu 109 23 132 9. 5740

punarinta 33 91 124 4. 8645

hömötiainen 112 112 3. 20245

punakylkirastas 10 85 95 6. 6837

kaikki yhteensä 2237 2541 4778 275572

lajimäärä 40 65 71 173

TAULUKKO 3. Vuoden 2004 runsaimmat rengastuslajit.
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Punatulkku on Tauvossa harvalukuinen verkkolaji, kuvassa nuori lintu. © TUOMAS VÄYRYNEN

LAJI KONTROLLEJA
pajulintu 47

punarinta 24

urpiainen 24

sinitiainen 20

talitiainen 17

hömötiainen 15

pajusirkku 15

pyrstötiainen 14

sinirinta 12

kirjosieppo 9

lehtokerttu 6

leppälintu 4

hernekerttu 3

TAULUKKO 4. Tauvon verkkokontrollit (omat rengastukset, muiden ren-
gastukset ja ulkomaailta tulleet) vuonna 2004.

LAJI KONTROLLEJA

vihervarpunen 3
keltasirkku 3

käpytikka 2

pikkutikka 2

peippo 2

lapinharakka 2

rautiainen 1

laulurastas 1

ruokokerttunen 1

lapintiainen 1

punatulkku 1

yhteensä 229
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Pikkuharvinaisuudet
Mielenkiintoisista havainnoista 
mainittakoon mustaleppälintu 
4.5. Kaasalla ja rantakurvi 24.5. 
Merikylänlahdella. Luhtakana 
oli äänessä Säikällä 29.5. sekä 
1.8. Viiriäinen (Ä) oli Munahie-
dan tienvarressa 24.7., punakot-
tarainen 29.–30.7. Ulkonokalla 
ja yhteensä peräti 70 muuttavaa 
harmaahaikaraa 6.8. Kaasalla 
havaittiin taigauunilintu 11.9. 
ja 18.9., kangaskiuru 17.10. 
sekä  tunturikiuru (1m) ja hippi-
äisuunilintu tiaisparvessa 8.10. 
Yksittäinen muuttava merisirri 
tavattiin Kaasalla 27.10. Vuoden 
paras havainto oli Juha Sjöhol-
min löytämä balkaninuunilintu 
Kaasalta 9.10 (kts. erillinen juttu 
tässä vuosikirjassa).

1 Tämä on Tauvon lintuaseman 
julkaisu numero 78.
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Haahka (Somateria mollissima)
Haahka on ollut pitkään poissa Perämereltä. 
Se pesi siellä vielä 1800-luvun lopulla ja 1900-
luvun alussa Perämerellä (von Haartman ym. 
1963). Hävittyään se palasi, ja tavattiin 1970-
luvun loppupuoliskolla pesivänä kahdesti Krun-
neilla (Pulliainen, ym. 1979) sekä samoina 
vuosina poikue Pyhäjoella (Hyytiä ym.1983).  
Muuttohavaintoja lajista on kertynyt kuitenkin 
niukasti johtuen ehkä osin siitä, että meren ää-
rellä ei ole havainnoitu haahkan muuttoaikoina 
kovin aktiivisesti.

Tauvon lintuaseman arkistoihin on vuo-
sien mittaan kertynyt havaintoja 88 yksilöstä, 
joista vain yksi on tavattu syyskaudella. Vuo-

sittain on nähty 0–21 yksilöä. Parhaat vuodet 
ovat olleet jaksolla 1985–1991 sekä vuonna 
2004. Suomenlahdella ja Selkämerellä laji 
muuttaa varhain, päämuutto on maaliskuun lo-
pussa–huhtikuun alussa (PLV). Tähän verraten 
Tauvossa havaittu muutto on myöhäistä, suurin 
kertymäkin on tavattu vasta niinkin myöhään 
kuin 25.5.

Lajin kanta on kasvanut vahvasti viime 
vuosisadan jälkipuoliskolla (Hildén ja Hario 
1993). Kannan kasvu sekä etelässä että Perä-
merellä näkyvät muuttohavaintojen lisääntymi-
senä.
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Tunturikihu (Stercorarius longicaudus)
Tunturikihu on vähälukuinen muuttaja Suo-
men merialueilla, missä sitä pääosin tavataan. 
Hildén ym. (1979) tiivistävät, että tunturikihu 
muuttaa Suomeen ja Suomesta keväin syksyin 
suoraan Pohjois-Norjan yli Atlantille näyttäyty-
en vain satunnaisesti rannikoillamme. Pöyhö-
sen (1995) keräämät havainnot tukevat tätä: 
kevätmuuttoaikaan Lapin ulkopuoliset havain-
not keskittyvät Pohjanlahdelle. Parhaat määrät 
on nähty Perämerellä; Törnroosin (1956) jär-
jestämän arktisen muuton seurannan aikana 
tavattiin kaikkiaan 62 kihua, joista 43 määritet-
tiin tunturikihuksi.  Suurimmat määrät laskettiin
Tauvon Kaasannokalta. Rauhalan (1994) mu-

kaan Kemin seudulla on tavattu kaksi suurta 
muuttoparvea: Simon Ykskuusessa 13m E 
23.5.1975 ja 9m N 23.5.1976.

Kihujen runsaan esiintymisen arvioidaan 
aiheutuvan Suomessa aina poikkeuksellisten 
sääolojen (voimakkaat länsituulet) johdosta.

Näinpä vuoden 2004 mittava tunturikihu-
määrä oli Tauvossa, ja ilmeisesti myös PPLY:n 
alueella, paras sitten vuoden 1955. Vuoden 
1976 havaitut kaksi lintua sopivat hyvin yhteen 
Simossa tehtyjen havaintojen kanssa, myös 
tuolloin oli kihuilla ilmeisen hyvä esiintymisvuo-
si Perämerellä.
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JUHANI KARVONEN

Toimintakertomus 2004
Pohjois-Pohjanmaan l intut ieteel l inen yhdistys

Yleistä
Vuosi oli PPLY:n 31. toiminta-
vuosi.

Jäsenistö
Jäsenmäärä oli 243 varsinaista 
jäsentä ja 12 perheenjäsentä. Jä-
senmaksun suuruus oli 25€, kou-
lulaisilta ja opiskelijoilta 20€. 
Per hejäsenmaksu oli 4€.

Hallitus ja toimihenkilöt
Hallituksen puheenjohtajana toi -
mi Markku Hukkanen, varapu-
heenjohtajana Aappo Luukko nen 
(maaliskuusta alkaen) ja sih tee-
rinä Juhani Karvonen.

Muut hallituksen jäsenet 
olivat Hanna Aalto (helmikuu-
hun saakka), Riku Halmeenpää, 
Jari Heikkinen, Riikka Kaar-
tinen, Petri Lampila, Ari Ra  -
jasärkkä, Ville Suorsa (hel-
mikuusta alka en), Min na 
Takalo (hel mikuus ta al-
kaen) ja Sami Timonen 
(vpj. helmikuuhun saak-
ka). Hallitus kokoontui 
pää  tösvaltaisena kahdek-
san kertaa. Hallituksen jä-
senet osallistuivat kokouk-
siin seuraavasti: H. Aalto 0, 
R. Halmeenpää 2, J. Heikkinen 
8, M. Hukkanen 9, R. Kaartinen 
2, J. Karvonen 8, P. Lampila 5, 
A. Luukkonen 5, A. Rajasärkkä 
5, Ville Suorsa 6, Minna Takalo 
4 ja S. Timonen 1 kertaa.

Toimihenkilöinä toimi-
vat: ta loudenhoitaja Jari Heik-
kinen, ha vaintoarkistonhoitaja 

Matti Tyn jä lä, IBA-aluevastaava 
Jorma Pes sa, petovastaava Mark-
ku Huk kanen, lintulaskentavas-
taava Ari Rajasärkkä, BirdLife-
aluevastaa va Sami Timonen, 
retkikummi vastaava Riku Hal-
meenpää, pönt tömestari Ari 
Kakko, ruokintapaikkavastaava 
Jukka Piispanen sekä www-vas-
taavina Esa Hohtola, Ville Suor-
sa ja Tapani Tapio. 

Aluerariteettikomitean 
muo dostivat Petri Lampila (pj.), 
Mar kus Keskitalo, Jari Peltomä-
ki, Harri Taavetti ja William Vel-
mala. Aluerariteettikomitea  ko-
koontui 2 kertaa.     

Linnustonsuojelutoimi-
kunta, johon kuuluivat Sami Ti-
monen (pj.), Veli-Matti Pakanen 
(sih teeri), Riku Halmeenpää, El  ja 
Herva, Aappo Luukkonen, Juha 

Markkola, Jorma Pessa, Jouni 
Pur siainen ja Matti Tynjälä ei ko-
koontunut kertaakaan, mutta piti 
yhteyttä aktiivisesti sähköpostit-
se.

Havaintotoimikunnassa 

toi mivat Sami Timonen (pj.), Ja-
ri Heikkinen, Jukka Makkonen, 
ja Heikki Tuohimaa. 

Oulun kaupunkiatlastyö-
ryh  män muodostivat Toni Eske-
lin, Jari Heikkinen, Markku Huk-
ka nen, Teppo Mutanen, Sa mi 
Ti  mo nen ja Matti Tynjälä. Kau-
punkiatlastyöryhmä kokoontui 4 
kertaa.

Lintutornityöryhmässä toi-
mivat Sami Timonen, Jukka Piis-
panen ja Jorma Pessa.

Retkikummitoimikuntaan 
kuuluivat ja retkikummeina toi-
mi vat Riku Halmeenpää (pj.), 
Mark ku Hukkanen,Tuomo Jaak-
konen, Riikka Kaartinen, Juhani 
Karvonen, Kari Kivirinta, Jyrki 
Mäkelä, Ari Rajasärkkä, Minna 
Takalo ja Sami Timonen. Retki-
kum  mit kokoontuivat kerran, mut-
ta yhteyttä pidettiin enemmän säh-
köpostin välityksellä.

Rallitoimikunnan muo-
dostivat Aappo Luukkonen 

(pj.), Petri Lampila ja Tuo-
mo Jaakkonen. 

Ohje lmatoimi-
kuntaan kuuluivat Riik-
ka Kaartinen (pj.), Esa 
Hohtola, Ari Rajasärkkä 
ja William Velmala. Toi-
mikunta kokoontui kol-

me kertaa.
Aureolan toimitus-

kuntaan kuuluivat Aappo 
Luuk konen (päätoimittaja), Sa-

mi Timonen ja Pekka Rahko. Ku-
va toimittajana toimi Riku Hal-
meenpää. Taittajana toimi Esa 
Hohtola. 

Jäsenrekisteriä ylläpiti ja 
Aureolan sekä jäsentiedotteiden 
postituksesta vastasi Esa Hoh-
tola. Jäsensihteerinä toimi Riik-
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ka Kaartinen ja kesästä lähtien 
Min na Takalo. 

Yhdistyksen BirdLife-
edus tajat olivat Markku Hukka-
nen, Jorma Pessa ja  Sami Timo-
nen.

Yleisökokoukset
• Tammikuu
 Markus Keskitalo: ”Vuoden 
 2003 kuvasatoa”
 Yleisöä 58

• Helmikuu
 Sääntömääräinen vuosiko-
 kous  
 Harri Hongell: ”Pikkutiira”
 Yleisöä 32

• Maaliskuu: Petoilta
 Hannu Lehtoranta: ”Peto-
 pesärekisteritoiminta Poh-
 jois-Karjalassa”
 Jari Peltomäki: ”Suohauk-
 kojen määritys”  

Yleisöä 60 

• Huhtikuu 
 Matti Tynjälä: ”Oulun lintu-
 atlas”
 Retki Pyykösjärvelle
 Yleisöä 36

• Toukokuu: Vuotos-ilta   
 Jorma Pessa: ”Linnusto”
 Petri Piisilä: ”Retkikohteita”
 Yleisöä 41

• Syyskuu: Oulun seudun syk-
syiset linturetkikohteet

 Harri Taavetti: ”Raahen seu-
 tu”
 Juha Markkola: ”Hailuoto” 
 Yleisöä 46

• Lokakuu Sääntömääräinen 
syyskokous 

 Antti Rönkä: ”Lapinsirri”
 Petri Lampila: ”Ajankoh-
 tainen raritietoisku”
 Yleisöä 41

• Marraskuu
 Petri Lampila: Pohjois-
 Suomen määrittäjämesta-
 ruus diakisa
 Yleisöä 29

• Joulukuu  
 Risto Tornberg: ”Nahkoja 
 ja näytteitä - eläinmuseo 
 esittäytyy”  
 Tutustuminen eläinmuseoon
 Yleisöä 28

Julkaisutoiminta ja tiedotta-
minen
Ajankohtaista tiedonvälitystä hoi-
det tiin sähköpostilistalla osoit-
tees sa pply@lists.oulu.fi . Yh  dis-
tyksen www-sivut osoit tees sa 
http://koti.netplaza .fi  /~pply/ oli-
vat toiminnassa koko vuoden ja 
niille tehtiin tuhansia käyn tejä. 
Tietoverkkojen ulkopuo listen ih-
misten informaa tio kanavana ajan-
kohtaisissa yhdis tystoiminnan 
asiois sa toimi Tiira-lehden yh-
distyspalsta. BirdLife Suomen 
www-sivuille pyrittiin välittä-
mään havaintoja PPLY:n alueel-
ta keväällä ja syksyllä vähintään 
joka toinen viikko, talvella ja 
ke sällä harvemmin. Yhdistyksen 
jä senet antoivat lukuisia haastat-
teluja tiedotusvälineille, mm. sa-
nomalehti Kalevaan ja MTV3:n 
kymppiuutisille. Yhdistysesitettä 
jaettiin yleisötapahtumissa.

Harrastajakokoontumiset ja 
muu toiminta
Vuosi alkoi perinteiseen tapaan 
Tammikuun pinnakisalla, jonka 
voittajaksi selviytyi Kari Ran-
nikko tuloksella 62 lajia. Oulun 
kisan voitto jaettiin Ari Rajasär-
kän ja Reijo Pantsarin kesken 
58 lajilla. Yhteensä kisassa ha-
vaittiin 70 lintulajia osallistuja-
määrän ollessa 25 havaintonsa 
ilmoittanutta.

14.–15.2. järjestettiin mää -
ritysviikonloppu Hailuodon Mar-
janiemessä, Perämeren tutkimus-
asemalla. Osallistujamäärä oli 24. 
Pää esitelmöijät olivat Jari Pel-
to mäki,William Velmala, Paa vo 
Lii matta, Sami Timonen ja Petri 
Lam pila.

Retkikummitoimikunta 
jär   jes ti sekä aloitteleville et tä 
pi  dem pään lintuja harrasta neil-
le ih misille opastettuja lin tu-
ret   kiä. Li säksi järjestettiin y lei-
sö  tilaisuuksia ja ylläpidettiin 
nuo  ri so jaoston toimintaa lukuisin 
esi   telmin ja tilaisuuksin. Touko-
kuussa järjestettiin hanhiretki ja 
8.5. osallistuttiin Tornien taistoon. 
Syyspuolella järjestettiin mm. ret-
ki Hailuotoon.

Järjestettävistä retkistä ja 
tapahtumista tiedotettiin etukä-
teen mm. PPLY:n sähköpostilis-
talla, Tiira-lehdessä sekä erikseen 
lasten lintukerhon jäsenille, kum-
milapsille ja nuorisojaostolle.

Yhdistyksen luontokuva-
ilta pidettiin 18.3. Oulun yliopis-
tolla. Luontokuviaan näytti Jari 
Wilenius teemalla ”Lintuja lä-
heltä”. Yleisöä oli 59 henkeä. 

Huhti-toukokuussa PPLY 
opasti retkeilijöitä sekä markki-
noi yhdistystä ja BirdLife Suo-
mea Limingan Virkkulassa.

8.5. PPLY:n joukkueet 
PPLY I (Riikka Kaartinen, Min-
na Takalo, Sami Timonen, Kari 
Kreus) ja PPLY II (Juhani Kar-
vonen, Riku Halmeenpää, Vil-
le Suorsa, Ilkka Ruuska ja Petri 
Kää riä) osallistuivat tornien tais-
toon Limingan Virkkulan ja Lu-
mijoen Sannanlahden torneissa. 
PPLY II sijoittui kisassa jaetulle 
12.lle sijalle lajimäärän ollessa 
93. PPLY I:n sijoitus oli jaettu 
32. sija lajimäärällä 82.

PPLY:n kevätralli käytiin 
tou kokuun viimeisenä viikonlop-
pu na. Joukkueita rankkaan 24 
tun nin kilpailuun ilmoittautui 
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11, osanottajia oli yhteensä 36 
henkilöä. Voitto irtosi 144 lajilla 
joukkueelle Nuoret Pierut (Mar-
kus Keskitalo, William Velmala 
ja Petri Lampila). Rallissa ha-
vaittiin 189 lajia.

Yhdistyksen viides 18 tun -
nin kesäralli kisattiin 2.-3. hei-
näkuuta Muhoksen ja Utajärven 
alueella. Joukkueita leppoisassa 
kisassa oli mukana 4, ja voitta-
jaksi tiukan taiston jälkeen seu-
loutui 103 lajilla Hipit (Jouko 
Tuominen, Petri Lampila ja Juha 
Markkola).

Hailuodon 11 tunnin syys-
ralliin 25.9. osallistui 10 jouk-
kuetta ja 33 henkilöä. Tiukan ki-
san veivät 92 lajilla Pikkuo ravat 
joukkueella  Petri Lampila, Mar-
kus Keskitalo ja Harri Taavetti. 
Kaikkiaan rallissa havaittiin 126 
lajia.

Koko PPLY:n alueen kä-
sittävä talviralli käytiin 4.12. klo. 
7.00–16.00. Osallistujia oli 21 
yhdeksässä joukkueessa. Jaettu 
ykköstila irtosi 29 lajilla joukku-
eille Tuomo, Antti, Jukka, Matti 
ja Ville (Tuomo Jaakkonen, Ant-
ti Ihantola, Jukka Kiiskilä, Matti 
Heino ja Ville Suorsa) sekä Rei-
jo ja Tapsa (Reijo Pantsar ja Ta-
pani Tapio). Rallissa havaittiin 
52 lajia.

Yhdistyksen alueella käy-
tiin myös kesäkuussa Kuusamon 
SM- lintumaraton. Syksyllä ki-
sat  tiin lisäksi Raahen seudun 
lin  tuharrastajat Surnia ry:n 11.9. 
jär  jes tämässä perinteisessä 12 
tun  nin linturallissa Siikajoella ja 
Ruu  kissa.

Talkootöitä tehtiin viikon-
loppuisin syys- ja lokakuussa rai-
vaamalla ruovikkoa ja pajukkoa 
Pohjois-Pohjanmaan ympäris tö-
kes kuksen toimeksiannosta Sii-
kajoen Tauvossa ja Oulun kau-
pungin toimeksiannosta Oulun 
Hie tasaaressa.   

Talvikausina ruokittiin lin-

tu ja yhdistyksen toimesta lin tu jen -
ruo kintapaikalla Oulun Hie ta saa-
ressa Villa Pukkilan ton tilla.  

Tutkimustoimnta ja projektit
PPLY:llä on edustus Bird Life 
Suo men metsähanhityöryhmäs-
sä (kokoontui kerran). PPLY 
osal  listui aktiivisesti BirdLife 
Suo men metsähanhiprojektiin. 
PPLY:n alueelta saatiin hyvä ja 
kat tava kevätmuuttoaineisto. Li -
säksi yhdistyksen jäsenet ovat ol -
leet mukana muiden alueen u han-
  alaisten lajien, erityisesti kiljuhan-
hen, etelänsuosirrin, muut to hau-
kan ja maakotkan virallisessa suo -
jelutyössä.

Yhdistys osallistui Bird-
Life Suomen Vuoden laji -pro-
jektiin, jossa vuonna 2004 kerät-
tiin havaintoja laulujoutsenesta.

PPLY sponsoroi Oulun 
seu dulla vuonna 2004 aloitettua 
uuttukyyhkyprojektia.

Oulun kaupungin kanssa 
yhteistyönä tehtävä kaupunkilin-
tuatlasprojekti päättyi atlaksen 
jul  kai semiseen toukokuussa.

Yhdistyksen jäsenet osal-
listuivat aktiivisesti valtakunnal-
liseen talvilinnuston seurantaan 
(las kentareitit ja ruokintapaikat).

ARK:n jäsen Markus Kes-
kitalo osallistui valtakunnallisen 
pikkuharvinaisuuskatsauksen ha-
vaintojen keräämiseen ja kirjoit-
tamiseen. 

Yhteistoiminta muiden jär-
jestöjen kanssa
Yhdistyksen jäsen Sami Timo-
nen kuului BirdLife Suomi ry:n 
hallitukseen. Yhdistys piti aktii-
visesti yhteyttä BirdLife Suomen 
toimistoon sekä osallistuttiin 
BirdLife Suomen suojelu toi mi-
kun nan työhön (PPLY:n edus-
ta jat suojelutoimikunnassa o vat 
Jorma Pessa ja Sami Timonen).

PPLY piti aktiivisesti yh-
teyttä alueen muihin luonto- ja 
luonnonsuojelujärjestöihin ja 
toi mi näiden kanssa yhteistyös-
sä mm. lausuntojen laatimises-
sa. PPLY teki talkooyhteistyötä 
Poh jois-Pohjanmaan luonnon-
suojelupiirin, Oulun luonnon-
suojeluyhdistyksen ja Lakeuden 
Luon to ry:n kanssa Pohjois-Poh-
jan maan ympäristökeskuksen 
toi meksiannosta Siikajoen Tau-
vossa ja Oulun kaupungin toi-
meksiannosta Hietasaaressa.

Ari Rajasärkkä on käy-
nyt esittelemässä yhdessä Ou-
lun luonnonsuojeluyhdistyksen
Kal le Hellströmin kanssa San-
gin joen Ulkometsän suojeluesi-
tystä Oulun kaupungin ympä-
ristö- ja tekniselle lautakunnalle 
sekä molemmille lautakunnille 
järjestetyllä maastoretkellä. Esi -
tys Sanginjoen ulkometsän met -
sän ja suo luonnon ennallista-
miseksi ja alu een suojelemi sek -
si jätettiin 1.12.2004 tekniselle 
lautakun nalle yh dessä Oulun 
luonnonsuoje lu yhdistyksen, Poh -
jois-Pohjanmaan luonnonsuo je -
lupiirin ja Luon to-Liiton Poh-
jois-Suomen pii rin kanssa. Asi-
asta tiedotettiin lehdistölle use-
assa eri yhteydessä.  

Kannanotot, lehdistötiedot-
teet ja lausunnot
Lintujensuojeluun liittyen yhdis-
tys laati seuraavat lausunnot:
- Oulun Iskon meluvallin raken-
tamisesta johtuvista metsänhak-
kuista
- Oulun Hupisaarten maiseman-
hoitosuunnitelman luonnoksesta
- Oulun Äimäraution hevosur-
heilureittien yleissuunnitelmasta
- Pudasjärven Litokairan retkei ly -
rakentamisesta yhdessä Poh jois-
 Pohjanmaan luonnonsuo je lu pii-
rin kanssa (kaksi lau suntoa).
- Oulun kaupungin taajamamet-
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sien käsittelysuunnitelmasta
- Vastaselitys Ympäristöministe-
riöl le maakuntakaavaa koskevas ta 
va lituksesta tulleeseen vas ti nee-
seen yhdessä Pohjois-Poh jan maan 
Luon nonsuojelupii rin kanssa

Lintujen suojeluun liitty-
en yhdistys laati seuraavat aloit-
teet:
- Oulun Sanginjoen ulkometsän 
muuttaminen luonnonsuojelu- ja 
en nallistamisalueeksi yhdessä 
mui den luontojärjestöjen kanssa

Muuta toimintaa:
- Osallistuttiin Tyrnävän ja Li-
min  gan Veneneva-Pelson Na tu -
ra-alueen hoito- ja käyt tö suun -
 ni tel  maa valmistelevan  työ  ryh -
män toimintaan. Tulok se na tuli

ehdotus hoi  to- ja käyt tö suun ni -
telmaksi, jos s a on eh  do tet tu a-
lueelle mm. laa  ja met  säs tys rau-
hoitusalue.
- Osallistuttiin  Pohjois-Pohjan-
maan linnustonsuojelutoimikun-
nan kokoukseen, jossa käsiteltiin 
erityisesti petopesärekisteriä 
- Pohjustettiin edelleen mahdol-
lisen maakunnallisen petolintu-
jen pesärekisterin perustamista.

Tauvon lintuasema
Siikajoen Tauvon lintuaseman 
hoi dosta vastasivat Mikko Oja-
nen, Heikki Pakkala ja Matti 
Tyn jälä. Lintuaseman hoitajat 
huo lehtivat aseman tutkimusten 

jär jestelyistä. Yhdistyksen jäse-
niä osallistui aktiivisesti aseman 
mie hitykseen sekä havainnointi- 
että rengastustoiminnassa. 

Talous
Yhdistyksen tulot muodostuivat 
jä  senmaksuista, konsulttitöistä, 
jä  sen ten talkootöistä, kuukau si-
ko kousten kahvituloista, jul kai-
su  toiminnasta (linturetkiopas, 
lin tu lehtipaketti, lehtimyynti) ja 
o heis tuotteiden (linnunpöntöt, 
tar rat) myynnistä.

Menot koostuivat pääasi-
assa yhdistystoiminnan kuluista.

PPLY:n 30 vuotisjuhlia juhlittiin Oulun Upsee
rikerholla 29.11.2003, klo. 18.00 alkaen

Ohjelma
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MIKKO OJANEN

OULULAISTA LINTUHARRASTUSTA VUO-
SIEN VARRELTA

PPLY:n 30-vuot is juhl ien satoa:

Viime vuosisadan oululai-
nen lintuharrastus voi -
daan jakaa karkeasti ot-

taen kolmeen osaan:
Aluksi, 1900-luvun alku-

puolen lintuharrastus. Merkittä-
vää on ollut koulujen luontoker-
hojen toiminta. Vuodesta 1898 
toimi Oulussa Lyseon Esikko-
ker ho, ja vuodesta 1949 saak-
ka silloisen Oulun suomalaisen 
kes kikoulun luontokerho Kulle-
ro. 1950- ja 60-luvuilla Oulun 
kouluissa toimi parhaimmillaan 
6–7 luontokerhoa. Luontokerhot
toimivat ajoittain hyvinkin ak-
tiivisesti, ja lintujen harrastami-
nen, retket ja keväisin muuttolin 
tujen saapumiskalenterin ylläpi-
täminen ovat olleet kerhojen toi -
mintaoh jelmassa. Luonto ker hoi-
s ta on alkanut monen tä kä läi sen 
lintuharrastajan ja ammattilai-
senkin ura. Oulun Luonnonystä-
väin yhdistys perustettiin itse-
näistymisemme jälkeen, vuonna 
1921, ja se keräsi alueen luon-
nonharrastajat ”piireihinsä”. Yh-
distyksen kuukausikokouksissa 
kerättiin muun muassa lintuha-
vaintoja.

Toisen vaiheen lintuhar-
rastusta viritti Yliopiston perus-
taminen Ou luun vuonna 1959. 
Yliopisto aktivoi ajan hengen 
mukaan myös kulttuuritoimintaa 
Ou lussa, muun muassa lintuhar-
rastusta. Oulun luonnonys tä väin 
yhdistyksen toiminta vilkastui ja 
sen alle perustettiin muun muas -
sa lintujaosto vuonna 1961. Lin-

tujaosto toimi hyvin vilkkaasti, se
jopa aktivoi talvilintulaskennat 
yhdistyksemme alueella. Lintu-
jen rengastus kuului kerholais-
ten toimintaan ja muun muassa 
Tauvon lintuasema perustettiin 
lintukerhon aikana.

Kolmas vaihe alkoi Lin-
tutieteellisten yhdistysten liiton 
eli LYL:n perustamisesta vuonna 
1973. Kattojärjestö lähti kehittä-
mään Suomen lintuharrastusta ja
eri puolille Suomea perustettiin
pai kallisia lintuyhdistyksiä. Tä -
hän samaan aikakauteen ajoittuu 
myös PPLY:n synty: Pohjois-Poh -
janmaan Lintutieteellisen yhdis-
tyksen perustamiskokous pidet-
tiin 25.2.1973.

PPLY:n aktiivisina perus-
tajajäseninä olivat pääasiassa Ou-
lun yliopiston eläintieteen opis ke -
lijat, monet heistä tekivät myös
lin nuista opinnäytteensä, kuten 
muun muassa Rauno ja Risto Ala -
ta lo sekä Esa Hohtola. Yhdistyk-
sen perustamisen jälkeen OLY:n
lin tujaoston jäsenistö siirtyi pal-
jolti PPLY:n helmaan ja lintuja-
osto jäi huolehtimaan pääasiassa 
Luonnonystäväin yhdistyksen 
omis taman Tauvon lintuaseman 
toiminnasta.

Millaista lintuharrastus oli 
vuon na 1973?
Vuosikymmentä voisi luonneh-
tia esimerkiksi tieteellisluontoi-
sen lin tuharrastuksen vuosikym -
meneksi. Heti yhdistyksen pe  rus-
  ta misen jälkeisinä vuosina aloi-
tettiin Suo men ensimmäisen lin -
tuatlaksen maastotyöt. Atlasta 

teh tiin  vuosina 1974–79, yhdis-
tyksemme osalta kaksi viimeistä 
vuotta olivat varsinainen voi -
mannäytös. Aureolassa oli lukui -
sia tieteelliseen muotoon laadit-
tuja katsauksia erilaisista lintu-
tieteen asioista. Artikkeleita luon -
nehtivat tieteellisen artikkelin 
mu kainen jäsentely sekä lopus sa 
oleva kirjallisuuskatsaus. Lintu-
jen rengastamiseen vaadittiin 
ren gastuslupa vuodesta 1974 al -
kaen. Rengastustenttien valmis-
tautumistilaisuuksia alettiin pitää 
Oulussa, ensimmäiset pian lupa-
vaa timusten voimaanastumisen 
jäl keen. 

Seuraavalla vuosikymme -
nellä lintuharrastus laajeni ja toi-
minta monipuolistui. Pidettiin lin -
tuharrastuskursseja, rengastajiksi 
haluaville järjestettiin rengastus-
tenttejä, yhdistys järjesti bussiret -
kiä lähi- ja kaukokohteisiin. Au-
reolaan laadittiin 10-vuotis juh-
lajulkaisu, jossa oli ensi kertaa 
värikansi vuonna 1983. Samana 
vuonna julkaistiin Tauvon ase-
man toiminnasta erillisjulkaisu, 
missä esiteltiin kootusti aseman 
toiminnan siihenastisia tuloksia. 
Yhdistys osallistui Kuusamon 
vuoden 1984 Natura-tapahtu-
maan, jonka teemana oli linnut, 
luonto ja ihminen. Ensimmäinen 
tammikuun pinnakisa eli tammi-
ralli käytiin vuonna 1984. Alus-
sa kisakuntana oli yksi nomaan 
Oulun kaupunki. Tästä se muo-
toutui pikkuhiljaa joka vuotisek-
si ja koko yhdistyksen alueen 
kattavaksi kisaksi. Ensim mäinen 
Kuusamon ns. kevätralli käy tiin 
vuonna 1984 edellä mainitun 
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Natura-tapahtuman yhteydessä. 
Ensimmäinen PPLY:n ralli kisat-
tiin toukokuussa 1986. Linturallit 
innostivat suuren määrän yhdis-
tyksen jäseniä osallistumaan nii -
hin. Kuu samon ralli oli alusta al -
kaen koko Suomen lintuharras ta-
jien ralli poiketen kaikista muis -
ta eri lintuyhdistysten alueellisis-
ta ralleis ta. Erilaiset lintujen tun-
nistuskilpailut levisivät pian ete -
lästä meillekin. Ensimmäinen lie -
nee pidetty syksyllä 1981, jol-
loin Kari Haataja toimi tapahtu-
man järjestäjänä.

1990-lukua voisi kutsua 
va kiintuneen lintuharrastustoi-
minnan vuosikymmeneksi. Har-
rastus eteni vakiintuneita polku-
ja: Aureola ilmestyi, linturetkillä 
käytiin läpi vuoden eri kohteita 
kierrellen, uusia harrastustoimin-
nan haaroja ei juuri syntynyt 
ny kyhetken perspektiivistä tar-
kastellen. Harrastus jatkui hyvin 
u rau tunutta polkua pitkin. 

PPLY:n perustamisvai-
heessa kirjattujen sääntöjen mu-
kaan yhdistyksen toimintaperi-
aatteina on linnuston suojelu, 
har rastuksen edistäminen ja lin-
tuihin kohdistuva tutkimus.

Fenologisten havaintojen 
kerääminen on ollut yhdistyksen 
koko toiminta-ajan lävitsekäyvä 

toiminta. Se on tarjonnut pohjan 
toiminnalle ja myös faunistisille
havaintokatsauksille. Hyvin kir -
jatut havainnot linturetkiltä anta-
vat perustan linnustossamme ta -
pahtuneiden ja tapahtuvien muu-
tosten tunnistamiselle ja seuraa-
miselle. 

Lintujen reittilaskennat 
an  tavat puo lestaan lukumääräi-
sen tiedon linnuista. Pitkäaikaisia
laskentaperinteitä edustavat var-
sinkin Helsingin Luonnontieteel-
lisen keskusmuseon eläinmuseon 
talvilintulaskennat. Kesälasken-
toja järjestää sama taho, ja tähän 
ovat osallistuneet monet yhdis-
tyksemme jäsenet. Paikallisia pit -
 käkestoisia laskentoja edustavat 
muun muassa Pekka Lähdesmä-
en Muhoksen Räkäsuon lasken-
nat, alkaen toukokuusta 1978. 
Raahelaisilla harrastajilla on my -
ös useita pitkäaikaisia laskenta-
sarjoja, mm. Pattijokisuun las -
kennat. Kaikista näistä lasken-
noista löytyy yhteenvetoja Au-
reolankin sivuilta.

Aureolan ensimmäisissä 
vuosikirjoissa (1976 ja 1977) oli 
vielä tieteellinen ote. Kirjoitukset 
olivat pienoisjulkaisuja, tiedon-
annot peräytyivät asiayhteyteen 
liittyvän tiedon pureskeluun. Ke-
vyempi jutustelu ja yhdistysasiat 

painettiin jäsentiedotteeseen, jo-
ka ilmestyi kolmena numerona 
vuosina 1977 ja 1978. Tämän 
jäl keen jäsentiedote yhdistettiin 
sisältöineen Aureolaan. Aureola
ilmestyikin pitkään kolmena tai
jopa neljänä numerona vuodes sa. 
Vuodesta 1998 Aureola muut -
tui uudelleen vuosikirjaksi. Var-
sin pian vuosikirjan toimittami-
nen muodostui päätoimittajan 
taa kaksi ja painajaiseksi ja se on
myöhästellyt ilmestymistahdis-
saan koko ajan. Toivottavasti yh -
distyksen hallitus keksii uusia 
roh toja ilmestymispulmaan.

Lopuksi, järjestötoiminta 
ja yhteisöllisyys on muuttanut 
muo toaan vii me vuosikymmeni-
nä. Entisaikainen tapa panostaa 
yhdistystoimintaan sekä antaa 
vapaa-aikaansa reippaasti myös 
yhdistykselle, on valitettavasti 
vä hentynyt. Monet yhdistykset 
ovat lakanneet toiminnasta tai ne
toimivat enää jonkinlaisella te-
kohengityksellä. Syynä on yh-
teiskuntamme murros – arvojen 
asettuminen eri vakkaan kuin 
aikaisemmin. Vain aktiivinen ja 
toimiva yhteisö pärjää, en epäi-
lekään, etteikö PPLY ole yhdis-
tysten kirjossa jatkossakin mu-
kana.

Kirjoitus on lyhennelmä Mikko Ojasen esitelmästä, jonka hän piti Pohjois-
Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen 30-vuotisjuhlassa 29.11.2003.
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AAPPO LUUKKONEN

Valitettavasti ne, jotka suh-
tautuvat joltiseltaan kin 
skeptisesti aikamatkai-

luun, aikakoneisiin, ava ruuden 
ma donreikiin ja kai ken maailman 
teleportteihin, joutuvat hetkeksi 
perumaan periaatteensa. Koska 
tässä lähdetään nyt ikään kuin 
ajassa eteenpäin eli tulevaisuu-
teen.

Tarinan nimi on: Otteita 
lin tumiehen päiväkirjasta vuo-
delta 2023

Kevät on ollut hieman 
myö häinen ja lintumassojen ryn-
täystä odotellaan hetkenä minä 
hy vänsä. Jonotan omaa staiji-
vuoroani Sannanlahden torniin 
upea na toukokuisena aamuna. 
Olen optimistisen toiveikas, on-
han edellisiltainen uutisten jäl-
keen lähetetty lintusäätiedotus 
lu vannut lämmintä etelän puo-
leista muuttosäätä – jopa rarin 
puo leista virtaustakin. 

Edelläni on ainoastaan 
parisen kymmentä muuta inno-
kas ta staijaria, ehkäpä saan 
stai jipaikan ennen petomuuton 
al kua? Odotellessani omaa vuo-
roa, harmittelen, etten homman-
nut kausikorttia Liminganlahdel-
le. Sen lisäksi että joudun nyt 
mak samaan riistohinnan päivän 
muu tonseurannasta joudun kär-
simään ahtaudesta tornin natis-
tessa liitoksissaan.

Kausikorttilaisille on omat 
päivänsä, jolloin he saa  vat yk-
sinoikeuden torneihin. Olivatkin 
nähneet viime viikolla ai ka kovia 

lajeja – kuulin huhu pu heita että 
joku nulkki olisi näh nyt jopa Suo-
menpinnan, su rinaminpääskyn, 
Virk kulan tor nista! Mutta kos-
ka kausikortti laiset ovat kaikki 
kovan luokan bon gareita, joiden 
havainnoista tie to kulkee vain 
bongareiden si säisiä kanavia pit-
kin, en minäkään asiasta koskaan 
sen enempää kuullut.

No niin, jono nytkähtää 
e teen päin, seuraavana on minun 
ryhmäni, ihanaiset 3 tuntia tor-

nis sa ja vaivaiset 10 euroa piti 
pu littaa. Kovasti ovat hinnat 
nous seet edellisestä keväästä, 
sil loin Virkkulaankaan parhaa-
seen muuttoaikaan ei tarvinnut 
päi västaijista maksaa kuin 5 eu-
roa. Kerron vieressäni jonotta-
valle ornitologin alulle kultaises-
ta nuoruudestani, jolloin lintuja 
kat seltiin ihan ilmaiseksi - ei tun-
nu sisäistävän ajatusta.

Vihdoinkin pääsen kiipeä-
mään torniin, pystytän kaukoput-

OTTEITA LINTUMIEHEN PÄIVÄKIRJASTA 
VUODELTA 2023

PPLY:n 30-vuot is juhl ien satoa:

Olisiko surinaminpääskystä (Delichon surinamensis) tu-
levaksi Suomenpinnaksi. © ELINA SEPPÄNEN
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ken ja kohotan kiikarini taivaan-
rantaan. Saman tien joku tornissa 
olijoista huutaa ääni käheänä nä-
ke vänsä metsähanhen, hei nyt 
on kova! Saan itsekin linnun 
put keen ja todellakin, metsähan-
hihan se siinä lentää kanadan-
hanhiparvessa. Muistelen koska 
vii meksi näin metsähanhen, taisi 
olla 2000-luvun alkuvuosia.

En malta olla kuitenkaan 
toteamatta muille tornissa oli-
joille nuoremman polven harras-
tajille kuinka metsähanhet ke-
rääntyivät vielä parikymmentä 
vuot ta sitten keväisin Tyrnävän 
pel loille tuhansien yksilöiden 
par vissa ruokailemaan ennen pe-
simisalueilleen siirtymistä.

Tyrnävän pelloille ei enää 
keräänny yhtään hanhea, ai noat 
sinne kerääntyvät linnut löy tyvät 
kerrostalojen katoilta ja kaa to-

pai kalta: puluja ja harmaalok ke-
ja. Tyrnävän pellot valjastettiin 
pa rempaan käyttöön aivan vuo-
si tuhannen alkupuolella uuden 
moot toritien nostaessa maan hin-
nat pilviin, alue rakennettiin Ou-
lun suurkaupungin lähiöksi ja 
asfaltti sekä betoni korvasivat 
vil javat pellot.

No, onneksi säästivät Li-
minganlahden lintuharrastajille. 
Oi keastaan Liminganlahtikaan 
ei ole enää sitä mitä se oli silloin: 
maan kohoaminen ja kaavoitus-
paineet ovat kutistaneet lintujen 
mah dolliset pesimis- ja leväh-
dysalueet kahteen erilliseen ruo-
vikkolampareeseen jotka ovat 
pin ta-alaltaan vain kymmenes-
osa alkuperäisestä. Temmesjoen 
tor nin paikalla on ostoskeskus ja 
aivan Virkkulan välittömään lä-
hei syyteen ulottuu lähiöalueen 

reu nimmaiset omakotitalot.
Palaan takaisin nykyhet-

keen: nuoret lintuharrastajat kuu-
luvat keskustelevan jostakin hul-
lusta ornista, joka on kiinnostu nut 
vain tavallisista la jeista ja retkei-
leekin joissakin ou doissa pai-
koissa: kuulemma oli nähnyt jos-
takin Vihannin mäen nyppylältä 
hyvää kurkimuut toa!?

Ivallisen ja osaaottavan 
nau run säestäessä muut lyövät 
löy lyä: entäpä se muuan höyräh-
tänyt joka laskee linjoja jossa-
kin Iivantiiran takamaastossa 
kes kellä parasta rariaikaa – joo, 
kuu lemma sama sakki raivaa 
pu sikoita merenrannoilla iliman 
pa lakkaa.

Pojankoltiaiset laittavat 
moiset hulluudet kyseisten orni-
en vanhuuden höperyyden piik-
kiin.

Aappo Luukkonen piti tämän esitelmän Pohjois-Pohjanmaan lintutie-
teellisen yhdistyksen 30-vuotisjuhlassa 29.11.2003.
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TEHDÄÄNKÖ POHJOIS-POHJANMAASTA 
ENERGIARESERVAATTIA?

PPLY:n suojelutoimikunta t iedottaa

Lista Pohjois-Pohjanmaalle 
suunnitelluista energia-
hank  keista näytti vuonna

2009 läkähdyttävän pitkältä. Han -
hikiven ydinvoimala, Kollajan al -
las, vähintään kuusi suurta meri-
tuulipuistoa, 15 uutta suurta tur-
vetuotantoaluetta ja lukematon 
määrä pienempiä, uusia korkea-
jännitelinjoja.

Energiantuotantoon sijoit-
tava pääoma lienee haistanut ti-
lai suutensa koittaneen ja ehkä ar  -
vellut vastustuksenkin olevan 
näil lä lakeuksilla vähäisempää. 
Il  mastonmuutoksen nimissä voi-
daan hakea hyväksyttävyyttä uu-
sin väittein. Ja turvetuotannon ol-
lessa kyseessä myös ikivanhoin.

PPLY:n suojelutoimikun-
nalle tämä on tiennyt kohtuuton-
ta menoa. Lausuntoja on naputel -
tu sormet sauhuten. Monta tär-
keää asiaa on mennyt tuntien ja 
minuuttien puutteessa ohikin.

Yhdistyksen järjes täy ty -
neeseen suojelutoimin taan osal-
lis  tuu noin kolme tai neljä aktii-
vista jä sentä. Taustatukea saadaan
sil loin tällöin muutamalta lisää. 
Nor maalitilanteessa tämä olisi var -
 masti ihan riittävää, mutta ny ky-
me nossa emme oikein pärjää.

Lintuja ja luontoa suoje-
lee omalla tavallaan varmaankin 
lähes jokainen lintuharrastaja. Se 
on hienoa. Laajempiin kuvioihin 
vaikuttaminen voi kuitenkin olla 
yk sittäiselle ihmiselle vaikeaa. 
Usein siihen tarvitaan  joukko-
voimaa.

Mitä Riina tai Risto Rivi-
harrastaja sitten voi tehdä? Lin-
tutieteellisyydestä tai hienolta 
kuulostavista toimikunnista huo-
limatta kynnyksen PPLY:n suoje-
lutoimintaan osallistumiseen ei 
pitäisi olla korkealla.

Havainnot auttavat suojelua
Hyödyllistä olisi ensinnäkin teh-
dä lintuharrastajan perustyötä eli 
retkeillä ja merkitä havainnot 
muistiin. Suojelun kannalta pa-
rasta olisi retkeillä siellä, missä 
muut eivät juuri liiku. Vielä hyö-
dyllisempää olisi seurailla esim. 
YVA-prosesseja ja suojelutoimi-
kunnan esittämiä havaintopyyn-
töjä ja pyrkiä havainnoissaan sys -
temaattisuuteen.

Omat havainnot vaikkapa
kaavaillulta turvesuolta antavat 
meil le aivan erilaisen mahdolli-
suuden kommentoida YVA-se-
lostuksia.  Jokainen YVA-paperei ta 
selannut tietää, että niiden lin -
nustokartoitukset ovat usein hy-
vin keveästi tehtyjä.

Tärkeää on seurata omassa 
kokemuspiirissä tapahtu via muu -
toksia ja kertoa suojelutoimi kun -
nalle huolestuttavista käänteis tä.
Erityisen kiitollisia oli sim me sii- 
tä, jos rivijäsenet in nostuisivat ja
osal listuisivat esim. lausunto jen
kirjoittami seen, ohjaus ryhmissä 
ynnä muissa komi teoissa PPLY:n
edustamiseen tai muuhun näky-
vämpään toimin taan. Harrasta ja-
järjestössä ei tar vitse kantaa huol-
ta muoto sei kois ta tai muo dol li -
sesta pä te vyydestä.

Lintuja vai luontoa?
Itse toivoisin, että PPLY voisi ke-
hittyä lisää yleisluontojärjestön 
suuntaan. Toimintamme nojaa 
tie  tysti lintujen havainnointiin, 
mut ta eiväthän ne linnut tyhjiös-
sä elä. Lintujen suojelun kannal-
ta niiden elinympäristöjen suoje-
lu on elintärkeää. Ja tuskinpa 
luon nossa liikkuvat harrastajat 
ha luavatkaan ummistaa silmiään 
muilta kuin yksinomaan lintuja 
kos kevilta mul listuksilta. 

Kaikki hankkeet eivät to -
ki ole paheksuttavia. Esimerkik-
si tuulivoiman lisärakentamista 
kannattanee valtaosa jäsenistäm-
me. Mutta mikä siinä on, että 
näis säkin hankkeissa pitää taval-
lisesti olla jokin epämiellyttävä 
sivumaku? Suunnitellaan mah-
dot toman suuria yksikkökoko-
ja, rakentamista viimeisiin erä -
maihin (mm. Suurhiekka), Hai-
luodon pengertien vihertämistä 
tuulimyllyillä, Kollajan linkittä-
mistä tuulivoimaan säätövoima-
argumentilla.

Miksei rakennettaisi en-
sin esimerkiksi teollisuusalueita 
täy teen tuulivoimaloita? Miksei 
ener giantuotantoa voi hajauttaa 
pie niin yksiköihin? Miksi mah-
dollisen atominhalkaisulaitoksen 
sijoituspaikaksi on valittu yksi 
maailman hienoimmista ja luon-
nontilaisimpana säilyneistä maan-
kohoamisrannikon niemistä?

Jos tunnet minkäänlaisen 
liekin leimahtavan sisälläsi näitä 
aiheita pohtiessasi, niin tervetu-
loa mukaan PPLY:n suojelutyö-
hön!

ARI-PEKKA AUVINEN
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JORMA PESSA

LINTUATLAS ETENEE KOHTI TAVOITET-
TAAN

Neljän kartoitusvuoden ai -
kana lintuatlas on eden-
nyt Pohjois-Pohjanmaal-

la tavoitteiden mukaisesti. Vähin-
tään tyydyttävästi sel vitettyjen 
at lasruutujen osuus on ylittänyt 
kol mannen kartoi tusvuoden jäl-
keen asetetun 80 %:n tavoitteen. 
Kahdessa heikointa selvitysas-
tetta kuvaavassa luokassa (ei ha-
vaintoja tai satunnaistietoja) ei 
ole yhdistyksen alueella enää yh-
tään ruutua. Kartoituksia onnis-
tuttiin suuntaamaan vuoden 2009 
aikana etenkin laajoille puutteel-
lisesti tutkituille alueille.

Kartoitustilanne 
Yhdistyksen toimialue on valta-
kunnallisen vertailun mukaan 
selvitetty hyvin. Vähintään tyy-

dyttävästi selvitettyjen ruutujen 
osuus oli neljän kartoitusvuo-
den jälkeen 84,4 %. Koko maan 
osalta vähintään tyydyttävästi 
selvitettyjen ruutujen osuus oli 
vas taavasti 67,7 %. Erinomaises-
ti selvitettyjä ruutuja oli Pohjois-
Pohjanmaalla vuoden 2009 lo-
pussa 110 kappaletta (taulukko 
1). Määrä on absoluuttisesti tar-
kasteltuna korkea – se on enem-
män kuin monen paikallisyhdis-
tyksen ruutujen yhteismäärä.

Atlasruutujen selvitysti-
lanne vaihtelee huomattavasti 
yh distyksen eri osissa. Kartoitus-
tilanne kohentui merkittävästi 
Pu dasjärvellä vuoden 2009 ai-
kana. Myös monilla muilla alu-
eilla tilanne kohentui neljännen 
vuo den aikana. Heikoimmin sel -
vitettyjä alueita on kuitenkin 
edel leen eniten Pudasjärvellä, 
Uta järvellä ja yhdistyksen alueen
eteläisissä kunnissa (kuva 1).

Tavoitteet vuodelle 2010
Atlasruutujen selvitysasteiden 
osal ta atlaskartoitusta vetävä 
Luon nontieteellinen keskusmu-
seo on määritellyt Pohjois-Poh-
janmaalle taulukossa 1 esitetyt 
ta voitteet. Atlasruutujen nykyi-
seen selvitysasteeseen nähden 
merkittävin tavoite on nostaa 26 
välttävästi selvitettyä ruutua pa-
remmin selvitettyyn luokkaan. 
Kaikkien kolmen parhaiten sel-
vitetyn luokan osalta toivotaan 
saatavan aikaan parannuksia, 
suhteellisesti eniten hyvin sel-
vitettyjen ruutujen osalta. Vä-
hintään tyydyttävästi selvitetty-
jen ruutujen osuuden tulisi olla 
yli 90 % vuoden 2010 jälkeen. 
Tavoitteen saavuttaminen edel-
lyttää aktiivista työtä etenkin 
välttävästi selvitetyillä alueilla 
mutta myös muualla.

Suolinnuston esiintymi-
sen ja pesinnän selvittäminen 
on viimeisen kartoitusvuoden 

TAULUKKO 1. Atlasruutujen selvitysasteet Pohjois-Pohjanmaalla ja Suomessa neljän 
kartoitusvuoden jälkeen ja Pohjois-Pohjanmaan tavoite koko atlaskaudelle 2006-2010.  
Vertailutietona esitetään kahden aiemman atlaskartoituksen lopputilanne Pohjois-Pohjan-
maalla. Atlasruutujen määrä on 288.

Pohjois-Pohjanmaa Suomi

Selvitysaste
Lintuatlas
1974-1979

Lintuatlas
1986-1989

Lintuatlas
2006-2010

Tavoite
2006-2010

Lintuatlas
2006-2010

Erinomainen 29 (10,1 %) 65 (22,6 %) 110 (38,2 %) 115 (39,9 %) 979 (25,4 %)
Hyvä 29 (10,1 %) 86 (29,9 %) 37 (12,8 %) 53 (18,4 %) 630 (16,3 %)
Tyydyttävä 65 (22,6 %) 89 (30,9 %) 96 (33,3 %) 101 (35,1 %) 1079 (28,0 %)
Välttävä 96 (33,3 %) 42 (14,6 %) 45 (15,6 %) 19 (6,6 %) 761 (19,7 %)
Satunnaistietoja 71 (24,7 %) 6 (2,1 %) - - 379 (9,8 %)
Ei havaintoja 2 (0,7 %) - - - 31 (0,8 %)
Ruutujen määrä 288 288 288 288 3859
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suu rin haaste Pohjois-Pohjan-
maalla ja myös muissakin suo-
maakunnissa. Tarkasteltaessa 
suo lintulajien esiintymistä ja 
pesintöjä kuvaavia karttoja, voi-
daan havaita merkittäviä eroja 
nyt meneillään olevan ja aiem-
pien atlaskartoitusten välillä. 
Mo nen ainakin aiemmin yleisen 
suo lintulajin esiintymisalue on 
muut tunut epätasaiseksi ja esiin-
tymistä kuvaavilla kartoilla on 
laajoja yhtenäisiä alueita, joilta 
laji puuttuu kokonaan. Jos esiin-
tymisalueen laajuutta mitataan 
atlasruutujen määrällä, joilla la-
jin pesintä on vähintään mahdol-
linen, alueen pieneneminen on 
ollut suolinnuista merkittävintä 
jänkäsirriäisellä (-65 %), suoku-
kolla (-63 %) ja vesipääskyllä 
(-61 %). Metsähanhen ja riekon 
asuttamien atlasruutujen määrä 
on pienentynyt yli 50 % kahden 
edellisen ja nykyisen atlaksen 
välillä. Lisäksi monen muun 
kos teikkoympäristöissä elävän 
la jin esiintymisalue on kaventu-
nut nykyisen kartoitustilanteen 
valossa. Esimerkkejä lajikohtai-
sista esiintymisalueen muutok-
sista on esitetty kuvissa 2–4.

Tarkasteltaessa 17 suolin-
tulajin esiintymistä atlasruuduil-
la havaitun lajimäärän mukaan 
muutos on silmiinpistävä (kuva 
5). Suolintulajien levinneisyys- 
ja esiintymisalueen nykytilan 
var mistamisen kannalta on tär-
keää keskittää atlasretkeily vii-
meisen kartoitusvuoden aikana 
soille. Suolinnuston inventoin-
nin kannalta keskeisimmät alu-
eet ovat melko pitkälle samat 
kuin muutenkin vielä puutteelli-
sesti tutkitut alueet. Laajin puut-
teellisesti tutkittu alue sijaitsee 
Oulusta kaakkoon suuntautuvan 
linjan pohjois- ja itäpuolella kat-
taen karkeasti puolet yhdistyk-
sen toimialueen ruuduista.

Muuttuvissa olosuhteissa 
luotettavan lintulajien levinnei-
syyskuvan muodostaminen ja 
muutosten dokumentointi on la-
jien ja niiden tärkeiden elinym-
päristöjen suojelun kannalta 
erityisen tärkeää. Suolintuinven-
tointeihin tarvitaan laajaa harras-
tajakuntaa, koska Pohjois-Poh-
janmaan maakunnan geologinen 
suoala on 1,03 miljoonaa hehtaa-
ria. Tämä tarkoittaa konkreetti-
sesti sitä, että laskennallisesti 

puh taita suoruutuja olisi noin 
80 kappaletta. Soiden osuus on 
noin 28 % maakunnan alasta. 
Käytännössä soita on lähes jo-
kaisella atlasruudulla muutamia 
meriruutuja lukuun ottamatta.

Kiitokset
Kiitokset kaikille aktiivisille at-
laskartoittajille, jotka ovat uuras-
taneet ansiokkaasti neljän vuo-
den ajan! Kiitokset myös Pekka 
Suopajärvelle, joka on laatinut 
havainnolliset ”Pikkutikka-si-
vut” yhdessä Luonnontieteelli sen 
kes kusmuseon asiantuntijoi den 
kanssa. Tämän artikkelin kar -
tat on laadittu Pekan sivuston 
avulla.

Lähteet
Pikkutikka – Lintuatlaksen pai-

kallisyhdistyssivut: Alue 20
– Pohjois-Pohjanmaan lintu -
tieteellinen yhdistys. Http://
pikkutikka.fmnh.helsin ki-
.fi/lintuatlas/index.php?-
region=20. Viitattu 3.1.2010.

KUVA 1. Atlasruutujen kartoitus-
tilanne Pohjois-Pohjanmaalla 
neljän kartoitusvuoden jälkeen.
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KUVA 2. Metsähanhen esiintyminen PPLY:n alueella kahden aiemman atlaksen yhdistetyn aineis-
ton ja tekeillä olevan kolmannen atlaksen mukaan. Suuri ympyrä = varma pesintä, keskikokoi-
nen ympyrä = todennäköinen pesintä, pieni ympyrä = mahdollinen pesintä, piste = epätodennä-
köinen pesintä. Väri ilmaisee ruudun selvitysasteen.

KUVA 3. Suokukon esiintyminen PPLY:n alueella kahden aiemman atlaksen yhdistetyn aineiston 
ja tekeillä olevan kolmannen atlaksen mukaan. Suuri ympyrä = varma pesintä, keskikokoinen 
ym pyrä = todennäköinen pesintä, pieni ympyrä = mahdollinen pesintä, piste = epätodennäköi-
nen pesintä. Väri ilmaisee ruudun selvitysasteen.
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KUVA 5. Suolintujen (17 lajia) ruutukohtaiset lajimäärät Pohjois-Pohjanmaalla. Vuosien 1974-
1989 kartassa on yhdistetty kahden ensimmäisen atlaksen aineisto, jota verrataan meneillään 
ole vaan kolmanteen lintuatlakseen. Numerot ilmaisevat lajimäärän ja värit lajimääräluokan.

KUVA 4. Riekon esiintyminen PPLY:n alueella kahden aiemman atlaksen yhdistetyn aineiston ja 
tekeillä olevan kolmannen atlaksen mukaan. Suuri ympyrä = varma pesintä, keskikokoinen ym-
py rä = todennäköinen pesintä, pieni ympyrä = mahdollinen pesintä, piste = epätodennäköinen 
pe sintä. Väri ilmaisee ruudun selvitysasteen.
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Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen jäsenenä saat lintuharrastuksesta enemmän irti. Yhdis-
tyksen linturetkillä, tapahtumissa ja kuukausikokouksissa saat runsaasti tuoretta lintutietoutta ja pääset 
tutustumaan muihin harrastajiin. Jäsenenä saat yhdistyksen Aureola-vuosikirjan ja jäsentiedotteita, saat 
Tiiran jäsenominaisuudet käyttöösi sekä BirdLife Suomen jäsenyyden ja neljästi vuodessa ilmestyvän 
Tiira-lehden. BirdLife lahjoittaa kaikille uusille jäsenille Kuukkelin kaltaiset -lintuharrastusoppaan, 
minkä avulla pääset harrastuksesi alkuun. Jäsenmaksun maksamalla olet myös mukana tukemassa lintu-
jen suojelua niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin.

Liittyminen on helppoa
PPLY:n jä seneksi voit liittyä internetissä BirdLife Suomen kotisivuilla osoitteessa http://www.birdlife.
fi /liity/liity_lintuyh dis tykseen.shtml. Voit liittyä jäseneksi myös PPLY:n etusivun www.birdlife.fi /pply 
kautta. Täytä lomakkeen kentät yhteystiedoillasi ja valitse pudotusvalikosta jäsenyhdistykseksi Pohjois-
Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. Yhteystietojen ilmoittamisen jälkeen lähetämme sinulle terve-
tuliaispostia ja pankkisiirron jäsenmaksun suoritusta varten. Lisätietoja liit ty misestä saat yhdistyksen 
jäsensihteeriltä: Minna Tuo mala, Franzeninkuja 1  A 2 90470 Varjakka, mitakalo@gmail.com, puh. 040 
5558674.

Yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2010
 - aikuiset 27 €
 - opiskelijat ja koululaiset 15 €
 - perheenjäsenet 5 €
 - tukijäsenmaksu 50 €

LIITY PPLY:N JÄSENEKSI!
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POHJOIS-POHJANMAAN LINTU TIE TEEL LI NEN YHDISTYS RY.

Muut toimihenkilöt
 Arkistonhoitaja: Matti Tynjälä (Matti.Tynjala@oulu.fi )
 Atlas- ja IBA-vastaava: Jorma Pessa (jorma.pessa@ymparisto.fi )
 BirdLife aluevastaava: Tuomas Väyrynen
 BirdLife-edustajat: Markku Hukkanen, Sami Timonen, Ville Suorsa
 Jäsensihteeri: Minna Tuomala (mitakalo@gmail.com)
 Petovastaava: Markku Hukkanen
 Ruokintapaikkavastaava: Jukka Piispanen (jukka.piispanen@palolapiispanen.fi )
 Tauvon lintuaseman hoitajat: Mikko Ojanen (mikko.ojanen@windowslive.com),  Matti Tynjälä
 WWW-vastaavat: Ville Suorsa, Tapani Tapio (tapani.tapio@elisanet.fi )

Toimikunnat
 Alueharvinaisuuskomitea - ARK: Harri Taavetti (harri@fi nnature.fi ) (pj), Tapani Tapio (siht),
  Juhani Karvonen, Petri Lampila, Tuomas Väyrynen
 Atlastoimikunta: Jorma Pessa (pj), Sami Timonen (siht), Jari Heikkinen, Juha Markkola, Heikki
  Tuohimaa, Matti Tynjälä.
 Havaintotoimikunta: Tuomas Väyrynen (pj), Matti Tynjälä, Jari Heikkinen, Minna Tuomala, Aappo
  Luukkonen, Ville Suorsa, Tapani Tapio, Heikki Tuohimaa, Juha Markkola, Ari-Pekka Auvinen
 Ohjelmatoimikunta: Hanna-Riikka Ruhanen (ruhanen@mail.student.oulu.fi ) (pj), Petri Lampila, Esa 
  Hohtola, Aappo Luukkonen
 Rallitoimikunta: Saana Meski (pj), Jouni Meski, Tuomo Jaakkonen
 Retkikummitoimikunta: Esa Aalto (pj), Hanna-Riikka Ruhanen, Juhani Karvonen, Tuomo Jaakko-
  nen,  Minna Tuomala, Markku Hukkanen, Ari-Pekka Auvinen, Saana Meski
 Suojelutoimikunta: Ari-Pekka Auvinen (pj), Elja Herva, Aappo Luukkonen, Juha Markkola,  Matti
  Tynjälä, Veli-Matti Pakanen, Jouni Pursiainen, Esa Aalto, Hanna-Riikka Ruhanen
 Tiiraryhmä: Matti Tynjälä, Ville Suorsa, Heikki Tuohimaa, Tapani Tapio, Tuomas Väyrynen, Petri
  Lampila

Hall i tus 2009 (painoajankohdan mukaan)

 Puheenjohtaja Aappo Luukkonen aappo.luukkonen@oulu.fi  puh. 040-9126761
 Varapuheenjohtaja Markku Hukkanen mhukkanen@dnainternet.net puh. 040-5087793
 Sihteeri Heikki Tuohimaa heikki.tuohimaa@gmail.com puh. 050-3482825
 Sihteeri Ari-Pekka Auvinen aripekka00@hotmail.com puh. 050-4133403
 Taloudenhoitaja Jari Heikkinen jari.heikkinen@oulu.fi  puh. 0400-380535
 Jäsen Saana Meski saana.meski@gmail.com puh. 040-5735600
 Jäsen Ville Suorsa ville.suorsa@gmail.com puh. 040-7511266
 Jäsen Tuomas Väyrynen tuomasantti.vayrynen@gmail.com puh. 040-7262798
 Jäsen Juha Markkola jmarkkol@gmail.com puh. 0400-155939
 Jäsen Esa Aalto esa.aalto@oulu.fi  puh. 040-8652926

Postiosoite:  PL 388, 90101 Oulu
Internet:  http://www.birdlife.fi /pply/
Sähköposti:   pply@pply.fi 
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