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L

intuvuosi 2003 on jo lähimenneisyyttä, siis historiaa.
Mitä siitä on talletettu tuleville sukupolville ja lintuharrastajille? No ainakin tämän Aureolan vuosikirjan
verran. Tänä tietokoneiden aikakautena tahtoo päästä unohtumaan, että edelleenkin parhaiten säilyvä tieto talletetaan paperille. Tämänkin lehden muste säilyy varmuudella vähintäänkin
sata vuotta. Mitähän lintuharrastajat ajattelevat tästä lehdestä
silloin? Uskoisin tästäkin lehdestä olevan suurta apua tulevaisuuden lintuharrastajille ja tutkijoille.
Toisaalta sähköisessä tallentamisessa on myös omat
etunsa. Olisi esim. mahdotonta ajatella enää, että lintuhavainnot palautettaisiin laajassa mitassa paperiversioina ja katsaukset tehtäisiin sitten näiden paperilappujen pohjalta. Joten jos
Hatikkaan ja Tiiraan tutustuminen on vielä tekemättä, niin suosittelen kokeilemaan niitä mitä pikimmiten. Lue esittelyt molemmista järjestelmistä tästä lehdestä.

On ollut antoisaa olla Aureolan päätoimittajana ensimmäistä vuotta. Paljon on vuodessa ehtinyt lehden teosta
oppimaan. Mutta lehti ei synny eikä ilmesty yhden henkilön
voimin. Tämäkään lehti ei olisi ilmestynyt ilman kirjoittajia.
Kerrassaan loistavia kertomuksia, havaintoja, analyysejä ja tutkimuksia olen saanut luettavakseni ja lehteen laitettavaksi. Toivottavasti jatkossakin juttuja tulee samanlaisesta runsaudensarvesta. Nyt tiedän hieman enemmän räkättirastaan, merihanhen
ja ruskosuohaukan sielunelämästä ja pesimistavoista. Tiedän
mitä on kokenut Oulun Eläinmuseon ”Anas formosa”. Olen
oppinut lisää pikkulepinkäisestä ja sen kannanmuutoksista.
Tiedän mitä havaittiin useissa vuoden 2003 aikana järjestetyissä lintukilpailuissa. Kuusamon hieno luontokin on tullut useissa jutuissa hienosti esille. Aavikkotasku ja aroharmaalokki tekivät historiallisen ensivisiitin alueellemme. Ja monet muutkin
nyt mainitsematta jäävät jutut ovat säväyttäneet sisintäni.
Aureolan tekemiseen tarvitaan kirjoittajien lisäksi myös
suuri joukko muita talkoolaisia. Kiitokset Villelle hienosta
taittotyöstä, samoin kiitokset Paulille kuvankäsittelystä. Suuret
kiitokset myös kuvaajille ja piirtäjille hienoista kuvista. Teitä
tarvitaan jatkossakin. Ja lehden julkaiseminen on aina taloudellisesti helpompaa, kun lehdellä on mainostajia. Eli suuret
kiitokset myös teille mainostajille. Kiitokset myös edelliselle
päätoimittajalle, Aappo Luukkoselle, jonka avustuksella pääsin
mukavasti sisään päätoimittajan tehtäviin.
Antoisia lukuhetkiä Aureolan parissa toivottaa,
Limingan Tupoksessa 21.1.2008
Teppo Mutanen
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P PLY t i e d o t t a a:

TIIRA – JOKAISEN HARRASTAJAN SÄHKÖI NEN HAVAINTOARKISTO
VILLE SUORSA

K

eväällä 2006 käyttöön
otettu, kaikille avoin havaintojen keruujärjestelmä, Tiira (www.tiira.fi) on ollut
menestys. Tiira otettiin käyttöön
29.3.2006, minkä jälkeen järjestelmään on rekisteröitynyt jo yli
7 500 käyttäjää. Nuori Tiira on
siis jo nyt saavuttanut suuren
suosion lintuharrastajien joukossa. Kaikki BirdLife Suomen
jäsenyhdistykset – PPLY mukaan lukien – keräävät havaintonsa nykyään Tiiran avulla.
Näin ollen yhteen paikkaan voi
helposti kirjata koko Suomen alueella tehdyt lintuhavainnot, ja samalla ne ovat heti lintuyhdistysten käytössä. Tiirassa voi myös
pitää monipuolista omaa havaintopäiväkirjaa.

Suosio kasvaa
Tiiraan kertyi ensimmäisen
vuoden aikana yli 1,9 miljoonaa lintuhavaintoa, ja tällä
hetkellä järjestelmässä on jo
runsas 2,7 miljoonaa havaintoa. Suurin osa havainnoista
on käyttäjien itsensä tallentamia, mutta osa havainnoista
on viety järjestelmään yhdistysten vanhoista havaintoarkistoista. Myös PPLY:n arkisto tullaan viemään Tiiraan
vuoden 2008 aikana, keväällä
toteutetun lupakyselyn mukaisesti. Siten jokainen harrastaja saa omalle tililleen näkyviin yhdistykselle aiemmin
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palauttamansa havainnot. Syksyn 2007 ennätyspäivänä Tiiraan
lyötiin yli 5 000 havaintoa, ja yksistään syyskuussa järjestelmään
talletettiin yli 90 000 havaintoa.
Tammikuun puolivälissä 2008
Tiirassa oli jo hieman reilut
77 000 havaintoa PPLY:n alueelta. Näistä noin 55 000 havaintoa
on Tiiran käyttöaikana tehtyjä ja
noin 22 000 havaintoa on tallennettu ajalta ennen Tiiraa.
Järjestelmän suosion kasvu näkyy myös meidän alueellamme: toisen käyttövuotensa
aikana Tiiraan on tallennettu
keskimäärin noin tuhat havaintoa enemmän kuukaudessa kuin
järjestelmän ensimmäisenä vuonna. Kunnittain selvästi eniten
havaintoja on tallennettu Oulusta (15 516 havaintoa); seuraavina ovat Raahe (7 778), Siikajoki
(7 339), Pyhäjoki (6 630) ja Hailuoto (5 404).
Tiiran vahvuus on sen
monipuolisuus ja helppous. Jär-

jestelmään kannattaa tallettaa
kaikki lintuhavainnot – nyt emme voi tietää, mikä havainto on
tärkeä esimerkiksi kymmenen
vuoden päästä. Tiirasta voi jo
nyt katsoa kaikki Suomesta tai
alueeltamme tähän mennessä ilmoitetut lajit ja niiden ensimmäiset havainnot kuluvalta vuodelta.
Karttojen avulla onnistuu helposti vaikka kevätmuuton seuranta:
missä päin mahtavat milloinkin
mennä haarapääskyjen etujoukot.
Jokainen voi tehdä hakuja lajin,
paikallisyhdistyksen, kunnan tai
pelkästään päivämäärien mukaan, ja hakea kaikki havainnot
tai vain omat havainnot. Tiirasta
näkee helposti yhdellä silmäyksellä tämän hetken lintutilanteen.

Vinkkejä Tiiran käyttöön
Rekisteröityessäsi Tiiraan on
syytä kirjata jäsennumero Tiiralehden osoitekentästä, jotta saa
käyttöön kaikki BirdLife Suomen jäsenille tarkoitetut ominaisuudet. Kannattaa ehdottomasti myös laittaa ruksi
kaverihaku- kohtaan. Tällöin
joku retkikavereista voi ilmoittaa yhteisen retken havainnot siten, että ne näkyvät
myös kaikkien muiden käyttäjätileillä. Lähestymisikkunaan
kannattaa valita Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, koska tällöin havaintoa
ilmoitettaessa kartta aukeaa
suoraan PPLY:n alueelle.
Yksittäisten havaintojen ilmoitus on nopeaa peruslomakkeen avulla, ja useiden

Vuonna 2007 Tiiraan ilmoitettiin 562 tundrakurmitsaa aikavälillä 11.5. - 11.11. Eniten ”skvatteja”
nähtiin Hailuodon Itänenällä 29.5., jolloin paikalta ilmoitettiin kaikkiaan 108 lintua. Kuvan lintu viivähti reilun viikon Oulun jätevedenpuhdistamolla syyskuun lopussa. © VILLE SUORSA
samalta paikalta tehtyjen havaintojen kirjaaminen järjestelmään
käy helposti muuttolomakkeella.
Lomakkeista on pyritty tekemään
mahdollisimman helppoja käyttää, ja jo muutaman opettelukerran jälkeen havaintojen tallennus
niiden avulla käy todella vaivattomasti. Tiiran avulla havaintojen ilmoitus on yhtä nopeaa kuin
PPLY:n vanhalla Excel-lomakkeella.
Havainnon tallennus alkaa aina havaintopaikan ja linnun
paikan valitsemisella. Havaintopaikan voi valita joko suoraan
kartalta tai listalta, jonne yhdistyskäyttäjät ovat listanneet tunnettuja pohjoispohjalaisia lintupaikkoja. Omat retkeilykohteet
voi myös paikantaa ja tallettaa
Tiiraan, jotta ne löytyvät seuraavilla tallennuskerroilla helposti
listattuna. Seuraavaksi havaintoon pitää laittaa päivämäärä, ja

tarvittaessa voi laittaa myös havainnointiajan. Lajin voi kirjata
joko suomeksi tai tieteellisten
nimien 3+3 lyhenteiden avulla.
Seuraavaksi pitää täyttää havaittujen yksilöiden lukumäärä (sukupuoli, ikä ja puku) sekä linnun
tila eli oliko lintu esimerkiksi
muuttava vai paikallinen. Tärkeää on myös erotella eri riveille esimerkiksi Lumijoen Sannanlahdella nähdyt paikalliset ja muuttavat
merihanhet. Tämä toimenpide
helpottaa huomattavasti havaintokatsausten kirjoittajien työtä.
Jos laskee Sannanlahdelta vaikkapa 68 paikallista ja 234 muuttavaa merihanhea, niin oikea
tapa ilmoittaa nämä, on laittaa
samassa havaintolomakkeessa
havainnot eri riveille ja kirjata
toiselle riville parviruutuun numero 1 ja toiselle riville 2. Samaan tapaan pitäisi erotella eri
riveilleen Kempeleenlahdella le-

vähtävän tukkasotkaparven koiraat ja naaraat sekä Hailuodon
Virpiniemen rannoilla lepäilevät
nuoret ja vanhat laulujoutsenet.
Keväällä arktisten vesilintujen
muuton aikaan voi laittaa eri
riveille kellonaikoineen kaikki
Pyhäjoen Parhalahden ohittaneet alliparvet. Näin yhdistyskäyttäjät voivat myöhemmin
arvioida vaikkapa sitä, että oliko
Siikajoen Kaasalta kello 20:35
laskettu 380 muuttavan allin
parvi havaittu hetkeä aiemmin
juuri Parhalahdella.
Pääasia on siis, että tieto
lintujen sukupuolesta, iästä ja
puvusta sekä liikkeistä kirjataan
havaintolomakkeessa niille tarkoitettuihin kenttiin. Lisätietorivillä oleva informaatio ei auta
millään tavalla hakuja tehtäessä,
ja jos tiedot ovat väärässä kentässä, niin se osaltaan hidastaa katsausten tekoa. Lisätietokentässä
AUREOLA 2003
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voi ilmoittaa jotain muuta tietoa,
kuten että lintuja oli noin 20.
Myös lintujen paikka olisi tärkeää ilmoittaa mahdollisimman tarkasti. Esimerkiksi
yölaulajaretkellä Pyhäjoen penkkatiellä havaitut kolme laulavaa satakieltä kannattaa ilmoittaa kaikki erikseen tarkan
paikan kanssa. Pelkkä tieto, että
penkkatiellä on laulanut kolme
satakieltä, ei ole kovin informatiivinen. Nyt jos seuraavana
iltana paikalla käynyt harrastaja
ilmoittaa kuulleensa kaksi satakieltä, on mahdotonta enää tietää, onko lintuja kolme, neljä vai
viisi. Samoin jos sattuu metsäretkellä viirupöllön pesälle, kannattaa paikka ilmoittaa tarkasti,
mutta nyt täytyy myös ruksata
pesintäruksi. Tällöin Tiira salaa
automaattisesti suojeltavan petolinnun pesimähavainnon. Tarkka
paikkatieto on siis tärkeää ja auttaa sekä katsausten kirjoitusta että lintujen suojelua!

Lopuksi täytyy valita havainnoijat niille tarkoitettuihin
paikkoihin. Ensimmäiselle riville voidaan kirjata kaikki rekisteröityneet ja kaverihakua käyttävät retkikaverit, joiden tileillä
ilmoittamasi paikalliset isosirrit
näkyvät. Muiden havainnoijien
kohdalle kirjataan kaikki retkikaverit, jotka eivät ole sallineet
kaverihakua tai eivät ole Tiiran
käyttäjiä.
Jokainen harrastaja voi halutessaan salata omat havaintonsa,
jos ei halua niitä muiden näkyville tai jos havainto koskee esimerkiksi pienessä purossa talvehtivaa
jänkäkurppaa. Salatut havainnot
näkyvät vain alueen yhdistyskäyttäjille, joita sitoo vaitiolovelvollisuus asian suhteen.
Kannattaa huomata, että
osa edellä kirjoitetuista ohjeista
auttaa erityisesti paljon retkeileviä ja runsaasti havaintoja tekeviä harrastajia. Tärkeintä on
kuitenkin että havaintoja tehdään

ja niistä ilmoitetaan, olipa niitä
sitten paljon tai vähän. Jokainen
havainto auttaa yhdistystä ja lintuja!
Lisätietoa Tiirasta ja havaintojen ilmoituksesta voi kysellä PPLY:n yhdistyskäyttäjiltä
tai surffailla netissä osoitteisiin
www.tiira.fi ja www.birdlife.fi/
pply. Paljon tietoa löytyy myös
Tiirafoorumilta, minne on linkki
Tiiran etusivulla.

PPLY:n yhdistyskäyttäjät
Petri Lampila
Petri.Lampila@oulu.fi

Ville Suorsa
villesuo@mail.student.oulu.fi

Tapani Tapio
tapani.tapio@elisanet.fi

Heikki Tuohimaa
h.tuohimaa@luukku.com

Matti Tynjälä
matti.tynjala@oulu.fi

Tuomas Väyrynen
tuomas.vayrynen@jippii.fi

Tiirasta löytyy vuosilta 2006-2007 seitsemän havaintoa tunturikihuista, yhteensä yhdeksästä
linnusta. Kolme lintua on havaittu syksyllä ja viisi keväällä 2007, vain yksi linnuista on vuodelta
2006. Linnuista kuusi on havaittu rannikolla Pyhäjoelta Haukiputaalle ja kolme lintua on havaittu Taivalkosken Kostonjärvellä. © VILLE SUORSA
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PP LY t i e d o t t a a :

LINTUATLASTUTKIMUKSELLA (2006-2010)
SELVITETÄÄN LINTUJEN LEVINNEISYYTTÄ
JORMA PESSA

S

uomen linnuston levinneisyyttä selvittävä kolmas
lintuatlastutkimus käynnistyi keväällä 2006. Vuosien
2006-2010 aikana selvitetään
mitä lintulajeja ja missä Suomessa pesii. Havainnot kerätään perinteiseen tapaan 10x10 km:n
yhtenäiskoordinaattiruuduista,
joita Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen nykyiselle toimialueelle osuu noin
288. Aiemmissa kahdessa atlastutkimuksessa yhdistyksen toimialue kattoi myös Kuusamon,
mutta nyt meneillään olevassa
atlaksessa alueen kartoittaminen
on Kuusamon lintukerhon vastuulla.

Lintujen faunistisen tutkimuksen historiaa
Lintujen levinneisyyttä ja lukumääriä on selvitetty Suomessa
1800-luvulta lähtien. Alan uranuurtajana pidetään Helsingin
yliopiston eläintieteen professori
Johan Axel Palmenia (1845–
1919), joka aloitti kokoamaan
tietoa maamme lintujen levinneisyydestä ja lukumääristä 1800luvun loppuvuosikymmeninä.
Aiheesta oli julkaistu kaksi käsikirjaa jo ennen tätä: Finlands
Foglar (I osa v. Wright 1859 ja
II osa v. Wright & Palmen 1873)
ja Suomen luurankoiset (Mela
1882).
Pohjois-Pohjanmaata koskevan linnustotiedon kokoami-

sessa Einari Merikallion (1888–
1961) merkitys on ollut erittäin
keskeinen. Merikallio on koonnut lintuja koskevaa faunistista
tietoa maamme eri osista 1800luvulta lähtien. Mittava aineisto
on koottu Oulun yliopistossa
sijaitsevaan Merikallion arkistoon. Merikallio on vaikuttanut
keskeisesti lintujen levinneisyysja runsaustutkimuksen historiaan
tekemällä 1940–50 -luvuilla koko
maan kattavat pesimälintujen
linjalaskennat, jotka muodostavat ainutlaatuisen vertailupohjan
lintukantojen muutosten seurannalle (Merikallio 1958, Väisänen
ym. 1998).
Lintujen levinneisyyden ja
siinä tapahtuvien muutosten tutkimus laajeni ja menetelmät kehittyivät 1900-luvulla. 1960-luvulla
oman aikakautensa eturivin ornitologit kokosivat Pohjolan linnut
värikuvin -käsikirjan (v. Haartman ym. 1963–72). Teoksen historiallinen arvo on erittäin suuri,
koska siihen on koottu kaikki
saatavilla ollut keskeinen tieto
maamme linnustosta.
Maailman ensimmäinen
pesimälintujen levinneisyyden
kartoitus tehtiin Brittein saarilla vuosina 1968–72 (Sharrock
1976). Uusi innovaatio otettiin
innostuneesti vastaan monessa
muussa maassa, myös Suomessa. Brittien esimerkin innoittamina Lintutieteellisten yhdistysten liitto yhdessä paikallisten
lintuyhdistysten ja -harrastajien
kanssa päättivät toteuttaa maamme ensimmäisen lintuatlaksen
vuosina 1974–79. Tutkimuksen

tulokset on esitelty lajikohtaisesti Suomen Lintuatlas -kirjassa
(Hyytiä ym. 1983).
Maamme toinen lintuatlas tehtiin vuosina 1986-89 osana
laajaa koko maanosan kattavaa
ns. Euroatlasta. Hanketta veti
Lintutieteellisten yhdistysten liiton ja Suomen lintutieteellisen
yhdistyksen asettama atlastoimikunta. Toisen lintuatlaksen loppuunsaattamisesta vastasi Helsingin yliopiston luonnontieteellinen
keskusmuseo, jolle atlastoimikunta luovutti kartoitusaineiston.
Toisen lintuatlaksen lajikohtainen
levinneisyystieto ja laaja yksityiskohtainen lintulajien runsautta ja
siinä tapahtuneita muutoksia koskeva aineisto on julkaistu Muuttuva pesimälinnusto -kirjassa (Väisänen ym. 1998).

Atlasruutujen kartoittaminen ja havaintojen ilmoittaminen
Kaikissa kolmessa atlastutkimuksessa perusyksikkönä on käytetty
10 x 10 km:n yhtenäiskoordinaattiruutua. Koko maassa on 3816
ruutua, joista Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen
havaintojenkeruualueelle
sijoittuu 289 (7,5 %).
Kultakin atlasruudulta kerätään tiedot kaikista ruudulla havaituista lintulajeista. Havainnot
eritellään pesinnän varmuutta
kuvaavien pesimisvarmuusindeksien avulla. Indeksit on kuvattu
liitteessä 1. Tavoitteena on pyrkiä mahdollisimman tarkkoihin
havaintoihin tarkkailemalla linAUREOLA 2003
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tuyksilöiden tai parien käyttäytymistä.
Ensimmäisessä lintuatlaskartoituksessa lintuharrastajat
pystyivät varaamaan itselleen
”nimikkoruutuja”, joilta keräsivät havaintoja ja ilmoittivat ne
yhdistyksen atlasvastaavalle. Toisessa lintuatlaskartoituksessa ei
ollut varsinaista ruutujen varausjärjestelmää, vaan harrastajien
toivottiin ilmoittavan havaintoja
mahdollisimman monelta ruudulta. Kahdessa ensimmäisessä
kartoituksessa käytettiin paperisia havaintojen ilmoituslomakkeita ja käsin tapahtuvaa aineiston käsittelyä ja tietojen
kokoamista oli paljon. Nyt meneillään olevassa kolmannessa
lintuatlaskartoituksessa on siir-

Atlas 1974-1979

rytty käyttämään tietotekniikan
tarjoamia mahdollisuuksia havaintojen ilmoittamisessa.
Havainnot voi tallentaa
reaaliaikaisesti Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämien
internet-sivujen kautta selainpohjaisille
Lintuatlas-sivuille
(www.lintuatlas.fi), jotka ovat
osa keskusmuseon Hatikka
-tietojärjestelmää. Hatikka on
luonteeltaan havaintopäiväkirja, jonne voi tallentaa omia havaintoja kaikista eliölajeista eri
puolilta maailmaa. Havaintojen
syöttäminen järjestelmään edellyttää rekisteröitymistä käyttäjäksi. Ohjeet selainpohjaiseen
havaintojen ilmoittamiseen löytyvät keskusmuseon lintuatlassivuilta (linkki mainittu edellä).

Pikaohje löytyy myös PohjoisPohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kotisivuilta lintuatlaksen kohdalta (www.birdlife.fi/
pply).
Atlashavainnot voi myös
palauttaa edelleen perinteisellä
paperilomakkeella suoraan Luonnontieteellisen keskusmuseon atlastoimistoon.

www.lintuatlas.fi – reaaliaikaista tietoa lintujen levinneisyydestä
Lintuatlassivut palvelevat lintuhavaintojen ilmoittamisen lisäksi myös tiedottamista – sivuilta
löytyvät muiden muassa reaaliaikaiset kartat kolmen lintuatlaksen kartoitustilanteista koko

Atlas 1986-1989

Atlas 2007

Selvitysaste
E r i n o m ai n en
Hyvä
Ty y d y t t äv ä
V äl t t äv ä
S at u n n ai si a t i et o j a
E i h av ai n t o j a

Atlasruutujen selvitysasteet viimeisimmissä atlaskartoituksissa.
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maan osalta ja ruutukohtaiset
tiedot havaituista lintulajeista
pesimävarmuuksineen. Sivuilla
voi tehdä erilaisia hakuja ja tarkastella lukuisia tilastoja, joista
yksi mielenkiintoisimmista on
muutostilasto. Se kertoo, millaisia lajikohtaisia levinneisyysmuutoksia on havaittavissa nyt
meneillään olevan ja vanhan atlaskartoituksen välillä. Lajikohtaiset levinneisyyskartat visualisoivat havaittuja muutoksia.

Kartoitustilanteen kehittyminen
Atlaksen tietojärjestelmä määrittelee automaattisesti kunkin ruudun selvitysasteen. Periaate on
kuvattu yksityiskohtaisesti Muuttuva pesimälinnusto -kirjan (Väisänen ym. 1998) sivuilla 14–15
ja kirjan liitteessä 1.1. Sen mukaan ruudun kokonaispesimävarmuussumman ja ruudun sijaintia ilmaisevan leveyspiirin
perusteella on piirretty kuvaaja,
jolta selvitysaste voidaan lukea.
Selvitysastetta määriteltäessä pesimävarmuuksissa on käytetty kolmiportaista luokitusta: 1 = mahdollinen, 2 = todennäköinen ja
3 = varma pesintä. Lajien pesimävarmuuksien
perusteella
määritetään koko ruudun selvitysaste. Selvitysasteeseen vaikuttavat periaatteet on esitetty
myös lintuatlashankkeen internetsivuilla (http://www.lintuatlas.fi/birdatlas_activity.php).
Kaikilta yhdistyksen alueella sijaitsevilta 289 ruudulta
on jo ilmoitettu atlashavaintoja. Vähintään tyydyttävästi
kartoitettujen ruutujen osuus
on kahden kartoitusvuoden jälkeen 49,6 %. Ensimmäisen atlaskartoituksen vastaava luku
oli 41,7 % ja toisen atlaskartoituksen peräti 84,5 %. Koko
valtakunnan osalta vastaava

vertailuluku kolmannen atlaskartoituksen osalta on 31,9 %
(Luonnontieteellinen keskusmuseo 2008). Yhdistyksen alueella
sijaitsevien eri selvitysasteluokkiin sijoittuvien atlasruutujen
suhteelliset määrät eri atlaskartoituksissa on esitetty taulukossa
1. Ruutukohtaiset selvitysasteet
on esitetty kuvassa.
Kartoitustilanne vaihtelee
meneillään olevan kartoituksen
osalta huomattavasti: erinomaisesti tutkittuja alueita on etenkin Raahen, Pyhäjoen, Oulun,
Limingan, Iin ja Taivalkosken
kuntien alueilla ja puutteellisesti
tutkittuja alueita etenkin Pudasjärven, Utajärven, Kestilän, Pyhännän, Piippolan ja Kärsämäen
kuntien alueilla. Parhaiten tutkitut alueet sijaitsevat odotetusti
siellä missä yhdistyksen jäseniä
on runsaasti. Puutteellisesti tutkittujen alueiden kartoitustilanteen paraneminen edellyttääkin
linturetkien suuntaamista perinteisten kohdealueiden ulkopuolelle.
Valtakunnan tasolla kartoitustilanne vaihtelee hyvin paljon. Parhaiten tutkittu osa sijaitsee
Vaasa-Jyväskylä-Hamina linjan
lounaispuolella. Muita laajoja
vähintään tyydyttävästi tutkittu-

ja alueita on Pohjanmaan rannikkoalueella, Lounais-Lapissa ja
Koillismaalla. Pohjois-Suomessa kartoitustilanne on kattavin
Kemin lintuharrastajien toimialueella, missä lähes kaikki ruudut on tutkittu vähintään tyydyttävästi. Puutteellisesti tutkittuja
laajoja alueita on eniten Lapissa, Kainuussa, Suomenselällä,
Keski-Suomessa, Savossa sekä
Pohjois- ja Etelä-Karjalassa.

Levinneisyysalueet muuttuvat
Vaikka takana on vasta kaksi
kartoitusvuotta, selviä muutoksia lajien levinneisyyskuvissa
ja esiintymisessä on jo havaittavissa: levinneisyysaluettaan laajentaneiden lajien osalta esiintymiskuvaa voitaneen pitää jo nyt
vähintään suuntaa-antavana ja
monissa tapauksissa luotettavana. Sen sijaan levinneisyysalueen mahdollisen supistumisen
tai siirtymisen osalta muutos voi
johtua vielä kartoituksen keskeneräisyydestä ja ruutujen selvitysasteiden alueellisista eroista.
Atlastilastojen mukaan
levinneisyysalue on laajentunut uusien pesimäruutujen
määrällä mitattuna eniten lau-

Taulukko 1. Kolmen atlaskartoituksen selvitysasteiden suhteellinen jakauma (%) eri selvitysluokkiin Pohjois-Pohjanmaan
lintutieteellisen yhdistyksen alueella. Ruutujen määrä on 289.
Selvitysaste

1974-1979

1986-1989

2006-2007

Erinomainen

8,0

24,6

17,7

Hyvä

11,1

29,8

9,0

Tyydyttävä

22,6

30,1

22,9

Välttävä

33,0

13,5

21,9

Satunnaistietoja

24,7

2,1

28,5

Ei havaintoja

0,7

-

-
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lujoutsenella, sinitiaisella ja
pikkuvarpusella. Lajikohtaiset
muutosta kuvaavat kartat kertovat, että laulujoutsen on asuttanut toisen lintuatlaksen jälkeen koko eteläisen Suomen ja
Pohjanlahden rannikkoalueen.
Sinitiaisen voittokulku jatkuu
kohti pohjoista – Pohjois-Pohjanmaalla kanta on levittäytynyt
Koillismaalle ja rannikkoa pitkin kohti Lappia. Pikkuvarpunen on asuttanut tasaisesti koko
Etelä-Suomen ja Pohjanlahden
rannikkoalueen; levittäytyminen
näkyy selvästi myös Pohjois-Pohjanmaalla. Myös tuulihaukan ja
kurjen osalta tilanne näyttää nyt
paremmalta kuin kaksi vuosikymmentä sitten – molempien
lajien pesimäalue on laajentunut
etenkin eteläisessä Suomessa.
Lintuatlaskartoituksen edetessä
eri lajien levinneisyyskuva tarkentuu vielä selvästi nykyisestä,
kun vielä nyt heikommin tutkittujen ruutujen selvitysasteet paranevat.

Atlasrallit tehostavat
puutteellisesti tutkittujen
alueiden kartoituksia
Pohjois-Pohjanmaalla on järjestetty molempina kesinä atlasralli, jossa tavoitteena on ollut tehostaa puutteellisesti tutkittujen

©V

ILL

alueiden kartoitustilannetta leikkimielisen 18 tunnin rallin muodossa. Kesällä 2006 kilpailtiin
yhdistyksen toimialueen eteläreunalla Merijärven ja Oulaisten
kunnissa. Ralliin osallistui kuusi
joukkuetta, joissa yhteensä 18
kilpailijaa. Voiton vei ”Vuusioperhe” (Tuomo Jaakkonen, Juha
Markkola, Mikko Ala-Kojola,
Ilkka Ruuska). Kesällä 2007
ralli suuntautui toimialueen luoteiskulmalle Iin (mukana entinen Kuivaniemi) ja Yli-Iin kuntiin. Ralliin osallistui kahdeksan
joukkuetta, joissa yhteensä 27
kilpailijaa. Voiton vei jälleen
”Vuusioperhe” (Tuomo Jaakkonen, Juha Markkola, Heikki
Tuohimaa, Reijo Pantsar ja Ilkka Ruuska) tällä kerralla hieman
uudistuneella kokoonpanolla.
Molempien rallien tuloksista ja
tunnelmista löytyy lisätietoa yhdistyksen kotisivuilta.
Atlasrallit ovat tehostaneet kartoituksia molempina
kesinä. Kesän 2006 rallissa havainnoitiin 11 ruudulla, joilta
tallentui atlastietokantaan 664
havaintoa (202 varmaa, 60 todennäköistä ja 401 mahdollista
pesintää). Pesimävarmuuksien
summa oli 2682.
Kesän 2007 rallissa havainnoitiin yhteensä 32 ruudulla, joista 3 sijoittuu aluejaon
mukaisesti Kemin lintuharrastajien toimialueelle. Havaintoja
tallentui atlastietokantaan 2971
(470 varmaa, 320 todennäköistä
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Lue tämän kirjan sivulta 82 Vuusioenergiaajoukkueen kertomus PPLY:n ensimmäisestä
atlasrallista.
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ja 2162 mahdollista pesintää).
Pesimävarmuuksien summa oli
10022. Ruutukohtainen kartoitustilanteen muutos paljastaa,
että useilla ruuduilla saavutettiin
tyydyttävän joillakin jopa hyvän selvitysasteen raja. Ralleista
saatujen kokemusten perusteella
voi suositella rallien järjestämistä myös tulevina atlaskesinä vielä puutteellisesti kartoitetuilla
alueilla.
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Liite 1. Lintuatlaksen pesimisvarmuusindeksit
Lintuatlaksessa käytetään seuraavia pesimävarmuusindeksejä. Indeksien 6-8 yhteydessä voi käyttää myös
tarkempia kaksinumeroisia alaindeksejä.

A. Epätodennäköinen pesintä (indeksi 1)
•

1. Havaittu laji paikallisena pesimäaikaan, mutta lähes varmasti se ei pesi ruudussa. Luokkaan 1 luetaan
ruudulla muuttomatkalla useaksi päiväksi pysähtyneet linnut, selvästi pesimättömät kiertelijät tai nuoret
linnut, mutta ei ylimuuttavia tai muutolla lyhytaikaisesti lepäileviä lintuja.

B. Mahdollinen pesintä (indeksit 2–5)
•

•
•
•

2 . Havaittu yksittäinen lintu kerran (esim. laulava tai soidinääntelevä koiras) lajille sopivassa pesimäympäristössä, ja lajin pesintä ruudussa on mahdollista. Paikalla on joko käyty vain kerran tai lintu on tavattu
vain kerran useista käynneistä huolimatta.
3 . Havaittu pari kerran sopivassa pesimäympäristössä, ja lajin pesintä ruudussa on mahdollista.
4 . Havaittu laulava, soidinmenoja esittävä tai muuten samalla paikalla (eli pysyvällä reviirillä) oleskeleva
koiras eri päivinä .
5 . Havaittu samalla paikalla oleskeleva naaras tai pari eri päivinä.

C. Todennäköinen pesintä (indeksi 6, alaindeksit 61-66)
•

6 . Havaittu lintu tai pari
•
61: käymässä useasti todennäköisellä pesäpaikalla (esim. laskeutuvan säännöllisesti samaan
paikkaan ruoikkoon tai saareen)
•
62: rakentamassa pesää (kaivamassa tai hakkaamassa pesäkoloa, kuljettamassa pesänrakennusmateriaalia, tms.)
•
63: varoittelemassa , koska pesä tai poikue on ilmeisesti lähistöllä
•
64: näyttelemässä siipirikkoa tai muulla tavoin houkuttelemassa havainnoijaa pois ilmeisen pesän
tai poikueen luota
•
65: hyökkäilemässä tai muulla tavoin käyttäytymässä uhkaavasti havainnoijaa kohtaan (esim.
pöllöt ja tiirat).
•
66: Nähty pesä, jossa samanvuotista rakennusmateriaalia (esim. petolintujen koristellut pesät) tai
ravintojätettä ; ei kuitenkaan varmaa todistetta munista tai poikasista.

D. Varma pesintä (indeksit 7–8, alaindeksit 71-75 ja 81-82)
•

7 . Havaittu epäsuora todiste varmasta pesinnästä :
•
71: nähty pesä, jossa on pesitty samana vuonna, koska siinä munia tai niiden kuoria, jätteitä poikasista, sulkatuppien “hilsettä”, tms.
•
72: havaittu linnun menevän pesään tai lähtevän pesästä tavalla, joka selvästi viittaa pesimiseen
(ei kuitenkaan nähty munia tai poikasia; esim. koloihin tai korkealle pesivät lajit)
•
73: havaittu juuri lentokykyiset poikaset tai untuvikot, jotka voidaan katsoa syntyneiksi ruudun
alueella
•
74: havaittu emo kantamassa ruokaa poikasille tai poikasten ulosteita; pesän voidaan katsoa
olevan ruudun alueella
•
75: nähty pesässä hautova emo.

•

8 . Havaittu suora todiste pesinnästä :
•
81: kuultu poikasten ääntelevän pesässä (esim. koloihin tai korkealle pesivät lajit)
•
82: nähty pesä, jossa munia tai poikasia.
AUREOLA 2003
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M

inulla on suhde. Liisakin tietää sen. Lintuun. Tuossa se nytkin
istuu noin kolmen metrin päässä
ikkunasta ja tuijottaa sisään. Istun pöydässä kahvikuppi kädessäni. Vilkutan, ja se katsoo vastaan. Tiedän, että sillä on nälkä
pitkän talviyön jälkeen. Hänkin
tietää, että kohta tuon syötävää. Kävelen hakemaan aamulehteä ja lintu, ”vain räkättirastas”, siirtyy maahan ja hyppelee
vähän sivummalle. Pudotan matalaan lumikuoppaan kourallisen sulaneita pihlajanmarjoja,
ja kun käännyn sisälle on rastas
jo kuopassa syömässä. Tätä on
jatkunut jo noin pari kuukautta. Kaikki tuli mahdolliseksi,
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kun syksyllä varasin kassillisen
pihlajanmarjoja
pihavaraston
nurkkaan. Kun marjat luonnossa
sitten talven kuluessa loppuivat,
nousi niiden arvo lintumaailmassa arvaamattomaksi. Aluksi, tammikuun loppupuolella, lintu oli
tavallisten rätsien tapaan varsin
arka. Vähitellen nälkä ja pakkaset taivuttivat luontaisen arkuuden luottamukseksi ja suhde
syntyi. Muutaman viikon jälkeen
siitä tuli paikan kunkku, joka piti
puolen tusinaa tilheä poissa jos
ei muuten, niin asettumalla marjojen päälle istumaan. Helmikuun pitkä pakkasjakso oli kovaa aikaa rastaalle ja se viipyikin
ruokapaikalla ja lähipuissa koko
lyhyen valoisan ajan.
Pari viikkoa sitten näytti
siltä, että rastas ei tulevaa kesää
näkisi. Komea varpushaukka iski

silmänsä mehevään paistiin. Mikäpä sen herkullisempaa talvihaukalle, kuin rastaspaisti pihlajanmarjahyytelöllä? Rastas haki
turvaa, mistäpä muualta kuin
meidän keittiöstä. Vain ikkunalasi esti sen tulon sisälle. Kuulin vain kovan poksahduksen ja
harmaita höyheniä kohosi toisen
kerroksen työhuoneeni ikkunan
ohitse. Kun menin ulos katsomaan tilannetta, näin haukan
istuvan piha-aidalla muutaman
metrin päässä ja rastaan selällään, hengettömän näköisenä,
pienessä kuopassa. Lintu oli katveessa haukan katseelta ja se pelasti rastaan. Vähitellen linnun
koivet alkoivat sätkiä ja kohta se
oli mahallaan. Pari tuntia myöhemmin huomasin sen siirtyneen
pihavaston alle ja siitä myöhemmin ruokinnalle. Marjat maistui-

vat taas ja suhteemme saattoi
jatkua. Tämän tapauksen jälkeen
lintu oli, jos mahdollista, vieläkin pelottomampi. Mielestäni se
on viime aikoina oppinut oikein
poseeraamaan kameralle. Nyt,
kun marjatkin ovat loppuneet,
voisi suhteemme kyllä muuttaa
luonnettaan ja lintu siirtyä pidemmäksi aikaa vähän laajempiin ympyröihin. Pari vuotta
sitten talomme toisella puolella
pesi räkätti ja olen ajatellut, että
tämä yksilö voisi mahdollisesti
liittyä siihen tapahtumaan. Kesä näyttäköön jatkuuko se perinne.
Ajatukseni rätsän siirtymisestä laajempiin ympyröihin
toteutui juuri toivomallani tavalla. Rastas löysi uusia ruokapaikkoja ja alkoi olla poissa päiviä. Uskoin jo eron tapahtuneen.
Kunnes kerran, lumisateen jatkuessa jo toista päivää, silmäilin
ulos uteliaasti kurkkien. Ja mikäpä se siellä pihlajan latvaoksilla tuulessa tasapainoilikaan,
ellei vanha tuttavamme rastas.
Huikaisevalta tuntui, kun mennessäni ulos marjojen kanssa,
rastas veti siivet suppuun ja tuli
vapaassa pudotuksessa suoraan
kohti päätäni, väisti viime tingassa, ja laskeutui muutaman
metrin päähän hangelle. Hyvin

näyttivät Liisan puolukat nytkin
kelpaavan. Jaa-a. Puolukatkin alkaa kohta loppua, joten katsotaanhan nyt milloin tämä työmaa
päättyy. Lisää aurinkoisia päiviä
toivoo nyt Helge.

Jälkikirjoitus
Aurinkoisia päiviä riittikin, kuten olin toivonut, ja rastas meni
menojaan. Kesäkin ( 2006 ) tuli
ja millainen! Saimme vuosisadan kuivimman ja lämpimimmän. Kuin unelman. Pesimään
räkätti ei meidän pihapiiriimme
kuitenkaan jäänyt. Pihlajat pursuivat keväällä kukkia ja syksyllä oksat notkuivat marjoista.
Syksyllä keräsin kuitenkin, kaiken varalta kuten ajattelin, pari
muovikassillista pihlajanmarjoja. Alkutalvesta tuntui siltä, että
turhaan taisin kerätä, sillä näytti
siltä, että suuri osa marjoista
jää puihin marjalintujen pienten
määrien takia. Vaan eivätpäs
jääneetkään. Kuukausien kuluessa tilhien, taviokuurnien ja
räkättirastaiden parvet kasvoivat
niin, että tammikuun kuluessa
marjat oli lähes syöty ja lintuparvet taas siirtymässä muualle.
Helmikuun 1. päivänä (2007)
koin sitten suuren yllätyksen.
Aamulehteä hakiessani laskeutui

puusta räkättirastas aivan eteeni
ja ”rupattelevasta räklätyksestä”
päätellen sillä tuntui selvästi olevan jotain asiaa minulle. Siitä se
kipitti suoraan vanhalle ruokintapaikalle ulko-ovemme lähelle,
ja jäi siihen odottamaan pyrstö
keikkuen. No, varastosta pari
terttua pihlajanmarjoja entiselle paikalle, ja niitä lintu oli
välittömästi tankkaamassa. En
epäillyt hetkeäkään, etteikö lintu
ollut sama kuin edellisenä talvena. Sama paikka, samat tavat
ja yhtä kesy. Käsitykseni siitä,
että kyllä siellä linnun pienessä
päässä muutakin tapahtuu, kuin
vain refleksinomaista reagointia
ympäristön ärsykkeille, on vain
vahvistunut näiden kokemusteni
myötä. Mitäpä muuta tähän olisi sitten enää lisättävissä? Ehkä
sen, että meidän harrastuksemme
pääkohde lintu, ei ole pelkästään pinna, vaan tapaamiseen
liittyy aina myös mahdollisuus
syvempään suhteeseen. Vuosia
sitten syntynyt suhde linnun ja
ihmisen välillä jatkuu taas oman
aikansa. Kuinka kauan, sen tulevaisuus näyttäköön. Ja sehän
on taas kokonaan toinen juttu,
kuten jo Rudyard Kipling aikoinaan totesi.
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”Anas formosa” OULUSSA SYKSYLLÄ 1950
ELJA HERVA

T

ammikuun 17. päivänä 1951 Kaleva otsikoi:
”Suomen harvinaisin lintu löydetty Oulussa. Huomiota
herättänyt löytö joulukuun alussa
Merikoskesta”. Uutista elävöitti
valokuva luontevaan asentoon
täytetystä sorsasta. ”Viime joulukuun 1. päivänä kiinnitti preparaattori Aarne Hellemaan
huomiota Merikosken sorsaparvessa pulikoiva lintuyksilö. Preparaattori Hellemaa sai linnun
pyydystetyksi haavilla ja toi sen
kotiin täytettäväksi.”
Oma
havaintovihkoni
merkintä kertoo oudosta sorsasta jo aikaisemmin, 26.11. 1950:
”Sorsien joukossa sähkölaitoksen ojassa tavi?” Sähkölaitoksen ojalla tarkoitin vanhan sähkölaitoksen alakanavaa, joka
pysyi virtauksen ansiosta sulana Ainolan sillan luona. 28.11.
1950: ”sorsien (40-50) joukossa
edelleen tavi. Tämän linnun erikoistunnuksista, joista se poikkeaa sinisorsista, mainittakoon
pienempi koko, vihreä siipipeili, kaksi pavunmuotoista täplää
poskissa ja yleensä tummempi
väri.” Samana päivänä ”Veke
(Veijo Törnroos, oululainen pitkän linjan lintuharrastaja, silloin
lukiolainen, myöhemmin biologian opettaja) arveli sen olevan
jonkinlainen sinisorsan surkastuma.” 30.11. ja 1.12. käytiin
Veken kanssa katsomassa sorsia
ja ihmettelemässä outoa lintua,
mutta 2.12. siellä ei ollut näkemäämme tavin näköistä lintua ja
”6.12. Veke kertoi preparaattori
Hellemaan nupanneen kummal-
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lisen sorsan.”
Tammikuun 17. päivän
Kaleva
kertoi edelleen, että ”aluksi luultiin lintua, joka
muistutti sekä tavia että sinisorsaa, näiden kahden linnun sekamuodoksi. Outo siivekäs lähetettiin kuitenkin Helsinkiin
eläintieteelliseen museoon tutkittavaksi. Lintu ihmetytti herroja
professoreita, jotka kuitenkin saivat selville, että se on tullut Merikoskeen Itä-Siperiasta, Verhojanskin kaupungin tienoilta, ja
että se on Suomen harvinaisin
lintu. Lintu on nimeltään Anas
formosa, suomalaista nimeä sille ei ole vielä ehditty antaa.”
Seuraavana päivänä (18.1.
1951) Kalevassa oli pitempi (nimimerkki V.H.) kirjoitus, joka
kertoo tarkemmin ”Anas formosan” kuoleman jälkeisistä
seikkailuista. ”Täältä lähti siis
lintu (A.formosa) Keravalle, jossa oululaistenkin hyvin tuntema
lintutohtori Einari Merikallio
majailee. Hän, tuntien hyvin
lähettäjät ja epäillen myös tuntevansa lähetyksen laadun jätti
paketin avaamatta luullen siellä
olevan täytettyjä hiiriä..... Allekirjoittanut sai kuitenkin puhelinyhteyden häneen ja kehoitti
tutkimaan tätä ”hiiripakettia”.
.... Tri Merikallio oli vienyt
linnut Helsingin yliopistolle,
kerännyt kaikki paikalla olleet
lintutieteilijät kokoon ja tulos oli
Anas formosa, lintu jolla ei ole
suomalaista nimeä. Mainittakoon vielä, että paikalla oli toteamishetkellä 2 professoria, 4
tohtoria ja yliopiston preparaattori.” V.H:nen kertoilee melko
laajasti sorsan määrityksestä ja
mainitsee muitakin Itä-Siperias-

ta olevia harvinaisuuksia, kuten lumihaukan, hippiäiskertun,
piikkipyrstöpääskyn ja Fisherin
haahkan.
Tämän vilpittömän ilon
ja innostuksen pilasi saman
päivän Kalevassa nimimerkki
K.T.R. (oikeuspormestari Torsten Reinilä), joka kertoi linnun alkaneen luottaa ihmiseen.
”Mutta se erehtyi. Muutamana
päivänä ihminen, jonka se hyväuskoisuudessaan oli tottunut
laskemaan aivan lähellensä, sieppasi sen salakavalasti haaviinsa
ja riisti siltä hengen. Se oli kuitenkin täällä liian harvinainen
vieras saadakseen säilyttää henkensä. Mutta mitä sanoo asiaan
kaupunki, jonka luvatta lintua
ei olisi saanut pyydystää? Ja
ottaako luonnonsuojelua ajava
yhdistys, jonka kai tulisi kohdistaa harrastuksensa enemmän
elävään kuin kuolleeseen luontoon, surmatun linnun kiitoksen
sanoin vastaan museoonsa.”
Kolme päivää myöhemmin (21.1. 1951) kertoo fil.tri. K.
Metsävainio Kalevassa, että museo on saanut ottaa useita luonnonhistoriallisia uutuuksia, muiden ohella ”Anas formosan”,
joka ”on nyt nähtävänä (ensi
kerran tänään) Oulun luonnonhistoriallisessa museossa, jonne
prep. Hellemaa on linnun luovuttanut.” Aarne Hellemaa vastasi K.T.R:n kritiikkiin 20.1. 1951
kertoen neuvotelleensa sorsien
talviruokinnasta vastaavan kaupungin puutarhurin kanssa linnun pyydystämisestä. Hän totesi
myös, että lintuja ruokkiva yleisö
ei kuluneen puolentoista kuukauden aikana puuttunut asiaan lehtikirjoituksilla tai muutenkaan.

”Anas formosa”, sinisorsa x tavi. Koivet ja nokan keltainen sinisorsalta, kuten myös siipipeilin
väri ja valkoinen takareuna. Tavilta musta nokassa ja siipipeilin sinisen alueen alareunassa
näkyvä vihreä sävy, ruskea siipipeilin etureuna. Rinnan täplät tavilta. © RISTO TORNBERG

Niinpä myös me Oulun
lyseon Esikko-kerhon jäsenet
kirjoitimme Kalevaan vasta, kun
”Anas formosa” oli saavuttanut kuuluisuutta. ”A.H. sanoo
tehneensä tieteelle palveluksen.
Kyllä kai laji olisi muutenkin
saatu tutkituksi. Kerhomme oli
seurannut lintua jo pitemmän
ajan ja aikoi myös tutkia sitä,
mutta henkeä ottamatta.” Tässä
näkyi harmimme siitä, että emme
itse tulleet kuuluisiksi Suomelle
uuden lajin kuvaajina. Totesimme vielä, että lintu on A.H:n
omaisuutta ja hän voi myydä sen
edullisen tarjouksen saatuaan
muualle. ”Koska luonnosta kiin-

nostuneet eivät voi seurata lintua
enää elävänä, pitäisi sen ainakin
olla museon omaisuutta.” 25.1.
1951 nimimerkki ”Elävien lintujen ystävä” puolustaa A.H:ta
uskoen tämän vilpittömästi tehneen tieteelle palveluksen, vaikka joutuikin käyttämään epäinhimillistä menetelmää. ”Joten
Esikko-kerhokin voi rauhallisin
mielin mennä museoon ja olla
iloinen, että voi siellä tutustua
lintumaailmaan, jonka A.H. on
sinne heidänkin tutkittavakseen
jättänyt.”
”Anas formosa” sai siis
paljon palstatilaa Kalevassa. Mitä
muuta tapahtui vuodenvaihtees-

sa 1950-1951? Joulun tienoilla
kerrottiin, että meren jäätyminen
oli kuukauden myöhässä ja luotsitarkastusalus ”Perämeri” vei
jouluherkut hailuotolaisille, n.
4000 kg erilaista tavaraa. Vasta
31.12. 1950: ”Lentokone lopettanut postinkuljetuksen Hailuotoon. Jään tultua kestäväksi hevoskuljetus alkanut.” Joulukuun
lopussa Oulussa oli kurkkumätäepidemia, ja myös lavantautia
todettiin tavallista enemmän.
Näitä seurasi tammikuun alussa
virusepidemia ja 21.1. 1951 lehti
kertoi, että ”Suomen influenssaepidemia A1-kantaa. Virus eristetty ensimmäistä kertaa meillä,
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vuosi sitten perustetussa viruslaboratoriossa.”
Merikosken
voimalaitos oli rakennettu muutama vuosi aikaisemmin, ja
24.1. 1951 Kaleva kertoi, että
”kalaportaitten rakentamisesta
Merikoskeen esittää kaupunginhallitus luovuttavaksi. Ennen lopullista ratkaisua toimitettaisiin
niin Merikosken kuin muittenkin
Oulujoen voimalaitosten osalta
perusteellinen tutkimus.” Kuten
tiedetään, kului yli 50 vuotta,
ennenkuin kalatie rakennettiin,
ja perusteellinen tutkimus muiden voimalaitosten osalta on
edelleen kesken.
Korean sota jatkui, ja
20.1. 1951 Kaleva kertoi, että
”USA:n päätös avustaa Formosan puolustusta lujittunut Pekingin Kiinan osallistuttua Korean
taisteluihin.” Näin Formosa tuli
tutuksi lukijoille muutenkin kuin
pienen eksyneen sorsan nimessä.
28.1. 1951 ”Suomen Marsalkka
Mannerheim kuoli Lausannessa viime yönä 0.30 Suomen aikaa.” 30.1. 1951 Mannerheimia
käsiteltiin kahdella täydellä sivulla, ja kerrottiin muun muassa,
että Suomen Marsalkka haudataan valtion kustannuksella.
Minkälaisessa ”elävien
lintujen ystävien” ilmapiirissä
”Anas formosan” nuppaaminen,
tunnistaminen ja näytteillepano tapahtuivat? Eräs uutinen ja
eräs kirjamainos Kalevassa joulukuussa 1951 ovat kuvaavia.
Uutinen (Kaleva 12.12.) ”Van-
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ha ketunpyytäjä sai kotkan”
kertoo Kiimingin Ala-Loukkojärveltä toimitukseen tulleesta
maanviljelijästä, jonka repusta
löytyi maakotka. Se oli jäänyt varpaistaan ketunrautoihin.
”Komean kotkan hän täytättää
itseänsä varten preparaattori Hellemaalla, ja saa kotiinsa
arvokkaan koristeen.” Viikkoa
myöhemmin (19.12.) Kalevassa oli WSOY:n mainos otsikkonaan ”Suuri seikkailu”. Sen
alareunassa teksti ”Yrjö Kokko:
Laulujoutsen” ja edelleen ”Tohtori Yrjö Kokon juuri ilmestynyt
luonnontarina Lapissa pesivästä
laulujoutsenesta valloitti heti
lukevan yleisön: yhdessä viikossa teosta on mennyt 11.000
kpl.”. Vuodenvaihde 1950-1951
oli siis taitekohta suomalaisten
suhtautumisessa lintuihin ja
muuhun luontoon. Siihen saakka
”harvinaisuudet” ja yleisemmätkin otukset haluttiin kerätä museoon tai asettaa kotiin seinälle
tai hyllylle. Aarne Hellemaa
kuului tähän sukupolveen ja perinteeseen. Hän oli erinomainen
luonnontuntija ja eläintentäyttäjä, joka kartutti Oulun luonnonhistoriallisen museon kokoelmia
monilla linnuilla. Yrjö Kokko
kritisoi tällaista asennetta ja
käytäntöä ankarasti muistaen jo
lapsena järkyttyneensä, kun isä
ampui joutsenen ja luovutti sen
Sortavalan lyseon kokoelmiin.
Kuten nyt tiedämme, Yrjö Kokon julistus pelasti laulujoutse-

nen, vaikka varmaan muutkin
tekijät, kuten yleinen toimeentulon kohentuminen vaikuttivat
asiaan. Suhtautuminen eläimiin
ja muuhun villiin luontoon alkoi
muuttua. Me esikkolaiset olimme omaksuneet Yrjö Kokon ajatukset nuoruuden innolla, ja paheksuimme syvästi A.H:n toimia
– varsinkin sitten, kun maine ja
kunnia löydöstä meni A.H:lle
eikä meille, jotka pidimme itseämme alkuperäisinä löytäjinä.
Kuten edella kerrottu,
Hellemaa sijoitti linnun Oulun
luonnonhistorialliseen museoon,
jonka kokoelmat Oulun Luonnonystäväin Yhdistys helmikuussa 1961 lahjoitti Oulun
yliopistolle. Lahjoituksesta kertovassa uutisessa (Liitto 24.2.
1961) ”Anas formosa” mainitaan kokoelman arvokkaimmaksi linnuksi. Se on edelleen
nähtävissä Oulun yliopiston
eläinmuseossa, mutta eri nimellä, sillä norjalainen asiantuntija
määritti sen 1960-luvun lopulla
jo alussa epäillyksi sinisorsan
ja tavin risteymäksi. Näin kertoi museon pitkäaikainen konservaattori Heikki Kangasperko.
Oikeaa Anas formosaa eli nykyiseltä nimeltään siperiantavia ei
museossa ole.
Kiitokset
Kiitokset Harry J. Lehdolle ”siperiantavin” kuvakommenteista
ja -tekstistä.
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MERIHANHEN PESIMÄKÄYTTÄYTYMINEN JA
KANNANARVIO LIMINGANLAHDELLA 1972-82

Pesimäalue kesän alussa. Lumijoki Pitkänokka, kesäkuu1978. © ELJA HERVA

ELJA HERVA

L

iminganlahti, Hailuoto ja
Iin Krunnien saaristo Perämerellä olivat Saaristomeren ja Ahvenanmaan ohella
merihanhen lähes yksinomaisia
pesimäalueita kannan ollessa pienimmillään 1930–40 -luvuilla
(Haartman ym., 1963). Merihanhikanta selviytyi parhaiten Perämerellä, jossa Merikallio arvioi
sen kooksi 1950 100 paria (Hildén
ja Hario 1993). Useissa kannan
suuruuden varhaisissa arvioissa
perusteita ei ole esitetty (Vikberg
1980). Esimerkkeinä tällaisista
arvioista Vikberg (1980) mainitsee Sandmanin (1892), Merikallion (1928), Grenquistin (1956) ja
Törnroosin (1956) arviot Hailuodossa pesivän merihanhikannan
koosta. Omassa arviossaan Hailuodon pesivästä kannasta vuosina
1973–75 Vikberg (1980) esittää
perustelut selvästi ja päätyy 1015 pesivään pariin. Tätä on tosin
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pidetty aliarviona, sillä joinakin
Vikbergin tutkimusvuosina poikueitakin nähtiin enemmän pelkästään Isomatalan alueella (Arvo Ohtonen ja Juha Markkola,
henkilökohtainen tieto).
Siiran ja työtoverien vuosikymmenien mittaisessa Liminganlahden linnuston seurannassa
arviot merihanhikannan koosta
ovat perustuneet useanlaisiin
havaintoihin, kuten keväällä havaittuihin pareihin, löydettyihin
pesiin ja tyyninä kesäöinä laskettuihin poikueisiin (Siira 1977,
Siira ja Eskelinen 1983a). Liminganlahdella merihanhet pesivät
useimmiten laajoilla, monesti
vaikeakulkuisilla järviruoko- ja
jär viruoko-pajupensasalueilla,
joten kaikkien pesien etsintään
perustuva laskenta olisi erittäin
työläs ja häiritsisi ehkä kohtuuttomasti merihanhen ja muidenkin lintujen pesintää. Krunnien
saaristossa mahdolliset pesimäalueet ovat suppeampia, osaksi
pieniäkin saaria, ja siellä pesien

etsintään perustuva kannan arvio
näyttää hyvin onnistuneelta ja
luotettavalta (Pulliainen ja Tynjälä 1984).
Merihanhi on menestynyt
hyvin, ja parimäärä esimerkiksi
Liminganlahdella lähes 8-kertaistui 1960-luvun alun noin 20 parista (Siira ja Eskelinen 1983b)
1990-luvun 154 pariin (Siira
2004). Merihanhi on riistalintu,
jota tullaan kaukaakin yrittämään
erityisesti Liminganlahdelle ja
Hailuotoon. Merihanhikannan hyvästä kehityksestä huolimatta
tarvitaan edelleenkin kannanarviomenetelmää tai -menetelmiä
niin merihanhen suojelun kuin
sen kannan verotuksenkin suunnitteluun.
Vuosina 1972–1979 ja vähemmän aktiivisesti vuosina 1980–
1982 elokuvasin ja valokuvasin
merihanhen elämää Liminganlahden etelärannalla sijaitsevalla
Sannanlahden-Pitkännokan alueella (Kuva 1), jolla tuolloin pesi
noin 90% Liminganlahden me-

rihanhikannasta (Siira 1977, Siira ja Eskelinen 1983a). Kuvausretkillä kirjasin tarkasti kaikki
merihanhihavainnot. Keväällä
1979 tein pesivän kannan arvion, jonka suoritustapa ja -aika
perustuivat edeltävien vuosien
havaintoihin merihanhen pesimäaikaisesta käyttäytymisestä. Vaikka merihanhen käyttäytyminen
tunnetaan hyvin (esim. Haartman
ym. 1963), ei sen pesimäaikaisesta käyttäytymisestä yleensä ja
erityisesti suhtautumisesta ihmiseen liene julkaistu vastaavia havaintoja Perämereltä tai muualtakaan Suomesta, minkä vuoksi
ne ansaitsevat tulla julkaistuksi,

yli 20 vuoden viiveestä huolimatta.
Tutkimusalue
Liminganlahden kasvillisuus ja
sen vyöhykkeet on perusteellisesti tutkittu ja kuvattu Siiran töissä
(Siira 1970, Siira 1977, Siira ja
Eskelinen 1983a), ja esitän tässä
vain hyvin suppean yhteenvedon.
Lumijoen SannanlahdenPitkänokan ranta-alueelle ovat
tyypillisiä laajat ryti- l. järviruoko-kasvustot ja -saarekkeet
(Phragmites australis). Tyypillistä on myös vyöhykkeisyys,

joka vesirajasta lukien alkaa
luikkavyöhykkeellä (Eleocharis sp.). Tämän ja rytialueen
välissä on kosteilla paikoilla
sarakasvustoja (Carex) ja näitä
kuivemmilla kohdilla suolavihviläkasvustoja (Juncus gerardii). Rytivyöhyke ulottuu paikoin vesirajasta 2–3 km maalle
päin. Siinä on, etenkin alueen
keskiosissa, laajojakin suolavihvilä- ja luhtakastikkaniittyjä
(Calamagrostis stricta). Niiden maanpuolella ovat pensaikot (erityisesti kiiltopaju Salix
phylicifolia ja hieskoivu Betula
pubescens) (Kuva 1). 1970luvun alusta vuoteen 1988 pen-

KUVA 1. Kasvustotyypit Lumijoen Sannanlahden-Pitkänokan - alueella 1970-luvulla. © JOUKO SIIRA
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Merihanhipari pesimäympäristössään. Lumijoki Pitkänokka,
huhtikuu 1982. © ELJA HERVA

saikot ja rytikasvustot laajenivat
alaltaan 1,5–2 kertaisiksi, mutta
1990-luvulla niiden ala on taas
supistunut niiton ja laidunnuksen
seurauksena (Siira 2004). Tällä
hetkellä Pitkänokka on suurimmaksi osaksi voimakkaasti
laidunnettua matalaa niittyä ja
paljasta suolottuvaa avomaata,
ja suurin osa merihanhista on
joutunut muuttamaan muihin Liminganlahden osiin pesimään.
Pesimäaikaista käyttäytymistä koskevat havainnot olen
tehnyt yksinomaan Pitkänokan
alueella. Havaintoja poikueista
ja loppukesän parvista sekä pesivän kannan arvion keväällä
1979 tein koko Peräojan ja Sannanlahden välisellä ranta- ja vesialueella.
Havainnointi
Tarkkailin hanhia piiloteltasta, joka oli pystytettynä keväinä 1973–78 noin 20.4.–10.6.
väliseksi ajaksi jollekin Pitkänokan rytikasvustojen väliselle niittyalueelle vanhaan latoon
tai rytipaalikasan päälle. Teltan
läheisyydessä oli sekä niittyä että
rytisaarekkeita. Lentäviä hanhia
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pystyin tarkkailemaan 0,5 – 1 km
päähän. Maassa olevat hanhet
näkyivät piiloteltasta noin 200 m
etäisyydelle, mutta ne saattoivat
jäädä näkymättömiin rytisaarekkeiden väliin varsin lähelläkin.
Hanhien äänekkyys lentäessä ja
lentoon lähtiessä auttoi niiden
havaitsemisessa. Menin piilotelttaan yleensä illalla klo 21–23, ja
tarkkailin lintuja seuraavana aamuna alkaen noin klo 6 ja jatkaen vähintäin klo 10, yleensä klo
12–13 saakka. Tulin piilotelttaan
ja poistuin sieltä samaa suorinta
reittiä keskeisen niitty- ja ryti- ja
pensaikkoalueen halki metsän
ja viljelysten kautta viljelystielle. Tästä noin 2,5 km matkasta
1,5–2 km oli merihanhen suosimaa pesimäaluetta.
Pääosan keväisistä havainnoista (kevään 1979 kannanarviota lukuunottamatta), tein
piiloteltasta aamuisin ja aamupäivisin sekä kävellessäni teltalta
tien päähän puolen päivän aikoihin. Havainnoinnissa kiinnitin
erityisesti huomiota seuraaviin
seikkoihin kirjaten havainnot
välittömästi maastohavaintovihkoon:

1. Hanhiparien liikkumisvilkkautta pesimäalueella arvioin
aamuisin (n. klo 6– 10 (–12)) piiloteltasta laskemalla yhdeksi havainnoksi hanhiparin (tai kolmikon tai yksittäisen hanhen ks.
yllä) ohi lentämisen, laskeutumisen, lentoon lähdön tai tulon
näkyviin kävellen. Saman hanhiparin uuden toiminnon, esim.
laskeutuneen ja maassa liikkuneen parin lähdön lentoon laskin
taas uudeksi havainnoksi. Havaintojen yhteenlaskettu määrä
yhtä pitkinä aamupäivän havainnointijaksoina antaa käsityksen
hanhien liikkumisvilkkaudesta
pesimäkauden eri vaiheissa.
Piiloteltasta pystyin myös
seuraamaan hanhiparien välisiä
yhteenottoja, reviirikiistoja, samoinkuin hanhien ruokailua ja
poikueiden liikkeitä.
2. Pesivien hanhien määrää arvioin kävellessäni klo 10–13
välisenä aikana piiloteltalta tien
päähän. Hanhiparin tunnistin
lintujen kokoeron ja yhdessä
lentämisen perusteella. Pariksi
laskin myös kolmen hanhen ryhmän, joka koko ajan pysytteli yhdessä (kahden koiraan ”liitto” ja
normaali pari, ks. Lorenz 1968),
pesältä lähtevän hanhen sekä
yksittäisen hanhen, joka käyttäytymisen perusteella (ks. alla) edusti alueella pesivää paria.
Samalla kertaa näkyvissä olevat
hanhiparit laskin ja kirjasin
välittömästi, ja niiden lento- ja
laskeutumissuuntia seuraten pyrin välttämään samojen hanhien
laskemisen useaan kertaan. Kuvatulla tavalla havaitut hanhiparit laskin paikallisiksi pareiksi,
ja muut havaitut hanhet kirjasin
erikseen.
Hanhien käyttäytymisessä havainnoijaa kohtaan kirjasin niiden kiertelyn lentäen ja
vilkkaasti äännellen häiritsijän

ympäri, usein varsin lähelläkin.
Huomioin myös niiden (usein
lyhyen) pakoetäisyyden ja vilkkaan ääntelyn ennen lentoon lähtöä. Kutsun tätä ”reviirikäyttäytymiseksi”.
3. Muuttoa, pesiä ja poikueita
koskevia havaintoja tein kuvausretkien lisäksi muilla retkillä
Liminganlahdelle.
4. Loppukesän merihanhiparvien havainnointia varten retkeilin kajakilla, jolla saatoin hyvin
liikkua Liminganlahden erittäin
matalilla rantavesillä ja pystyin
käymään 2–3 tunnin kuluessa
tärkeimmillä hanhirannoilla ja
saamaan kokonaiskuvan Liminganlahden merihanhien määrästä
kyseisellä hetkellä.

Liikkuminen (aktiivisuus) pesimäalueella ja reviirikiistat
Pian saapumisen jälkeen parvet
hajaantuivat pareiksi alueen eri
puolille, mutta pieniä, ehkä pesimättöminen hanhien parvia näki
pitkin kevättä; näitä ei käsitellä
tässä kirjoituksessa. Pesimäajan alussa hanhiparit liikkuivat
paljon sekä lentäen että maassa
kävellen. Liikkuminen oli runsasta huhtikuun lopussa hanhien
asetuttua alueelle, ja tämä aktiivisuus jatkui toukokuun 20. päivän tienoille. Kesäkuun alussa
havaintoja oli vain noin 20%
aktiivisimman ajan havainnoista
(taulukko 2).
Hanhiparien reviirikiistoja tapahtui samana ajanjaksona
huhtikuun lopusta toukokuun
puoliväliin. Reviirikiistoja tapahtui hanhien laiduntaessa tai muuten liikkuessa maassa avoimilla

paikoilla. Hanhiparin tullessa lähelle toista paria (tai yksittäistä
hanhea) jommankumman parin
sekä koiras että naaras lähtevät kohti toista paria, ja koiras
hyökkää kaula suorana ja pää alhaalla kohti toista koirasta ajaen
tätä maassa tai lennossa jonkin
matkaa, minkä jälkeen se palaa
naaraan luo tervehtimiselein ja
-huudoin.
Merihanhien havaittavuus, käyttäytyminen ja pakoetäisyys pesimäalueella liikuttaessa
Hanhien asetuttua pesimäalueelle huhtikuun jälkipuoliskolla ne
olivat hyvin näkyviä ja kuuluvia
toukokuun puoliväliin saakka,
minkä jälkeen samalla reitillä
havaittujen hanhiparien määrä
jyrkästi väheni (taulukko 3). Samana ajanjaksona hanhiparit (tai
yksittäiset linnut tai kolmikot)

Tulokset
Saapuminen pesimäalueelle
Ensimmäiset merihanhet ilmaantuivat pesimärannoille huhtikuun
puolivälin tienoilla. Runsaasti
(kymmeniä) hanhia tapasin ensimmäisen kerran 14.-27.4.: kymmenen kevään keskimääräinen
yleistymisaika oli 20.4. (taulukko 1). Saapumisen ajankohtaan
saattavat vaikuttaa sekä sää että
lumipeite huhtikuun lopulla,
mutta näitä ei kirjattu eikä voida
analysoida. Heti saavuttuaan merihanhet ryhtyivät ruokailemaan
rannan sulapaikoissa, aluksi kaisla-, luikka- ja vesikuusisaarekkeissa sekä saraniityillä. Toukokuussa näki paljon katkottuja
rydin versoja ja saran puhkeavia
lehtiä. Vaikka näyttikin siltä, että hanhet ruokailivat etupäässä
näissä luonnon kasvustoissa, kävivät merihanhet myös läheisillä
pelloilla, joilla näin usein muutamia merihanhia, joskus muuttavien metsähanhien seurassa.

TAULUKKO 1. Merihanhen saapuminen pesimäalueelle Liminganlahdella keväinä 1972 - 1982
Käynti alueella, merihanhia havaittu
Vuosi

-1

+

++

1972

10.4.

13.4.

20.4.

1973

..

..

25.4.

1974

..

7.4.

21.4.

1975

31.3.

..

26.4.

1976

..

..

14.4.

1977

17.4.

..

..

1978

9.4.

..

15.4.

1979

6.4., 14.4., 22.4.

..

28.4.

1980

..

..

19.4.

1981

12.4.

..

17.4.

keskimäärin
1

20.4.

- : ei; +: vähän (1-10 yksilöä); ++: kymmeniä
pareja

.. : ei käyntiä alueella
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TAULUKKO 2. Merihanhien liikehdintä pesimäalueella
aamuisin keväinä 1974 - 1978
huhtikuu
15-30
Vuosi

1-10

toukokuu
11-20

21-31

kesäkuu
1-15

1974

22 ++

..

25

4

3

1975

..

27++

..

..

6 (2)c

1976

30 (2)

26

..

..

6

1977

..

..

..

..

6

1978

17

34

39

..

5 (2)c

a

b

a: havaintojen lukumäärä (ks. menetelmät)
b: lisäksi useita vaillinaisesti kirjattuja havaintoja
c: keskiarvo, 2 havaintokertaa
.. : ei havainnointia

TAULUKKO 3. Merihanhien parimääräta samalla reitillä
Liminganlahdella keväinä 1973 - 1978

Vuosi

huhtikuu
15-30

1-10

toukokuu
11-20
21-31

kesäkuu
1-15

1973

6; 9b

9

6

2

..

1974

8; 5b

..

7

4

0

1975

..

14

..

..

4; 1b

1976

8; 8; 18b

11

..

..

1

1977

..

15

..

..

..

1978

..

13

13

..

0

keskim.

8

12

9

3

alle 1

a: parimäärä samalla 2,5 km reitillä samaan aikaan (kello
10-12) päivästä (ks. menetelmät)
b: 2-3 havainnointikertaa samana ajanjaksona

lentoon lähdettyään kiertelivät
useita kierroksia rauhanhäiritsijän ympärillä samalla vilkkaasti
ja voimakkaasti äännellen, mitä
kutsun ”reviirikäyttäytymiseksi”.
Tällainen käyttäytyminen ei kuitenkaan alkanut aivan heti muu-
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ton jälkeen, ja havaintoja kiertelystä olen kirjannut 27.4.–20.5.
välisenä aikana. Aktiivisinta se
oli 6.–15.5., jolloin hanhet olivat
myös melko pelottomia, ja pakoetäisyys oli usein alle 100 m,
joskus vain 20–40 m.

Muninta ja poikasten kuoriutuminen
Pesähavaintoja on vähän, sillä
en etsinyt pesiä vaan pyrin välttämään niiden löytymistä kulkemalla samaa aukeaa niittyreittiä
teltalle ja takaisin. Pesinnän
alkuvaiheen löytöjä oli viisi:
28.4.1982 yksi kaksimunainen
pesä, 4.5.1979 kannanarviointiretkellä (ks. myöhemmin) kolme
pesää, joista kahdessa yksi muna
ja yhdessä kuusi munaa sekä
7.5.1977 yksi kolmimunainen
pesä. Näiden löytöjen perusteella
muninta alkoi huhtikuun loppuja toukokuun alkupäivinä. Pakoetäisyys pesältä oli 10–20 m.
Poikasten kuoriutumisesta sain myös vain muutamia havaintoja. 2.6.1982 olivat erään
pesän poikaset lähteneet ja 10.–11.
6.1977 kuoriutuivat edellämainitun kolmimunaisen pesän poikaset. Määrätietoisesti kohti rantaa
vaeltavia poikueita näin teltastani
4.6.1975 (naaras, 6 pientä poikasta ja koiras, tässä järjestyksessä)
ja 5.6.1975 (vanhemmat ja 4–6
poikasta). 4.6.1975 seurasin teltastani em. poikueen lisäksi kahden muun poikueen ruokailua
läheisellä niityllä. 8.6.1976 kohtasin ilmeisesti rantaa kohti vaeltamassa olevan poikueen (4 poikasta) vajaan kilometrin päässä
vesirajasta. Näiden havaintojen
mukaan merihanhen poikaset kuoriutuivat tällä alueella 1.–10.6.
välisenä aikana.
Pesältä karkoitettu naaras
tai poikueen luota karkoitetut
vanhemmat väistyivät syrjään
eivätkä kierrelleet häiritsijän
ympärillä pesinnän alkuvaiheen
tapaan. Naaras laskeutui usein
aluksi 40–60 m päähän, mutta
lensi sitten kauemmas.
Merihanhipoikueet kesällä
Kesäkuun puolivälin jälkeen kävin pesimäalueella vain satun-

Muninta tapahtui huhti-toukokuun vaihteessa.
Lumijoki Pitkänokka, toukokuu 1982. © ELJA
HERVA

naisesti, joten havainnot olivat
niukkoja ja vain suuntaa antavia.
Kesäkuun puolivälissä ja heinäkuussa en pesimäalueella liikkuessani tavannut hanhipareja tai
poikasia yleensä lainkaan. Syönnökset ja ulosteet sekä lähellä
rantaviivaa että useiden satojen
metrien päässä rannasta sekä kesä- että heinäkuussa osoittivat
hanhien elävän alueella läpi kesän. Kesällä hanhipoikueet eivät
tulleet lainkaan piiloteltan lähelle. 14.6.1972 näin piiloteltastani
vesirajan tuntumassa neljän hanhipoikueen tulevan rantaniitylle
ruokailemaan. Kun tulin näkyviin,
ne pakenivat selälle. Ilmeisesti
poikueet väistivät ihmistä hyvin
kaukaa, yleensä uiden avoveteen, joskin ruovikot, kaislikot ja
kortteikot tarjoavat myöskin yllin
kyllin hyviä piilopaikkoja.
Loppukesän merihanhiparvet
Elokuun 10. päivän tienoilla merihanhet kerääntyivät parviksi.
9.8.1975 laskin yhteensä ainakin
140–150 hanhea, 8.8.1977 ainakin 160–180 hanhea ja 13.8.1980
noin 300 hanhea. Suurin osa hanhista lienee tällöin lentokykyisiä, joskin pari lentokyvytöntä
poikuetta tapasin molempina
ensin mainittuina päivinä. Lentokyvyttömät poikueet voivat tie-

Poikaset kuoriutuivat kesäkuun ensimäisellä
tai toisella viikolla. Lumijoki Pitkänokka, kesäkuu 1977. © ELJA HERVA

tenkin lymytä niin, että vain
harvat niistä tulevat nähdyiksi.
10.8.1980 näin samalla alueella vain 40 merihanhea. Sää oli
poikkeuksellisen tyyni ja helteinen, joten ne saattoivat olla
ulompana Liminganlahdella. Ne
saattoivat olla myös kauempana
vesirajasta olevilla niityillä, kuten 13.3.1980, jolloin lähes puolet yllämainituista 300 hanhesta
tuli lentäen kauempaa rantaniityiltä tai pelloilta.
Syysmuuton alkamisesta
on yksi suora havainto: 17.8.1976
nousi 90 merihanhen parvi lentoon Liminganjoen suusta suunnaten matkansa määrätietoisesti
kohti etelää. Samana päivänä
tapasin parven lisäksi vain muutamia merihanhia samalla Temmesjoen suun ja Sannanlahden
välisellä alueella, jolla laskin
edellämainitut lähes 200 merihanhen kokonaismäärät vuosina
1975 ja 1977.
Toisaalta oli Sannanlahdessa 19.8.1980 vielä 150–200
hanhen parvi.
Limiganlahdella pesivä merihanhikanta keväällä 1979
Keväistä aktiviteettia ja käyttäytymistä koskeviin havaintoihin
tukeutuen laskin pesivät merihanhiparit (Tupoksen) Peräojan

ja Lumijoen Sannanlahden välillä neljällä alueella 2.–8.5.1979
klo 9–13 välisenä aikana. Paikallisiksi pareiksi laskin yhteensä
38–40 paria, joista 35–37 paria
(92%) oli Pitkänokan-Sannanlahden alueella (taulukko 4). Pitkänokalla oli kierteleviä yksittäisiä hanhia ja kaksi pesää, joilta
lähti naaras, joten pienempi luku
lienee oikeampi, sillä kiertelevien hanhien joukossa saattoivat
olla näiden pesien koiraat. Paikallisiksi pareiksi arvioitujen
lisäksi havaitsin esimerkiksi
Sannanlahden laskentaretkellä
kuusi paria, jotka lensivät ohi tai
lähtivät lammikoilta osoittamatta
edellä kuvattua käyttäytymistä
kiertelyineen. Nämä saattoivat
kuitenkin kuulua koko alueen
pesivää kantaan, ja jos niiden
edustama 25% lisätään koko
laskentatulokseen, saadaan pesiväksi kannaksi noin 50 paria.
Pohdinta
Merihanhet olivat pesimäalueellaan aktiivisia ja parhaiten havaittavissa noin kolmen viikon
aikana huhtikuun lopulta toukokuun puoliväliin. Tänä aikana
hanhet valitsivat pesäpaikkansa,
munivat ja aloittivat hautomisen.
Hautomisajan lopulla linnut liikAUREOLA 2003
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TAULUKKO 4. Merihanhien parimäärät neljällä alueella Liminganlahdella toukokuun alussa 1979
Alue

Laskentapäivä

Paikallisia
pareja

Muita hanhia

Sannanlahti

3.5.1979

25

6 paria + 2 yks.

Pitkänokka

4.5.1979

10-12

ei laskettu

Temmesjoen-Liminganjoen suisto

8.5.1979

2

1 pari + 1 yks.

Tupoksen ranta (Temmesjoki-Peräoja)

2.5.1979

1

2 paria

yhteensä

kuivat vähän ja niiden käyttäytyminen ihmistä kohtaan muuttui.
Poikasten kuoriutumisen aikoihin ja jälkeen tapasin hanhia pesimäniityillä hyvin vähän. Näin
ollen merihanhen pesimäalueet
ja pesivä kanta olisi arvioitava
pesimäajan parina ensimmäisenä
viikkona. Myöhemmin keväällä
ja kesällä pesimäalueella tehdyt
laskennat saattavat antaa täysin
väärän kuvan pesivien hanhien
määrästä. Havaintoni ovat varsin samanlaisia kuin Bergmanin
(1969, 1983) kuvaukset Saaristomeren merihanhista.
Tämä työ tehtiin pääosin alueella, jolla sekä omien
tulosten että Siiran ja Eskelisen (1983a) monipuolisempaan
havainnointiin perustuvan arvion mukaan pesi noihin aikoihin
90% Liminganlahden merihanhipareista. Alue oli siis hyvä ja
edustava tutkia merihanhen pesimäaikaista käyttäytymistä. Arvioni Liminganlahden pesivän
kannan koosta (40, mahdollisesti 50 paria) on jokseenkin
sama kuin Siiran ja Eskelisen
(1983b) arvio (40 paria), mikä
antaa uskottavuutta laskentamenetelmälleni. Hailuodon vesija rantalintulaskennat 1990- ja
2000-luvuilla on tehty huhti-tou-
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38-40

kokuun vaihteessa, ja toistettu
toukokuun loppupuolella ja kesäkuun alussa (Markkola ja Merilä 1998, Juha Markkola, henkilökohtainen tieto). Ensimmäinen
laskenta on siis tehty tämän työn
perusteella oikeana aikana merihanhen suhteen.
Avoimiksi jää kuitenkin
useita kysymyksiä. Ovatko kaikki häiritsijän ympärillä kiertelevät hanhiparit pesiviä? Kuinka
kauas pesältään hanhet poistuvat
ja kuinka kauas ne ulottavat tällaisen ”reviirikäyttäytymisen”?
Toisin sanoen, pesivätkö myöskin muulla tavoin käyttäytyvät
hanhet ja hanhiparit samalla alueella, mutta vähän kauempana?
Minä vuorokauden aikana naaras
on poissa pesältään, jolloin pari
näyttäytyy yhdessä, eikä pesä
tule hylätyksi tai jää alttiiksi variksille, kuten silloin, kun naaras
karkoitetaan pesältä? Pesän hylkäämisen olen kerran aiheuttanut itse Liminganlahdella, kuten
kertomansa mukaan myöskin
Erkki Reinilä Krunneilla (henkilökohtainen tieto). Bergmanin (1969) mukaan merihanhi
ei hylkää pesäänsä, vaikka se
häirittäisiinkin pesältään lentoon,
mutta jos häiriöitä sattuu usein,
se ei seuraavana vuonna palaa

≥ 9 paria

samalle luodolle pesimään. Pulliainen ja Tynjälä (1984) tutkivat
Iin Krunnien merihanhikantaa
etsimällä pesät, eivätkä mainitse
pesien hylkäämistä, mutta epäilevät joitakin petotuhoja pesien
etsinnän välillisesti aiheuttamiksi. Tutkimuksessa osa pesistä etsittiin vasta poikasten kuoriutumisen jälkeen.
Havaintoni merihanhen
muninnan aloituksesta ja poikasten kuoriutumisesta Liminganlahdella ovat varsin samanlaisia
kuin Iin Krunneilla tehtyjen tutkimusten tulokset (Väisänen 1974,
Pulliainen ja Tynjälä 1984). Muninta alkoi ja poikaset kuoriutuivat hiukan myöhemmin Krunneilla kuin Liminganlahdella,
mutta ero on varsin pieni, kun ottaa huomioon sen, että Krunnien
ulkomeriympäristössä sekä lumi
että jää sulavat pari kolme viikkoa myöhemmin kuin Oulussa
ja Liminganlahdella (Reinilä,
henkilökohtainen tieto). Kuten
Pulliainen ja Tynjälä (1984) toteavat, Perämeren ja erityisesti
Krunnien merihanhi on hyvin
sopeutunut pohjoiseen lyhyeen
kesään. 1990- ja 2000- luvuilla
sekä merihanhien saapuminen
että pesinnän aloitus ovat aikaistuneet siitä päätellen, että en-

simmäisiä merihanhia nähdään
jo melko yleisesti maaliskuun
lopulla ja suuria parvia jo huhtikuun 5.–10. päivänä. Ensimmäisiä poikueita on nykyvuosina nähty jo niinkin aikaisin kuin
20.5., mikä merkitsee muninnan
aloittamista viimeistään huhtikuun puolivälissä (Juha Markkola, henkilökohtainen tieto).
Poikueet olivat Liminganlahdella kesä-heinäkuussa hyvin
vaikeasti havaittavia, yhtäpitävästi Bergmanin (1969) Saaristomerellä tekemien havaintojen
kanssa. Pohjoisen valoisina kesäöinä tyynen sään sattuessa
poikueita on laskettu kiikarin
tai kaukoputken avulla pesivän
kannan arvioimiseksi ainakin
Liminganlahdella (Siira ja Eskelinen 1983a), Hailuodossa
(Juha Markkola ja Eino Merilä,
henkilökohtaisia tietoja) ja Iin
Krunneilla (Pulliainen ja Tynjälä
1984).

Elokuun alkupuoliskolla
satoja merihanhia kerääntyi Liminganlahdelle, usein juuri Pitkänokan-Sannanlahden alueelle.
Ei liene luotettavaa keinoa suhteuttaa näiden loppukesän parvien yksilömäärää pesivien parien
tai poikueiden yksilömääriin, sillä huomattava osa merihanhista
on pesimättömiä yksilöitä, jotka
keskikesällä kerääntyvät suuriksi
sulkimisparviksi Krunnien saaristoon (mm. omia julkaisemattomia havaintoja) ja Hailuodon
Isomatalan seuduille (Markkola
ja Merilä 1998). Ei liene tiedossa, lähtevätkö nämä pesimättömät hanhet sulkimisen päätyttyä
muuttomatkalle yhtä aikaa ja yhtä matkaa poikueiden kanssa vai
omia reittejään.
Merihanhi ”on äärimmäisen arka pesimäaikana” (Vikberg
1980) ja ”vaatii pesimäalueella
varsin suurta rauhaa ihmisen
taholta” (Haartman ym. 1963),

mutta ”tämä luontaisesti äärettömän arka, ihmistä kaukaa säikkyvä lintu,...., on alkanut tottua ihmiseen” (Hildén ja Hario 1993).
Niinpä samalla kun merihanhen
kanta on kasvanut Liminganlahdella 1970-luvulta 1990-luvulle
20–40 parista 154 pariin (Siira
2003) ja Hailuodossa 10–15 parista (Vikberg 1980) 120 pariin
(Markkola ja Merilä 1998, todellinen luku 1992 yli 180 paria;
Juha Markkola, henkilökohtainen tieto), merihanhi on myös
Perämerellä käynyt vähemmän
araksi ja pesii runsaslukuisena
myös vakituisen asutuksen ja
ihmisten toiminnan tuntumassa
esim. Hailuodon Kirkkosalmella (Juha Markkola, henkilökohtainen tieto), ja oleskelee jopa
poikasineen lähelläkin kesä- ja
kalamökkiasutusta (mm. Erkki
Reinilän ja omia julkaisemattomia havaintoja). Myös Bergman
(1969) kirjoittaa, että ”Siellä

Sulkasatoiset merihanhet laiduntavat Krunnin saarten ja karien rantaniityilla monisatapäisinä
parvina. Ii Ulkokrunni, heinäkuu 1998. © ELJA HERVA
AUREOLA 2003
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missä merihanhi tuntee olevansa
rauhassa, se sopeutuu ihmisen
läsnäoloon hyvin ja voi pesiä tiheäänkin asutuilla seuduilla.”
Tottuminen ihmiseen saattaa muuttaa merihanhen pesimäaikaista käyttäytymistä, esimerkiksi
kiertely ja ääntely häiritsijän ympärillä saattaa heiketä. Hailuodon vesi- ja rantalinnuston laskennassa keväällä 2004, mihin
osallistuin, pesivät hanhiparit ja
yksittäiset hanhet määritettiin
ja laskettiin niiden käyttäytymisen perusteella. Laskentamenetelmä tuntui toimivan, vaikka
”reviirikäyttäytyminen” ei ehkä
aina ollutkaan yhtä selvää kuin
oman tutkimukseni aikana 1970luvulla. Esittämäni menetelmän,
keväisen parimäärän laskennan,
luotettavuutta voisi varmistaa
vertaamalla tulosta pesälöytöihin jollakin sopivalla, rajatulla
alueella, esimerkiksi jollakin
Krunnien saariston osalla tai
Hailuodon Isomatalalla.
Kiitokset
Retkikaverini kouluajoista alkaen, Liminganlahden tutkija ja
suojelija, edesmennyt Jouko Siira
opasti Liminganlahden parhaille
hanhirannoille ja niiden tutkimukseen sekä antoi käyttööni
karttapiirroksen tutkimusalueen
kasvillisuudesta. Juha Markkola ja Eino Merilä ovat lukeneet
käsikirjoituksen ja ehdottaneet
korjauksia ja lisäyksiä sekä antaneet käyttööni julkaisematonta
tietoaan.
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RUSKOSUOHAUKKOJEN PESISTÄ JA NIIDEN
ETSIMISESTÄ
SEPPO HAAPALA
Johdanto
Hailuodon ruskosuohaukkojen
(Circus aeruginosus) ravintoa
tutkittiin Oulun yliopiston toimesta Hailuodossa vuosina 2002
ja 2004–2006. Saalisjätteitä keräsin sekä pesiltä, että niiden
läheisyydestä. Tällöin kiinnitin
huomiota myös pesien sijaintiin
ruovikossa, pesien rakenteeseen,
sekä tietysti itse pesäruovikoihin. Osa esitetyistä tuloksista on
mitattu, osa on kuvattu yleistävällä tavalla. Jotta lukija saisi
pesäruovikoista jonkinlaisen käsityksen, tein niistä yhteenvedon
taulukkoon kuvauksilla, jotka eivät mene tarkkuudessa hiustenhalkomiseksi, mutta näyttävät
kuitenkin havaittavan vaihtelun
ruskosuohaukan pesäpaikan va-

linnassa. Esimerkiksi ruovikon
tiheyttä on vaikea määritellä
muuten, kuin näkyvyyden perusteella vaakatasossa. Jos pesä ei
näy 2,5 metrin päästä, tämä on
testattu maastossa, on ruovikko tiheä. Viiden metrin päästä
näkyvä pesä on keskitiheässä
ruovikossa, mutta kymmenen
metrin päästä näkyvä pesä on
harvassa ruovikossa. Ruovikon
korkeus on myös suhteellinen
käsite. Käytän tässä yhteydessä
korkeusarvona keskikokoisen
miehen pituutta. Alle minun
mittainen ruovikko on matala,
hieman minua korkeampi ruovikko on keskikorkea ja ylös
ojennettua kättäni korkeampi
ruovikko on hyvin korkea. Ruovikon koko on taas yksi vaikea
määritelmä lisää. Kannattaako
mitata ruovikkoa neliömetrin tarkkuudella, vai kuvaako

Seppo Haapala ja ruskosuohaukkanuorukainen. © RISTO TORNBERG
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alle puolen hehtaarin ruovikon
pieneksi, 0,5–3 ha:n ruovikon
keskikokoiseksi ja yli 3 ha:n
ruovikon isoksi. Lähtökohdaksi
ongelmien ratkaisemiseksi otin
talonpoikaisjärjen käytön. Jos
ruskosuohaukka pesii ruovikossa, ei siinä voi olla vikaa. Muut
taulukossa esitetyt arvot eivät
poikkea edellisestä.
Yleistä
Ruskosuohaukka kilpailee varpushaukan kanssa Hailuodossa
yleisimmän petolinnun tittelistä.
Asuttuja reviirejä voi olla 20–24
vuosittain. Päiväaktiivisena ja
aukeilla paikoilla viihtyvänä lajina ruskosuohaukkaa nähdään
usein, mutta tästä huolimatta sen
elämä on varsin huonosti tunnettua. Tämä kirjoitus tuo asiaan
hieman valaistusta, vaikka kertynyt aineisto on itseasiassa sivutuotetta ravintotutkimukseen
liittyen. Useasti toistettu lause
”ruskosuohaukka pesii laajoissa
ruovikoissa”, pitää osittain paikkansa. Kaikki löytyneet pesät olivat selkeästi ruovikoissa. Yhtään
pesää ei löytynyt esim. puusta,
pensaasta, saraikosta, niityltä
tai metsästä. Reviirien valtausta
ruovikoiden kokojärjestyksessä
en ole pystynyt havainnoimaan.
Selvää on kuitenkin se, että kun
laajat ruovikot ovat täynnä reviirejä pienemmätkin ruovikot
kelpaavat. Ensimmäiset pesät
löytyivät lähes sattumalta, mutta
saalisjätteiden määrän jäädessä
vähäiseksi piti pesien etsimistä
tehostaa. Munapesien löytäminen on työlästä, sillä naaraan

Ruskosuohaukan poikuekoko on vaihdellut kahdesta viiteen poikaseen Hailuodossa vuosina
2002-2007. Poikuekoon keskiarvo vastaavana ajanjaksona on ollut 3.24 (N = 33). © RISTO
TORNBERG

hautoessa koiras saalistaa ja
tuo saaliin pesän lähelle kutsuen naarasta ottamaan sitä vastaan. Tämä on sekä hyvä teoria,
että käytäntö. Teoriassa saaliin
kanssa pesälle laskeutuva naaras paljastaa pesäpaikan vaikka
näin ei maastossa kävisikään.
Löytyneissä munapesissä munia
oli 4–6. Poikasvaiheessa olevia
pesiä löytyi niin pitkältä aikaväliltä, että poikasmäärät vaihtelivat 1–5 ja ikäluokat untuvikoista
lähes lentokykyisiin. Rautamunien - ja poikaskuolemien määrää ei kukaan olisi pystynyt arvioimaan. Poikastuotto oli 2002 3
poikasta poikaspesää kohti. 2004
vastaavasti 2,9 ja 2005 myös
2,9. 2006 munapesistä tuhoutui
9 % ja aloitettua pesintää kohti
poikastuotto oli 2,6. Aikabudjetti on melkoinen hirvitys, joka
monella tapaa häiritsee ihmisten
elämää. Se vaikuttaa myös pe-

sien etsintään ja sitä kautta siihen tietoon, mitä varhaisessa
vaiheessa löytyvistä - ja seurantaan saatavista pesistä olisi mahdollista saada. Pesien etsintä on
koko projektin työläin osa ja sitä
pitäisi pystyä kehittämään.
Pesien etsintä
Pesien etsinnän voi aloittaa jo
ennen kuin ne ovat edes valmiita. Tämä tarkoittaa soidintavien
haukkojen seuraamista reviirien
määrittämiseksi ja toisena vaiheena pesänrakennustarpeiden
kuljettamisen seuraamista. Pesien etsintä poikasvaiheessa on tehokkainta, mutta se pitäisi toki
pystyä suorittamman mahdollisimman nopeasti, koska kausi
on kuitenkin rajallinen. Pesän
etsimistä voi yrittää köyhän - ja
rikkaan miehen tapaan. Toisesta
vaihtoehdosta enemmän seuraa-

vassa kappaleessa. Köyhä mies
toimii yksin ja halvan optiikan
kanssa. Suositeltavia lisävarusteita ovat puukko, kompassi,
valkoista paperia tai vastaava
muovipussi ja muistiinpanovälineet.
Pesälle suuntautuvaa liikennettä on järkevää tarkkailla
selvästi ruovikkoa ylemmältä
tasolta. Tähän käy paikasta riippuen lintutorni, iso kivi, ojanpenkka, lato, hirvilava tai vaikkapa puu johon voi kiivetä. Jos
pesälle on matkaa 100–150 m
on syytä käyttää naamiointia.
Vaaleanvihreät vaatteet tuntuvat
sulautuvan paremmin maastoon,
kuin vaaleanruskeat. Kasvot voi
peittää sääskihupulla tai naamioväreillä. Jos esim. kookas pajupensas on sellaisessa paikassa,
että siitä pystyy tarkkailemaan
pesän suuntaan ruovikon yli
ja matkaa pesälle on arviolta
AUREOLA 2003
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100m on syytä rakentaa lehtevistä oksista tiheä katos, jonka
alla voi olla näkösuojassa. Mitä
lähempänä pesää ollaan, sitä
paremmassa suojassa on oltava.
Haukat reagoivat varoittelemalla lähellä pesää jopa liikkumattomaan ihmishahmoon pajupensaassa, eivätkä tämän jälkeen
mene pesälle, ennen kuin häiritsijä on poistunut paikalta.
Ylhäältä katsoen tulee helposti
nähdyksi vaikka pensas muuten
vaikuttaisi tiheältä. Vaatii kohtalaisesti kärsivällisyyttä olla
useita tunteja liikkumatta epämukavassa asennossa pajupensaassa. Koskaanhan ei tiedä
kuinka lähellä katveessa oleva
haukka on ja yksi varomaton liike voi sanonnan mukaan polttaa
puuron pohjaan.
Hautomisvaiheessa pesä
voi löytyä koiraan tuodessa saalista naaraalle tai naaraan nouta-

essa materiaalia pesän vuoraamiseen.. Nälkäinen naaras saattaa
toki myös käydä saalistamassa.
Haudonnan aikana koiras ei vie
saalista pesään, vaan kutsuu
naaraan vastaanottamaan sitä.
Kannattaa huomioida, että tämän jälkeen naaras ei aina mene
suoraan pesälle. Se voi laskeutua ruovikkoon parikin kertaa,
joko käsittelemään saalista tai
se voi syödä siitä osan. Jos tässä
vaiheessa alkaa lähestyä naarasta hyvän suuntiman perusteella
pesä jää löytymättä. Pesäpaikka
kannattaa varmistaa muutamalla
saaliskuljetuksella, jolloin huomaa naaran laskeutumispaikan
mahdollisen poikkeaman. Poikasten ollessa untuvikkoja ja
naaraan ollessa poissa pesästä ei
koiras vie saalista pesään vaikka
se lentäisi pesän yli matalalla.
Tästä poikkeuksena koiras vie
saaliin untuvikkopesään, jossa

naaras on paikalla. Naaras lopettaa haudonnan heti poikasten
alkaessa kuoriutua ja ilmeisesti
koiras huomaa naaraan asennosta tilanteen muuttumisen. Yhden
pesän löytymiseen tällä tavalla
kului 10 min. Pesässä oli yksi untuvikko ja 3 munaa. Haudonnan
aikana koiras käy vilkaisemassa
pesälle ainakin kerran 1–1,5 tunnissa. Tämä liike voi olla varsin
huomaaton, mutta jos koiras käy
säännöllisesti lentämässä samassa paikassa ruovikkoa ilman saalista kannattaa paikka pitää mielessä. Tähän ei välttämättä liity
koukkausta alaspäin tai jyrkkää
suunnanmuutosta. Toistuva rauhallinen liito saman paikan yli ja
pian sen jälkeen suunnan muutos ja poistuminen vaikka metsän ylle herättää kyllä huomiota
kunhan tietää mitä odottaa.
Kun pesän olemassaolo
on varmistettu esim. saaliskuljet-

Ruskosuohaukan lentopoikanen. Poikaset pakenevat lentämällä pesää lähestyvää ihmistä,
kun siiven pituus ylittää 300-320 mm pituuden. © RISTO TORNBERG
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uksista, pitää tehdä YVA. Kuinka kaukana pesä on, kuinka
korkea ja tiheä ruovikko on, millainen ruovikko on liikkumisen
kannalta, miltä suunnalta pesää
kannattaa lähestyä. Helpommassa päässä pesän takana on melko
lähellä puu tai korkea pensas jota
suuntana käyttäen voi kävellä
suoraan pesälle matalan ruovikon yli katsellen.Vaikeammassa vaiheessa ruovikosta ei näe
tähystyspaikalle hyvin näkyvää
tähtäysmerkkiä em. tavalla eikä
edes tähystyspaikkaa. Tarkkailupiste on syytä merkitä ettei sekin
katoa ruovikkoon lähdettäessä.
Digikamera voisi olla hyödyllinen apuväline. Pesälle päin ja
tarkkailupisteeseen päin sen läheltä otetut kuvat olisivat hyödyllisiä yleensä jo 50 m:n päässä.
Kuvista voisi tarkistaa, että kulkee varmasti esim. oikeaa puuta
kohti. Näin nopeasti maisema
muuttuu vaikka katselukorkeus
muuttuu vajaan metrin. Valkoinen merkki tarkkailupuuhun,
-pensaaseen tai maahan pystytettyyn riukuun käy hyvin, kunhan
korkeutta vain on riittävästi.
Arvioidulle pesäpaikalle
päin voi kulkea esim. niin pitkälle, kuin pesän takana olevan
tähtäysmerkin avulla on mahdollista. Kun matkanteko käy vaikeaksi, otetaan puinen kompassi
avuksi. Arvioidulle pesälinjalle
lyödään ruovikkoa korkeampi
merkkikeppi maahan pystyyn.
Tilanteen mukaan voi käyttää
lehtilatvaista riukua tai lisätä siihen väriä. Joskus on syytä palata takaisin tarkkailupisteeseen
ja tarkistaa muistiinpanoista
suuntima pesälle. Merkkikeppiä
siirretään tarvittaessa. Asetetun
tähtäysmerkin etäisyys pesään ja
vallitsevat olosuhteet vaikuttavat
siihen kuinka tämän jälkeen toimitaan. Pesälle voi yrittää merkiltä suoraan kompassin avulla

tai ruovikkoon voi polkea uraa
pesää kohti pitämällä tarkkailupisteen ja merkkikepin välisen
linjan näkyvissä. Jos matka pesälle on pitkä voi olla tarpeen
lisätä merkkikeppi. Muuten
kulku-uraa joutuu leventämään
taipuilevien rytien peittäessä näkyvyyttä. Tämä voi olla työlästä,
mutta kyllä se toimii.
Toinen vaihtoehto on
merkkikepin vieminen pesäpaikan taakse arvioidulle pesälinjalle ja edetä sieltä pesälle päin
merkittyä tarkkailupistettä kohti
tai käyttää sitä linjana pesän takana olevaan puuhun tai pensaaseen. Näin varsinkin, jos pesäpaikka on huomattavan kaukana
tarkkailupisteestä, eikä tarkkailupistettä voi maastosta johtuen
sijoittaa lähemmäs pesää. Oikean linjan löytäminen voi olla
työlästä ja merkkikeppiä voi
joutua siirtämään tarkistusten
jälkeen.
Kolmas vaihtoehto on
viedä huomiota herättämätön
merkkikeppi, tai tilanteen mukaan 2–3 keppiä, arvioidun
pesäpaikan lähelle ja jatkaa
tarkkailua kauempaa. Pesälle
laskeutuvista haukoista tehdään
suunta - ja etäisyysarviot suhteessa merkkikeppeihin ja pesän paikannusta voidaan yrittää
miltä tahansa sopivalta suunnalta, kunhan vain merkkikepit
ovat nähtävissä ruovikosta. Yksi
keppi riittää, mutta useammalla
kepillä voi mitattujen keppien
välisten etäisyyksien perusteella arvioida pesän sijaintia. Pitää
vain ottaa huomioon katselukulman vaikutus keppien suhteellisiin etäisyyksiin.
Neljäs tapa on käyttää
todennäköisyyskerrointa.
Jos
pesäruovikko on pieni, esim.
Alle 1,5 ha ja siinä on edellisenä
vuotena pesinyt ruskosuohaukka, voi pesää etsiä suoraan näke-

mättä yhtään haukkaa reviirillä.
Todennäköisyyskertoimen mukaan pesä ei ole kaukana mikäli
se yleensä on olemassa. Todellisyydessa se saattaa olla seuraavassa ruovikossa. Lähimmillään
perättäisten vuosien pesät ovat
olleet 7 m:n välein. Tämä ei tarkoita, että pesät ovat aina näin
lähekkäin. Etsinnän voi aloittaa
edellisvuotiselta pesältä tai kulkien suoraviivaisesti ruovikossa n. 5–7 m ruovikon reunasta.
Näin siihen asti, että naaras hyppää pesältä 5–10 m:n päästä tai
ruovikko on kuljettu kauttaaltaan läpi 10 m:n välein. Hautova
naaras ei yleensä poistu pesältä
ensimmäisellä säikäytyksellä yli
10 m:n päästä. Pisin pakomatka
oli 14 m huomattavasti lakoontuneessa ruovikossa jolloin naaras
näki minut. Tämä pitää huomioida ettei kulje pesän ohi. Korkeassa ruovikossa on syytä olla
tarkkana, että pesältä lähtevä
naaras tulee nähtyä. Sehän voi
hypätä edestä, mutta myöskin
sivulta. Jokainen saa itse päättää kuinka suuresta ruovikosta
lähtee etsimään pesää ennen reviirin varmistusta. Isossa ruovikossa perättäisten vuosien pesät
ovat olleet lähimmillään 20 m:n
päässä toisistaan. Kukapa tietää
kuinka läheltä tuttua pesää uusi
pesä löytyy.
Apuvälineet etsintään
Seuraavat
etsintätavat
vaativat osittain aputyövoimaa
ja ainakin rahaa. Testaamisen arvoisia apuvälineitä voisivat olla
GPS-laitteet, laseretäisyysmittarit, tiedustelulennokit, motoroidut
riippuliitimet ja radiolähettimet.
Aputyövoimaa lukuunottamatta
tarkastelen aihetta vain teoreettiselta tasolta.
GPS: Yhdistämällä erilaisia väAUREOLA 2003
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lineitä ja tekniikoita GPS:ää voisi käyttää usealla tavalla. Kun
pesälle on saatu suuntima jää
etäisyys helposti korkeassa ruovikossa pelkäksi arvioksi, varsinkin jos suuntimia on vain yksi.
Jos pesää lähestyttäessä pysytään tarkasti oikeassa suunnassa
kompensoi se tämän puutteen
GPS:n kompassitoiminto olisi
täten lähtökohta. Pesän etäisyys
ja suunta määritetään pesälle
laskeutuvasta haukasta esim.
laseretäisyysmittarilla jossa on
myös kompassi. Halvempi vaihtoehto olisi pelkkä laseretäisyysmittari, GPS ja tavallinen kompassi jossa on tähtäysviiva tai
vastaava. Ensin suuntima kompassilla, tai yhtä aikaa laserilla,
sitten etäisyyden mittaus ja arvojen asetus GPS:ään. Halvimmillaan kävisi pelkkä kompassi
suuntimiseen ja GPS:n käyttö
suunistamiseen. Eräs tapa olisi
viedä ruovikkoon yksi tai useampi tähtäysmerkki ja tallentaa tarvittavat paikannukset GPS:ään.
Tämän jälkeen tarkkailu jatkuisi
tekemällä arvioita pesälle laskeutuvista haukoista. Pesäpaikalle
voisi tällöin kulkea joko vanhan
tai uuden GPS-pisteen avulla.
GPS:n tarkkuuteen en ota kantaa, mutta Maanmittauslaitoskin
lopettaa työt iltapäivällä, koska
satelliitit painuvat liiaksi länteen
ja tarkkuus huononee totutusta
mm-luokasta.
Laseretäisyysmittarit: Laseretäisyysmittareiden tarjonta on
lisääntynyt viime vuosina. Tuotteet vaihtelevat niin hinnan,
kuin ominaisuuksienkin puolesta. Kohteen koko ja materiaali vaikuttavat huomattavasti
ainakin jokamiesluokan laserlaitteiden mittauskykyyn. Kovapintaisista kohteista saadaan
mittaustulos kauempaa, kuin
pehmeäpintaisista, koska laser-
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Pesälle tuotu vastakuoriutunut tukkasotkan poikanen. Sorsan
poikasten osuus saalisjätemateriaalissa on vain parin prosentin luokkaa. © RISTO TORNBERG

säteen heijastuvuus on edellytys mittauksen onnistumiselle.
Valmistajien ilmoituksen mukaan Toyota Corolla vm. 1973
voidaan mitata 640–1465 m:n
päästä, keskikokoinen mänty
410–915 m:n päästä, poro 185–
505 m:n päästä ja ManU:n lippu
185–365 m:n päästä. Kauppiailla ja maahantuojilla ei ollut tätä
kirjoitettaessa tietoa suoritetuista kenttäkokeista, joten lintujen - tai muidenkaan kohteiden
mittausetäisyyksistä maastossa
ei tällä hetkellä ole tarkempaa
tietoa. Esim. puussa olevalle
linnulle suositellaan etäisyyden
mittaamista puunrungon kautta,
mutta pesälle laskeutuva ruskosuohaukka voi olla vaativa kohde yli 300 m:n etäisyyksillä.
Jos siis haukasta on saatu
mitattua etäisyys pitää se vielä
muuttaa tiedoksi pesäpaikasta. Em. lisäksi ilman GPS:ää
kompassilla varustettua laseria
voisi käyttää yleensä huonosti
palkatun vänkärin kanssa joka
kantaisi ruovikon yli ulottuvassa
kepissä riittävän isoa heijastus-

pintaa, josta työnjohtaja yrittäisi
saada saman näytön kuin haukasta. Ohjauskomennot annettaisiin kännykällä tai halvimmin
LA/VHF-puhelimilla. Kustannus riippuu toki siitä mitkä viestimet jo omistaa. Koemittaukset
pitäisi suorittaa heijastuspinnan
materiaalin ja koon suhteen vaikutuksesta mittausetäisyyteen.
Yksin toimiva etsijä voisi käyttää kompassilaseria takaperin.
Riippuen tarkkailupisteestä se
voisi tarvita lisätyn/korotetun
heijastuspinnan johon etsijä mittaisi ruovikosta, mikäli mahdollista, saman etäisyyden, mutta
käänteisen asteluvun.
Tiedustelulennokit: Tiedustelulennokkien käyttö ylittänee
useimpien käyttövarat. Suuri
nopeus ja pitkä toimintasäde
kattaisi nopeasti laajan alueen.
GPS- ja manuaaliohjaus, GPSpaikannus, infrapunaetsin, maalinosoitin,
maapiirtotutka ja
kaksisuuntainen linkki mahdollistaisi päivitetyn tiedon saannin
kannettavaan tietokoneeseen to-

Yhteenveto pesistä ja pesäpaikoista.
Reviirit on numeroitu. 5-reviirillä koiras pesi kahtena vuonna kahden naaraan kanssa.
Pesän mitat/cm. Pesän kork. - mitattu ylälaidasta maahan tai vedenpintaan. Pesän
halk. - läpimitta kahteen suuntaa. Pesän paksuus - mitattu pesän reunasta, munakuoppa sisältyy lukuun. Risut runs. - suhteessa keskiarvoon - 50. Ryti py/la - pystyä
tai lakoontunutta pesän välittömässä läheisyydessä. Ryti kork. - vallitseva kulorydinkorkeus pesän lähistöllä. Pohja kost. - pesän alustan kosteus; kuiva, kostea tai mahdollinen veden syvyys cm. Ryti lako-% - Rydin lakoontumis-% pesän läheisyydessä
2006 jolloin lakoontumisen määrä poikkesi selvästi edellisvuosista.
Reviiri:

Pesän
kork.

Pesän
halk.

Pesän
paksuus

Ryti
runs.

Ryti py/
lako

Ryti
kork.

Pohja
kost.

Ryti
lako-%

4 04

48

60x70

14

60

Pysty

2-2.2

7

4 06

60

50x70

14

50

Pysty

2

13.5

40

12 06

20

30x35

7

0

Pysty

2-2.2

Kuiva

70

1 02

50

60x70

16

50

Pysty

2.4

3

1 06

60

70x70

20

50

Pysty

2.6

24

5 04

38

55x70

15

40

Pysty

2.2-2.3

7

5 05 1

25

50x60

15

50

Pysty

2-2.5

Kuiva

5 05 2

47

55x75

16

50

Pysty

2.6-3

Kuiva

5 06 1

35

50x57

10-15

50

Pysty

2-2.15

Kuiva

80-85

5 06 2

40

50x90

15-17

50

Pysty

2-2.1

Kuiva

50

6 04

26

62x73

14

50

Pysty

1.5-1.7

Kuiva

6 05

24

70x100

20

50

Pysty

1.8-2.1

Kuiva

6 06

38

60x80

10

50

Pysty

2

Kostea

2 02

50

70x82

16

50

Pysty

2.2-2.4

5

2 04

22

75x83

17

30

Pysty

1.5-1.7

Kuiva

2 05

68

90x100

20

50

Pysty

2-2.5

19

2 06

70

80x95

22

50

Pysty

2.5-3

28

3 02

60

65x70

15

50

Pysty

2.5-3

Kuiva

3 04

47

67x80

20

50

Pysty

2-2.2

7

3 05

80

60x70

15

50

Pysty

2.5-2.7

Kuiva

3 06

55

65x70

12

50

Pysty

2.5-3

17

40-50

13 06

37

48x70

10

5

Pysty

2

Kuiva

40-60

10 05

46

55x60

17

70

Pysty

2

Kuiva

7 04

41

70x100

17

75

Pysty

2

11

11 05

80

60x75

20

30

Pysty

2.5

Kuiva

11 06

46

70x100

18

30

Pysty

2-2.2

Kuiva

8 04

100

40x50

16

75

Pysty

2.2-2.4

22

8 06

90

70x115

14

50

Pysty

2.5-3

12

9 04

15

50x55

15

0

Pysty

1.7-1.9

Kuiva

9 05

40

70x70

15

30

Pysty

2.5

Kostea

9 06

56

50x90

16

70

Pysty

2.5-3

Kuiva
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50-55
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40
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pografikartan muodossa. Kevyempi tuote olisi keskiraskas jokamiesluokan radio-ohjattava
lennokki johon on asennettu
vähintään tallentava kamera tai
mieluummin linkkiyhteys suoran kuvan lähettämiseksi.
Moottoriliitovarjo: Niitä näkee
joskus jopa parvessa. Laitteita
paremmin tunteva pystyisi kertomaan millaisia lisävarusteita
niissä pystyisi käyttämään ohjaamisen ohessa. Kiikari, kamera,
GPS ja kännykkä tulevat ensiksi
mieleen. Tarvittava lentokorkeus
sekä onnistuneen havainnoinnin,
että tarpeettoman häiriön välttämiseksi ruovikoiden yllä lennettäessä pitäisi testata. Lentonopeus on varsin pieni, joka on
etu. Jos joku tuntee mainitun
alan harrastajan siitä vaan tarkkaa haastattelua tekemään.
Aputyövoima: Jo kahdella etsijällä ja kännykkä/LA/VHF yhdistelmällä etsintää voi toki
tehostaa lähes manuaalisella tasolla. Pesän sijainti arvioidaan
suhteessa tarkkailupisteeseen ja
vänkäri vie opastetulle linjalle
vähintään yhden tähtäysmerkin,
joko pesän etu- tai takapuolelle.
Tämän jälkeen vänkäri kulkee
merkkikeppiä kantaen pitkin
opastettua linjaa ja osuu pesälle.
Tämä testattiin 1 km :n päästä ja
pesä löytyi ennen kuin paita ehti
kastua. Lisäksi kaksi tai useampi
tarkkailijaa voivat seurata haukkojen kulkua pesälle eri suunnista, jolloin paikannusarviot tehostuvat. Pesässä poikasia ruokkiva
naaras pakenee pesänetsijää ja
voi korkeassa ruovikossa jäädä
näkemättä. Eri suunnista apurit
voivat tarkkailla merkkikeppiä
kantavaa etsijää ja ohjata häntä
oikeaan suuntaan.
Keinoruokinta: Kokeilemisen ar-
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voinen keino olisi esim. myyrillä
varustetun matalan aitauksen
asentaminen arvioidun pesän lähelle. Saalista kantavaa haukkaa
voisi tällöin tarkkailla tehostetusti. Mikäli pesä löytyisi, haukan voisi lopuksi pyydystää ja
rengastaa, mikäli se vielä kävisi
syötillä. Ensimmäisellä käynnillä rengastusta ei tietenkään
saisi tehdä, koska haukka ei
lähtisi saaliin kanssa ja mitä todennäköisimmin ei enää palaisi.
Myyrän tilalla voisi toki käyttää
muutakin sopivaa ravintoa.
Radioseuranta: Edelliseen läheisesti liittyvä jatkotoimi. Ruskosuohaukka syö myös raatoja,
joten sellaisia voisi tarjota näkyvällä paikalla, varsinkin jos
ne on varustettu pienillä radiolähettimillä. Tämä toimisi parhaiten pesäpoikaskauden lopulla jolloin saaliseläimet ovat
piisami/poikasjänis-kokoluokkaa. Kun haukka on saaliineen
laskeutunut pesälle ei muuta
kuin vastaanottimen kanssa töihin.
Pesien sijainti ja rakenne
”Ruskosuohaukka rakentaa pesän tiheään vedessä kasvavaan
ruovikkoon”. Aivan näin yksioikoinen pesijä ruskosuohaukka ei sentään ole. Kaikki pesät
sijaitsivat ruovikoissa, mutta
ruovikoiden koko, korkeus, tiheys ja vetisyys vaihtelivat huomattavasti. Myös pesän sijainti
ruovikossa suhteessa ruovikon
keskustaan tai reunaan vaihteli myös. Etsintä alkoi yleensä
ruovikon reunasta joten lienee
parempi verrata pesän sijaintia
ruovikon reunaan.
Ruovikon koko vaihtelee suhteessa eniten. Laajoissa
useiden kymmenien hehtaarien
ruovikoissa on useita reviirejä,

pienimmissä vain yksi. Pienet
ruovikot voivat olla kapeita jolloin niiden yli voi heittää vaikka
kännykän. Kaikkein pienimmän
ruovikon yli voi riski mies heittää kännykän pituussuunnassakin.
Pesän sijainti ruovikon
korkeuden ja tiheyden suhteen
vaihteli myös. Yhdellä reviirillä
on pienialainen korkea, tiheä ja
vetinen alue ruovikossa, jossa
pesä on ollut kolmena vuonna.
Tämä on selvästi paras osa ruovikkoa. Toisella reviirillä on laajemman ruovikon lisäksi todella
pieni ruovikko, jossa on myös
ollut pesä kolmena vuonna.
Muilla reviireillä on valinnanvaraa samassa ruovikossa korkean/matalan, tiheän/harvan ja
vetisen/kuivan paikan välillä,
mutta pesät eivät kuitenkaan ole
säännöllisesti korkeassa, tiheässä ja vetisessä paikassa. Talvella
kulunut ruovikko ei ole täyteen
mittaan kasvaneen ruovikon
veroinen. 2006 sydäntalven lumiolot lakoonnuttivat paikoin
merkittävästi ruovikoita. Tämä
näkyi kaikilla reviireillä lakoontuman vaihdellessa 10-85%. Reviirien määrä ei kuitenkaan tästä
vähentynyt. Taulukossa on lisäyksenä ruovikon lakoontuminen
vuonna 2006.
Pesän alustan kosteus
vaihteli melko paljon. Muutamilla reviireillä pesäalusta oli kuiva
tai vettä oli jopa 28cm. Yleensä
pesäalusta oli edes kostea tai
vettä oli muutama sentti. 2004
runsaat sateet nostivat paikoin
vedenpintaa 10 cm, mutta tästä
ei ollut pesille mitään vaaraa.
Pesän rakentaminen veden päälle ei ole määräävä tekijä. Kirkkosalmessa oli vuonna 2006
keskimääräistä vähemmän vettä.
Kesäkuu ja heinäkuu olivat keskimääräistä kuivempia.
Pesän korkeus yläreunas-

Ruovikot, pesien sijainnit ym.
Merkkien vähentämiseksi kuvaukset on yksinkertaistettu. Oletusarvoja on vain kaksi ja niistä on valittu
paremmin sopiva + -merkillä. Voimistavaa arvoa molempiin suuntiin kuvataan ++ - tai +++ -merkillä,
lieventävää arvoa +/- -merkillä. Esim. reviirit 9 04 ja 12 06: Oksien määrä: Vähän. +++, joiden pesissä
ei ollut yhtään risua.Kaikki arviot on tehty pesäpaikalla ja suhteessa ruovikkoon. 2006-talven lumiolot
muuttivat ruovikoiden tiheyksiä. Aiemmin tiheäksi kuvatut ruovikot saattoivat olla harvoja vaikka pesäpaikkojen väli oli lyhyt suhteessa edellisvuoteen. Reviirit 1-4,7-9 ja 11 ovat merenrantareviirejä ja loput 5,
6, 10 ja 12 sijaitsevat ns. sisämaassa.
Reviiri:

Ruovikon
koko:
Iso

Pieni

Ruovikon
korkeus:

Ruovikon
tiheys:

Pesän sijainti:

Alusta:

Korkea

Tiheä

Keskellä

Vetinen

4 04

+

+

4 06

+

+/-

12 06

++

1 02

+

Harva

+
+
+/-

+

1 06

Matala

+

Laidassa

+/-

+/-

+/-

+/-

+

+

+

Kuiva

Pesäkorkeus:

Oksien
määrä:

Matalalla

Paljon

Korkealla

+/+/++

+/-

++

+++

+

+/-

+

+/-

+

+/-

+/-

+/-

+

+/-

+/-

+

+

5 04

++

++

++

+

5 05 1

++

++

++

+

+

+/-

+/-

5 05 2

++

++

++

+

+

+

+/-

5 06 1

++

+/-

+

5 06 2

++

+/-

+

6 04

++

6 05

+

6 06

+

2 02
2 04

+++

+
+

+
+

+
+

+/-

+

+

+

+/-

+/-

+

+

+

+/-

+/-

++

+

+/-

+

+

++

+/-

+

+

+

+/-

+
+

+

+/-

+/-

+/-

+

+

++

+/-

+/-

+

+

++

+

+

2 05

+++

+

2 06

+++

++

+

3 02

+/-

+

+

+

3 04

+/-

+

+

+

3 05

+/-

+

+

3 05

+/-

+

+

13 06

++

+

+

10 05

++

+

+

7 04

+

+

+

11 05

+/-

+

+/-

11 06

+/-

+/-

8 04

++

++

8 06

++

+

9 04

+

9 05

+

+

9 06

+

+

+

+
+

+/-

+
+
+

+/-

+

+/-

+/+

+

+/+

+

+/-

+/-

+

+

+

+

+/+/++

+/-

+/-

+

+
+/-

+/-

+/+

+

+

+

+

+

++

+

Vähän

+

++
+/-

++

+

+

+

++

+/-

++

+

++

++

+

++

+/-

+

+

+

+

++

+++

+

+

+/-

+
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ta mitaten on keskimäärin 49cm.
Pesä voi olla selvästi koholla
kaatuneiden rytien päällä, mutta
se voi olla myös suoraan maassa tai muutaman sentin rytikerroksen päällä. Muutama pesä
oli selvästi kuivalla maalla eikä
pelkästään kuivassa kohdassa.
Rantaruovikoiden pesät eivät olleet missään vaiheessa meriveden uhkaamia.
Pesän sijaintikohdalla oli
selvä yhtäläinen piirre kaikilla
reviireillä - pesä oli rakennettu kaatuneen kulorydin päällle.
Poikkeuksena reviirin 6 04-pesä
joka oli rakennettu suoraan pystyryteihin. Pohjaksi oli asetettu
runsaasti pitkiä ja taipuisia niitokselta kerättyjä pajuja loivaan
U-muotoon. Näiden päällä oli
rytiä ja pajua rydin lisääntyessä
pesän pintaa kohden. 2006 oli
selvästi havaittavissa, että pesät
olivat pystykulon puolella 0,5
m alkaen lakoontuman reunasta,
eivät lakoontumassa. Muutama
pesä oli pienien pystykulo-saarekkeiden välissä. Pesät olivat
näkösuojassa, vaikka paikoin
alueet olivat varsin avaria pesinnän alkaessa. Pesäpoikaskauden
lopulla uuden rydin ollessa täysikasvuista oli pesänseutu jokaisella reviirillä lähes tunnistamaton. Ruovikon tiheys on tässä
vaiheessa lähes kaksinkertainen
pesinnän alkuun verrattuna. Varsin yleinen piirre on kuitenkin
pesän sijoittaminen pienialaisen,
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ei juuri pesää laajemman, n.
1 m2 lakoontuman päälle laajaan
pystykulokkoon. Poikkeksena on
pesän sijoittaminen suoraan kuivaan maahan.
Pesän rakennusaineet ovat
melko vähälukuiset. Kuivat oksat: paju, koivu ja leppä, kuloryti, sara ja heinä (ei lajimääritystä) ja mesiangervo. Yleisin
rakenne on oksista tehty pohja,
jonka täytteenä on ryti ja munakuopan pehmikkeenä ohut - ja
lyhyt kuloryti, sekä kulosara ja
kuloheinä. Pohjalta alkaen oksat
ja ryti ovat sekaisin, pintaosassa rytiä on enemmän. Poikasvaiheessa emo tuo pesään sekä
kuivaa, että tuoretta saraa ja
tuoretta rytiä ja heinää. Määrät
vaihtelevat pesittäin lajien, määrien ja tuoreuden mukaan. Joissakin pesissä on vaikea havaita
vuorausaineen lisäystä, toisissa
pesissä sitä on useita senttejä
paksusti. Pesän paksuus on keskimäärin 15-20cm rakennusvaiheessa. Pesinnän aikana pesä
tiivistyy, mutta mahdollisesti lisätty materiaali tuo kuohkeutta.
Taulukossa on pesien paksuudet
kaikilta pesiltä. Kuivat oksat
joko taitetaan irti, tai kerätään
maasta. Esim. edellisvuonna niitetyt ohuet yhden kesän kasvaneet pajut (f +/- 0,5 cm) ovat
mieluisia. Vähäinen oksien määrä pesässä tarkoittaa runsasta rydin osuutta. Pesillä oli läpimittaa
30–100 cm. Taulukossa olevat

mitat ovat pesän pinnan tiheästä reunasta. Törröttävät rydit ja
pajut lisäisivät läpimittaa helposti yli metrillä, koska niitetyt
pajutkin voivat olla metrin mittaisia. Poikasvaiheen lopulla pesät levenevät ja kallistuvat myös
usein. Etenkin jos poikasia on
useita. Pesien lähimmäiset rydit
myös taittuvat kiipeilevien poikasten alla ja pesäpaikka avartuu
usein selvästi. Pesän läpi kasvavat rydit talloutuvat matalaksi.
Yhteenveto
Ruskosuohaukka pesii hyvin
vaihtelevissa ruovikoissa ja pesäpaikkakin voi vaihdella merkittävästi samalla reviirillä perättäisinä vuosina. Ruovikko
antaa suojaisen pesäpaikan varsinkin rydin ollessa täysimittaista. Pienet ruovikot eivät kuitenkaan riitä saalistusalueiksi,
vaan haukat joutuvat saalistamaan rannoilla, pensaikoissa,
metsissä ja pelloilla. Pesien etsintä onnistuu yksinkin vähäisin
apuvälinein, mutta työvoiman ja
tekniikan lisäyksellä etsintää voi
tehostaa .
Kirjallisuus
Génsbfl, B. & Koskimies, P.:
Suomen ja Euroopan päiväpetolinnut (1995)

© JARKKO ALATALO

LINTUTILANTEITA POHJOIS-POHJAN MAALLA VUONNA 2002
koonnut TEPPO MUTANEN
15.1.2002
Eipä olla Pohjois-Pohjanmaan
lintutieteellisen yhdistyksen alueella lintuhavainnoilla juhlittu.
Vuodenvaihteen kovat pakkaset
ovat muuttuneet reilun viiden
asteen kevätsäiksi, mutta muuttolintuja ei sentään ole vielä odotettavissa. Perinteinen tammiralli, jossa rallataan sekä Oulun
kaupungin että koko PPLY:n
alueen sisällä, ei ole parin viime
vuoden tapaan saanut aivan yhtä
runsasta osanottoa. Syynä lienee
se, ettei lintuja todellakaan ole

löydettävissä yhtä runsaasti kuin
viime vuosina on totuttu.
Jotain on kuitenkin havaittukin: Hailuodossa on havaittu
alueellamme hyvinkin harvinainen
harmaapäätikka (joulukuu 2001)
sekä talvehtiva peippo. Haapavedeltä on sulista löytynyt 2 joutsenta sekä merimetso. Raahessa
talvehtii tavi (joulukuu 2001) ja
pähkinähakki ja olipa havaittu
myös muuttava vihervarpunen.
Raahen satamassa Lapaluodossa on ollut paikallisena alueen
ainoa harmaalokkinuorukainen.
Pyhäjoella on nähty muuttavia
isolokkeja sekä yksi iso/grönlanninlokki. Pyhäjoella on myös

havaittu parikin isolepinkäistä,
yli 150 teeren parvessa viihtyvä korpimetso - eli metson ja
teeren koirasristeymä sekä yksi
pulmunen. Siikajoen Tauvontien
varressa jo syksystä saakka päivystänyt hiiripöllö on edelleen
ollut paikalla. Sekä Raahen että
Oulun kaatopaikoilla on ollut
huuhkaja ja ensimmäiset helmipöllöt ovat jo alkaneet puputtaa.
Toivottavasti lumen sulaminen
ei nyt pilaa hyvin alkanutta myyrävuotta, jotta myöhemmin saadaan pöllöretkillä bensaeuroille
vastinetta!
Tammikuun 4. päivä koitui kohtalokkaaksi Oulun KnuuAUREOLA 2003
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tilankankaalla talvehtimista yrittäneelle punarinnalle, joka löytyi
yöpymiskuusensa alta hangelta
jäykistyneenä. Tavanomaisemmista talvehtijoista on havaittu
musta- ja räkättirastaita muutama. Pähkinänakkeli on jatkanut talven viettoaan Haukiputaan Kellossa ja toinen nakkeli
havaittiin Oulun Hietasaaressa.
Kottaraisia ja vuorihemppoja on
havaittu Oulun Ruskon kaatopaikalla ja tavallinen (Oulussa talvella se epätavallisempi)
hemppo löytyi Taskilasta. Oulussa havainto on tehty myös
vaelluksen jäänne-lapintiaisesta.
Tikleistä on taas tehty havaintoja
viime talvien tapaan runsaasti.
Vaikka pinnarallissamme
on sääntönä, että kaikki linnut
ilmoitetaan julkisuuteen, on kuitenkin todennäköistä, että eniten
maastossa koluava harrastaja
korjaa voiton kotiin, sillä ratkaisulajeja lienevät tänäkin vuonna
muut kuin talvehtijaharvinaisuudet! Pohjan- ja pikkutikasta, metsosta, käpylinnuista jne. ei vielä
ainakaan ole tullut ilmi yhtään
havaintoa. Ja ovatpa taas Oulun
riekot ja fasaanitkin tuottaneet
monille harmaita hiuksia! Niinpä sinnikkyys palkitaan! / JANNE

kymmentä lintua. Lintuja on havaittu Oulun Sanginjoen alueella,
Oulujokivarressa MuhoksellaUtajärvellä, Raahen seudulla ja
Haukiputaalla. Lajin tavoittaa
parhaiten havumetsäisiltä alueilta, joilla on riittävän suuria puita
pesimäkoloineen. Helmipöllöä
reilusti isompikokoista viirupöllöä on kuultu useita yksilöitä Oulussa, Haukiputaalla ja Raahen
seudulla. Laji on Oulun korkeudella pohjoisimmalla esiintymisrajallaan. Maakunnan huuhkajat
ovat keskittyneet nykyisin ihmisasutusten tuntumaan kaato-

paikkojen naapurustoon, mutta
kyllä luonnonympäristöissäkin
lajia tapaa. Ensimmäiset huuhkajat ovat aloitelleet soidintaan
jo tammikuussa. Varpuspöllökanta on Pohjois-Pohjanmaalla
suhteellisen harva, mutta muutamia lintuja on nähty ja vielä
harvempia kuultu. Laji soidintaa
mieluiten aamu- ja iltahämärän
hetkinä, ei täydellisessä pimeydessä.
Pohjois-Pohjanmaan tavoitelluimmat pöllölajit, lapinpöllö ja
hiiripöllö, ovat olleet vielä kadoksissa. Yksi soidintava lapinpöl-

AALTO

pöllötilanne 12.3.2002
Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueella pikkunisäkäskannat ovat
nousussa, ja myös pöllöt ovat havainneet tämän. Verrattuna edellisvuoteen helmi-maaliskuussa
on kuultu jo reilusti enemmän
yksilöitä ja useita lajeja, ja parempaa on luvassa maaliskuun
edetessä. Nyt kannattaa siis suunnata kuunteluretkille.
Runsaslukuisin laji on ollut luonnollisesti helmipöllö, joita
on kuultu parhaimmilla kuunteluretkillä useita yksilöitä, ja
kokonaismäärä lienee jo pari-
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Alueellamme talvehtii vuosittain muutamia isokoskeloita, ja
kevään ensimmäiset linnut saapuvat avautuviin sulapaikkoihin
yleensä heti maaliskuun alkupuolella. © JARKKO ALATALO

lö on sentään yhytetty Ruukista,
mutta hiiripöllö näyttää pesivän
rannikkoalueella vain äärimmäisen hyvinä myyrävuosina. Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosissa ja
Koillismaalla hiiripöllö on rannikkoaluetta runsaampi. Harvinaisuutena löydettiin ensimmäinen
muuttava pöllö, autoon törmännyt sarvipöllö Muhokselta jo
muutama viikko sitten - lintu
saattaa olla jopa alueella talvehtinut. / SAMI TIMONEN
19.3.2002
Pohjois-Pohjanmaalla ensimmäisten kevätmuuttajien saapuminen
on päässyt hyvään alkuun. Näkyvimmät saapujat ovat merenrantojen lokkilinnut ja monin
paikoin havaitut joutsenet. Lokkilinnuista ovat saapuneet runsaslukuisimpana harmaalokki, ja
vähäisemmässä määrin merilokki sekä isolokki. Isolokki pesii
Venäjän arktisilla alueilla, ja on
Suomessa ainoastaan läpimuuttaja. Sunnuntaina näitä suurikokoisia lokkeja muutti Pyhäjoella peräti 15 yksilöä, ja Raahen
satamassa nähtiin paikallisena
9 lintua. Lokkeja voi parhaiten
nähdä Oulun ja Raahen satamaalueilla, Oulun Pyykösjärvellä
ja Ruskon kaatopaikalla sekä
merenrannikon kalastajien pilkkiavannoilla. Oulun nimikkolinnut, mustavarikset, ovat viikon
kuluessa kansoittaneet Oulun ja
Limingan pesimämetsikkönsä
ja Ruskon kaatopaikan, josta ne
hakevat ravintoa alkukeväästä. Ensimmäisistä vesilinnuista
ovat saapuneet isokoskelot ja
sinisorsat täällä talvehtineiden
lajitoveriensa seuraksi.
Muutamia ensimmäisiä
maakotkia on nähty muuttavina.
Niiden muutto on parhaimmillaan
etelätuulisina lämpiminä keskipäivän hetkinä, ja muutto kiih-

tyy kuun loppua kohti mentäessä.
Lisäksi ensimmäiset muuttavat
varpus-, kana- ja hiirihaukat saapuvat näihin aikoihin. Joutsenia
on nähty yllättävänkin monta
yksilöä eri puolilla aluetta. Ne
etenevät muutollaan nopeasti
aina Koillismaan pesimäjärviä
myöten. Varpuslintujen joukossa
ei tulijoita vielä paljoa ole ollut.
Muutamia muuttavia pulmusia
on nähty siellä täällä. Ruskon
kottaraiset ovat saaneet lisämiehitystä jostain kauempaa tänne
saapuneista kevätpukuisista linnuista. / SAMI TIMONEN
26.3.2002
Keväisen viime viikon jälkeen
ilmat ovat jälleen kylmenneet ja
lunta on tuiskunnut lisää. Muuttolintujenkin rynnäkkö on melko
lailla pysähdyksissä. Keväästä
muistuttavat kuitenkin lokit, joita näkee jo yleisesti. Erityisesti
isolokkeja on ollut ilahduttavan
paljon Oulun alueella. Parhaimmillaan niitä on nähty Oulun
Pyykösjärvellä 11 yksilöä, harmaa- ja merilokkien joukossa.
Muuttolinnuista on tehty
lähinnä yksittäisiä havaintoja,
vain mustavariksia ja pulmusia
on nähty enemmänkin. Ensimmäiset muuttajat ovat tänäkin
vuonna perinteisiä: merihanhi,
sepelkyyhky, töyhtöhyyppä, ampu- ja tuulihaukka, kiuru. Muuttavista maakotkista on Oulun
ympäryskunnista muutamia havaintoja.
Erinomainen pöllökevät
jatkuu säiden oikutteluista huolimatta. Helmipöllöstä ja huuhkajasta on runsaasti havaintoja,
Pohjois-Pohjanmaalla harvinaisia viirupöllöjäkin on havaittu
useita. Myös varpuspöllöstä on
joitakin havaintoja, lapinpöllöstä
vain yksi. / KRISTJAN NIITEPÖLD

2.4.2002
Kevät on tullut Pohjois-Pohjanmaallekin toödella ajoissa. Joutsenia, merihanhia, töyhtöhyyppiä, sepelkyyhkyjä, kiuruja ja
kottaraisia on tullut maisemiimme jo runsaasti, kun normaalisti
maaliskuun lopussa olisi odotettu juuri ja juuri ensimmäisiä.
Näiden normaalistikin varhain
saapuvien lisäksi ollaan saatu
nauttia muutamista huippuvarhaisista havainnoista: Ensimmäiset tuulihaukat havaittiin jo
21.3., merimetso 25.3. ja kurki
27.3. Ensimmäiset kyhmyjoutsenet, metsähanhet, muuttohaukka, sinisuohaukka, pajusirkku,
peipot ja hempot nähtiin muuttavina 29. päivä. Muita erittäin
aikaisia saapujia maaliskuun viimeisinä päivinä olivat: Hailuodon Kirkkosalmella huudellut
kaulushaikara sekä Pyhäjoella
muuttaneet kuovi ja tylli.
Aprillipäivänä
uusiksi
muuttajiksi saatiin kapustarinta
ja hiirihaukka (31.3). Jouhisorsapari ja luotokirvinen ovat jo
viihtyneet paikallisina Raahen
Lapaluodossa. Isolepinkäiset puolestaan ovat muutolla pysähtyessään intoutuneet laulamaankin
ilmeisesti innostuneina upeasta
muuttosäästä.
Jos on uuttukyyhkyjä havaittu taas ennätysmäärin muutolla, niin pulmusten vähyyttä
on ehditty jo ihmettelemäänkin.
Mutta eivätköhän nämäkin saavu piakkoin tuhatpäisinä parvina
peltolakeuksillemme. Myös merikotkia on toistaiseksi havaittu
yllättävän vähän, mutta on mahdollista, että kotkia oli jo mennyt
ennen kuin lintuharrastajat uskaltautuivat kiikareineen mäennyppylöille niitä tarkkailemaan.
Muita hyviä lintuhavaintoja ovat olleet: pähkinähakki Utajärvellä (puuttuu, on havaintoarkistossa), harmaapäätikka Limingan
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Virkkulassa (puuttuu, on havaintoarkistossa) ja nokkavarpusia
Oulun Hietasaaressa. Isolokkeja
on edelleen ollut löydettävissä
lähes jokaisesta lokkiparvesta
ja joukossa on ollut mukavasti
myös vanhoja lintuja.
Myös pöllöt ovat edelleen olleet mukavasti äänessä.
Raahen seudulla tehtiin todennäköisesti ennätys, kun yhden
yön pöllöretkellä kuultiin peräti
39 pöllöä! Näistä peräti 11 oli
lapinpöllöjä! Lisäksi kuultiin 15
helmipöllöä, 9 huuhkajaa, 2 viirupöllöä ja 2 viirupöllöä/huuhkajaa. Yhtään varpuspöllöä ei
tuona yönä kuultu, mutta edellisyönä neljä. Koko yön upea pöllöretki oli vieläpä huipentunut
aamuyöstä metsojen soitimeen!
Joten vieläkin päiväretkeilyn
lisäksi kannattaa käydä ulkona
myös yöaikaan. / JANNE AALTO
9.4.2002
Menneen viikon mielenkiintoisimpia lintumaailman ilmiöitä
Oulun seudulla oli pulmusten
massaesiintyminen Hailuodossa.
Pulmusten vähyyttä on ehditty
jo ihmetellä, kunnes lauantaina
nähtiin Hailuodossa 8500 ja sunnuntaina peräti 11300 pulmusta!
Määrät ovat parhaiden pulmusvuosien (Oulun seudulla mm.
1975, 1983 ja myös 2000) veroisia. Ilmeisesti pulmuset karttavat
täysin sulia peltoja, ja siksi määrät ovat olleet Lakeuden peltoalueilla hyvin pieniä. Jäiden keskellä vielä olevassa Hailuodossa
sopivasti osittain lumisia peltoja
on pulmusille tarjolla.
Hailuodossa nähtiin sunnuntaina 8.4. myös ensimmäiset ”maistiaiset” merimetsojen
muutosta, 95 muuttavaa. Näiden
sysimustien Jäämeren asukkien
muuttoaurat ovat todella komeaa katseltavaa. Sen sijaan pe-
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tomuutto on ollut toistaiseksi
melko vaatimatonta, yksittäisiä
maa- ja merikotkia on kuitenkin
nähty monista muutontarkkailupisteistä
Myös pöllöjä on ollut
edelleen todella runsaasti äänessä. Erityisesti varsin harvoin
kuullut lapinpöllöt ovat säväyttäneet Raahen seudulla, jossa
yhteissumma on jo lähellä kahtakymmentä. Havaintoja on myös
mm. Kempeleestä ja Kiimingistä. Muutkin pöllöt ääntelevät aktiivisesti, eli alkukeväinen yöretkeily on nyt tuottoisampaa kuin
vuosiin.
Hyvin odotettu ilmiö Oulun seudulla, hanhien kerääntyminen pelloille alkaa pikkuhiljaa
päästä vauhtiin, määrät olivat
tosin vielä viikonloppuna kaukana huippumääristä, parasta
metsähanhisummaa edustanee
Tyrnävän Murron - Ängeslevän
reilu 100 yksilöä, merihanhia
oli yhdelle Limingan rantapellolle kerääntynyt komeat 270
yksilöä. Vähälukuisista lajeista
lyhytnokka- ja tundrahanhia on
molempia nähty jo useita. Pelloilta löytää myös satamäärin
joutsenia ja ensimmäiset kurjetkin ovat jo saapuneet.
Viime viikon aikana ei
havaittu mitään poikkeuksellisen
varhaisia muuttolintuja, mutta
ilahduttavaa oli kangaskiurujen
saapuminen Siikajoen Alhonmäkeen, jo viidentenä vuonna peräjälkeen! Pohjois-Pohjanmaalta
ei tiedetä muita vakituisia lajin
esiintymispaikkoja, ja nyt paikalla on ollut kaksikin laulavaa
lintua. Lajin elinympäristö ei
tosin ole retkeilyn kannalta erityisen houkuttelevaa, joten sen
esiintyminen saatetaan tuntea
puutteellisesti. Samalla paikalla
tavattiin myös ilmeisesti viimesyksyisen suurvaelluksen rippeinä kaksi lapintiaista. Paikalla on

lajille sopivaa pesimäbiotooppia, kukaties ne pesivät täällä
normaalin levinneisyysalueensa
eteläpuolella.
Ensi viikolla muutto varmasti vilkastuu entisestään ja
mm. hanhien määrät pelloilla
kasvavat. Vielä tuskin kuitenkaan päästään aivan huippulukemiin. Sen sijaan merimetsojen
komeita muuttonauhoja voi päästä näkemään, ja jos säät suosivat,
päämuutto saattaa olla pian käsillä. Varpuslinnuista odotellaan
jo peippojen pääjoukkoja ja toistaiseksi lähes kadoksissa olleita
rastaita. / PETRI LAMPILA
16.4.2002
Ensimmäiset västäräkit ovat saapuneet Pohjois-Pohjanmaalle, joten kesä alkaa vääjäämättömästi
lähestyä. Samoin hanhien etujoukot alkavat odotetusti kertyä
lakeuksille, joskin varsinaisia
massoja odotellaan vielä saapuvaksi. Viime viikon hanhisummaksi kertyi reilu tuhat yksilöä,
pääosan ollessa metsähanhia.
Seasta löytyi tuttujen merihanhien lisäksi toistakymmentä lyhytnokkahanhea sekä joitakin
tundrahanhia. Myös kevään ensimmäiset kanadanhanhet ovat
ilmestyneet alueellemme.
Ehkä näkyvin saapuneista
linturyhmistä on mustahuppuiset
naurulokit, jotka tästä eteenpäin
ovat olennainen osa mm. Oulun
keskustan äänimaisemaa. Myös
kalalokkien etujoukot ovat saapuneet alueellemme, mutta selkälokin saapumista odotellaan
vielä. Alueella on liikkunut edelleen harvinaisia isolokkeja, pääosa havainnoista on tehty Oulun
Pyykösjärvellä.
Pöllöjen lisäksi alueella
on havaittu myös useita päiväpetolintuja. Pöllöistä uusin saapuja
on suopöllö, josta on kertynyt

Västäräkki on yksi odotetuimpia kevään merkkejä. © VILLE SUORSA

joitakin yksittäisiä havaintoja
eri puolilta aluettamme. Pohjois-Pohjanmaan alueella on nyt
havaittu kaikki täällä pesivät
pöllölajit. Monilla päiväpetolinnuilla on nyt muutto ”päällä”,
joten taivaalta voi tavoittaa/on
tavoitettu maa- ja merikotkia, sinisuo-, ruskosuo-, ampu-, muutto-, tuuli-, varpus-, kana- ja hiirihaukkoja sekä piekanoita.
Vesilinnuista uusina lajeina
alueellemme ovat saapuneet uivelo, jouhi- ja ristisorsa, haapana,
nokikana sekä harvinaisimpana
pikkujoutsen. Pikkujoutsenia on
havaittu sekä Tyrnävällä että Oulussa. Myös kaikki tavallisimmat
kurpat on nyt havaittu alueellamme, viikon aikana kertyi havaintoja jänkä- ja lehtokurpasta sekä
taivaanvuohesta. Varsinaisista
kahlaajista alueellemme saapuivat ensimmäiset tyllit.
Myös uusia varpuslintu-

lajeja jo mainittujen västäräkkien lisäksi on saapunut alueellemme. Rautiainen, peukaloinen
ja punarinta ovat tulleet ilahduttamaan äänimaisemaamme ja
myös rastaiden tiedustelijat ovat
jo saapuneet. Rastaiden pääjoukot saapunevat ensi viikon aikana, jolloin niiden äänet tulevat
hyvin olennaiseksi osaksi niin
maaseudun kuin kaupunkiympäristönkin äänimaisemaa. Läpimuuttajina alueellamme on havaittu luotokirvinen Pyhäjoen
Parhalahdella, sekä isolepinkäisiä eri puolilla aluettamme. Jälkimmäinen tosin pesiikin alueella, mutta on nyt helpoimmin
havaittavissa, kun pohjoiseen
matkalla olevat lajitoverit istuvat peltojen yksittäispuissa ja
puhelinlangoilla tähystelemässä
saalista.
Viikon ehkä erikoisin havainto on Valkeajärven pilkkiki-

soihin ilmestynyt häirikkömetso,
joka oli ”ahdistellut” pilkkijöitä
kesken kilpailun. Kyseessä on
ilmeisesti sama metso, joka on
talvella toimitettu erään koulun
pihapiiristä luonnolliseen ympäristöön. Tällainen poikkeava
käytös voi johtua siitä, ettei metsokukko ole löytänyt lajitovereita, joihin olisi voinut soidinkiihkonsa purkaa, joten se on
purkautunut ihmisiin.
Alkavan viikon odotetuimpia tulijoita lienevät hanhien, rastaiden ja sorsalintujen pääjoukot. / MARKKU LEPPÄJÄRVI
23.4.2002
Lähes viikon odottelun jälkeen
tuulet viimein kääntyivät ja
pohjoistuulten tuoma takatalvi
väistyi. Kevään oltua jo hyvässä
alussaan oli tämä pohjoisvirtaus
pysäyttänyt lintujen muuton täyAUREOLA 2003
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Metsähanhien massat saapuvat Siikajoen ja Tyrnävän väliselle peltolakaudelle huhtikuun viimeisinä viikkoina, ja enimmillään niitä levähtää täällä jopa yli 8 000 lintua. © ARI KAKKO

sin. Tuulten käännyttyä hiljaisuus päättyi ryminällä. Ja mikä
parasta tämä tapahtui juuri valtakunnallisena lintujen muuton
yhteishavainnointipäivänä 20.4.,
jolloin täällä Pohjois-Pohjamaallakin oli toistakymmentä hyvää
lintujen muuton havainnointipaikkaa miehitettyinä.
Limingan Virkkulaan Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellinen
Yhdistys (PPLY) oli järjestänyt
opastuksen, joten sadoille linnuista kiinnostuneille kävijöille
oli tarjolla tietoja lintujen muuton lisäksi lintuharrastuksesta
sekä tietysti avustettiin ohilentävien ja paikallisten lintujen tunnistamisessa.
Jo aamusta oli huomattavissa, että lakeuksillemme jo
kertyneiden noin 2500 metsähanhen joukkoon oli hanhia tulossa
huomattavasti lisää. Pienehköis-
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sä parvissa metsähanhia alkoi
muuttaa jo hyvin varhain aamulla ja tätä komeaa muuttoa jatkui
pitkälle iltapäivään. Esimerkiksi
Pyhäjoen Parhalahdella ja Lumijoen Sannanlahdella havaittiin
päivän aikana reilut 3700 muuttavaa metsähanhea. Metsähanhien joukossa muutti tietysti myös
vielä satakunta merihanhea, suurimman osan rannikoillamme
pesivien merihanhien saavuttua
jo aiemmin. Molemmissa havainnointipaikoissa havaittiin myös
lähes kolmekymmentä harvinaisempaa lyhytnokkahanhea ja Sannanlahdella päästiin onnekkaasti
näkemään myös harvalukuisempien tundrahanhien (2), kanadanhanhen ja valkoposkihanhen
lisäksi myös todella uhanalainen
kiljuhanhi.
Hanhien lisäksi muuttopuuhissa oli myös huomattavia

määriä muitakin isoja lintuja:
merimetsoja havaittiin ennätysmäärin; parissa paikassa laskettiin reilusti toistatuhatta merimetsoa. Myös kurkia ja joutsenia
laskettiin useita satoja usein paikoin.
Petolintujen muutto oli
vielä hieman vaisua, mutta kymmenien piekanojen lisäksi havaittiin myös hiirihaukkoja, rusko- ja
sinisuohaukkoja sekä maa- ja merikotkia.
Edellä mainittujen isojen
lintujen vanavedessä muutti toki
huomattavan paljon myös muita
ajankohtaisia muuttolintuja. Esimerkiksi Lumijoen Sannanlahdella havaittiin reilut viisikymmentä lintulajia muuttavina.
Huomattavaa oli kuitenkin pikkulintujen vähyys; ainoastaan
peipoilla oli niin sanotusti muutto päällä.

Viikon aikana kiihtyneen
muuton myötä paikallisten lintujen määrät kasvoivat huomattavasti. Niinpä lakeuksillamme
levähtävien hanhien määrät nousivatkin ennätyslukemiin. Viikonloppuna metsähanhia laskettiin huikeat 8100 yksilöä. Myös
lyhytnokkahanhia laskettiin parhaimmillaan reilut 60 yksilöä.
Hanhien lisäksi lakeuksilla havaittiin suuret määrät kurkia,
joutsenia ja petolintuja sekä harvinaisimpana lintuna ruostesorsa. Tämä erikoisuus on yksi ja
sama lintu , joka on jo usean
vuoden ajan eksynyt seudullemme. Muita lintuharrastajia ilahduttaneita harvinaisuuksia ja
normaalia aikaisemmassa olleita
muuttajia ovat olleet mm. muutamat muuttaneet tunturikiurut,
luotokirviset ja jänkäkurpat sekä
räyskä ja harmaahaikara.
Säiden pysyttyä jo kauemmin lämpimänä muuttoryntäys tasaantuu, mutta paljon on
vielä tulematta. Uusia muuttolintulajeja saapuu päivittäin.
Muuttajien pääjoukot jakaantuvat kuitenkin pitemmälle aikavälille ilman säämuutoksia. / JANNE AALTO

30.4.2002
Viimeksi kuluneen viikon aikana
lintujen kevätmuutto on edennyt
voimakkaasti. Uusia lajeja on
saapunut päivittäin ja maastossa on juuri nyt erittäin runsaasti
nähtävää.
Liminganlahden rannoille
ovat saapuneet mustapyrstökuirit, punajalka- ja valkoviklot sekä
ensimmäiset lirot, mustaviklot ja
suokukot. Sorsia on tuhansittain,
ja niiden muuton huippu on juuri nyt alkamassa. Aikaisempien
vesilintusaapujien joukossa nyt
myös harmaasorsat ja heinätavit ovat yleistyneet. Oulun Pyy-

kösjärveltä laskettiin peräti 7000
naurulokkia, ja ensimmäiset pikkulokit, tiirat ja merikihukin ovat
saapuneet. Toukokuisesta vesilintujen ja kuikkien merimuutosta ovat merkkinä Pyhäjoella nähdyt reilut 200 kuikkalintua ja
ensimmäiset mustalinnut sekä
haahkat.
Metsähanhien tuhansien
lintujen massat menivät muutamassa päivässä ohi, ja jäljelle
jäivät suuret lyhytnokkahanhimäärät, sillä Siikajoen Karinkannassa laskettiin peräti 75
yksilöä samalla pellolla! Laji on
selvästi yleistynyt läpimuuttaja
viime vuosina. Kurkien pääjoukotkin lensivät alueen ohi viime
viikonlopun ja alkuviikon aikana. 25.4. mm. Tyrnävällä laskettiin satoja pitkäkauloja. Petolintujen päämuutto lienee pääosin
ohi, huippumääriksi jäivät parilta
paikalta summatut n. 100 petolinnun muutot.
Varpuslinnuista viimeisimpiä saapujia ovat mm. kirjosieppo, leppälintu, haarapääsky,
pohjansirkku, metsäkirvinen ja
keltavästäräkki. Viime aikojen
massamuuttajia ovat olleet rastaat (tuhansia lintuja parhailla
paikoilla), järripeippo ja lapinsirkku. Rastaiden joukossa on
nähty useita komeita sepelrastaita, joita on nähty mm. Oulussa
Taskilassa, Oritkarissa ja Intiössä.
Viime aikojen harvinaisuuksia ovat olleet 25.4. kiljukotka Tyrnävän Korkalassa ja soidinteleva lehtopöllö Pyhäjoella,
26.4. arosuohaukka Kestilässä ja
kaikkein suosituin harvinaisuus,
hyvin bongatuksi tullut töyhtökiuru Oulun Oritkarissa, jossa
sitä on käynyt katsomassa jo
kymmeniä harrastajia. Lintu on
laulanut innokkaasti maassa ja
esitellyt hienoa töyhtöään.
Tähän aikaan keväästä

aikaiset aamuretket ja toisaalta myöhäiset iltaretket tuovat
unohtumattomia elämyksiä. Hienojen auringonvalon aiheuttamien näytelmien lisäksi voi nauttia
aamuisin pakahduttavan innokkaasta lintujen aamulaulusta ja
tyyninä iltoina ääntelevät monet
yöaktiiviset lajit vesilinnuista
rastaisiin.
Viikonloppuna on jälleen
tilaisuus tutustua lintuharrastukseen ja ajankohtaiseen lintumuuttoon, kun valtakunnallinen
Tornien Taisto- kisa kerää Pohjois-Pohjanmaallakin kymmeniä
harrastajia lintutorneihin. Yleisö
on tervetullutta mm. Oulun Hietasaaren ja Kempeleenlahden, Oulunsalon Akionlahden ja Papinkarin sekä Limingan Virkkulan
torneihin. Torneissa kilpaillaan
klo 5-13 välisenä aikana. / SAMI
TIMONEN

7.5.2002
Viime päivät ovat olleet todella
keväisiä, ja se näkyy linnustossakin. Lämpimät ilmat ovat tuoneet mukanaan suuren joukon
hyönteissyöjiä, joiden määrät
lisääntyvät päivä päivältä. Erityisen runsaasti liikkeellä on rastaita, joista varsinkin punakylkirastaat ovat runsaita. Rastaat
laulavat erityisesti hämärissä,
jolloin niiden konserttiin yhtyvät
herkän soljuvasti lurittavat punarinnat. Pihojen pönttöjä isännöimään ovat saapuneet kirjosiepot,
joistakin leppälinnuistakin on
havaintoja.
Metsien laulukuoroon ovat
liittyneet myös uunilinnut. Tiltaltin tiputtelevaa säettä kuulee jo,
samoin sirittäjän tunnusomaista
kirkasta sirinää. Runsain pesimälintumme, pajulintu, saapuu hieman sukulaisiaan myöhemmin,
mutta siitäkin on jo muutamia
havaintoja Oulun seudulta.
AUREOLA 2003
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Kahlaajat tuovat eloa ja
varsinkin ääntä rannoille. Viklojen muutto on hyvässä vauhdissa, vaikka varsinaista muuton huippua vielä odotetaankin.
Punakuireja on nähty lepäilemässä lieterannoilla ilahduttavan monin paikoin, mm. Oulun
Hietasaaressa 18 linnun parvi.
Samoilla lietteillä on viime päivinä lepäillyt myös suuri joukko
suurimpia tiirojamme, räyskiä.
Niitä laskettiin 3.5. peräti 108
yksilöä, mikä käsittänee liki
koko Perämeren pesimäkannan.
Suurten tiirojen joukossa näkee
jo lokkiemme höyhensarjalaisia,
somia pikkulokkeja.
Lintumaailman kesäntuojat, pääskyt, ovat jo ehtineet Ouluunkin. Havaintoja on niin haara- kuin räystäspääskystäkin.
Viime lauantain Tornien
taisto -tapahtuma antoi hyvän
kuvan kevätmuuton etenemisestä koko Suomessa. Pohjois-Pohjanmaalta kisaan osallistui peräti
14 lintutornia Raahesta Kuusamoon. Näistä eniten lintulajeja
ynnättiin Limingan Virkkulassa,
jossa havaittiin mainiot 95 lajia.
Pyhäjoen Parhalahden kalasataman joukkue löysi 93 lajia, ja
Oulun Hietasaaren upouudessa
tornissa kisannut PPLY:n edustusjoukkue sai kasaan 83. Oulunsalon Akionlahdella laskettiin
82 lajia ja Oulun Kempeleenlahdella 75.
Sää suosi Oulun seudun
kisaajia, ja havaitut lajimäärät
olivatkin odotettua suurempia.
Liminganlahden Virkkulan tulos
oli valtakunnallisesti seitsemänneksi paras ja Pyhäjoen Parhalahti saavutti yhdeksännen tilan.
Torneja koko kisassa oli mukana
ennätykselliset 141 kappaletta.
Viime päivät ovat tuoneet Oulun seudulle myös harvinaisuuksia. Lauantain kisassa
Limingan Virkkulasta löydettiin
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siro ja pitkäkoipinen lampiviklo
sekä Oulun Kempeleenlahdelta
paikallisena ruokaillut allihaahkapari. / KRISTJAN NIITEPÖLD
14.5.2002
Kuluneen viikon lämpimät säät
vauhdittivat lintujen muuttoa ja
etenkin pienien hyönteissyöjälintujen ja kahlaajien määrät
ovat kohonneet selvästi. Mm.
pajulinnut, kirjosiepot ja leppälinnut ovat ainakin rannikkoalueella jo yleistyneet. Merenrantaniityillä ja -pelloilla puolestaan
vellovat satapäiset suokukkoparvet. Myös muita kahlaajia on
runsaasti liikkeellä, vaikkakin
sirreistä ovatkin vasta etujoukot
saapuneet. Vikloista etenkin lirot
ovat runsaita, mutta mustaviklojen pääjoukot ovat jo menneet.
Muita viikon harvinaisuuksia
olivat mm. Ylivieskassa havaittu kattohaikara, Limingan Virkkulassa 13.5. suokukkoja saalistellut nuori tunturihaukka ja
Hailuodon Kirkonkareilla soidinäännellyt pikku-uikku. Jo
huhtikuun puolella löytynyt Ou-

lun Oritkarin lumenkaatopaikan
töyhtökiuru on ollut edelleen
uskollisesti aloillaan, huolimatta alueella tehdyistä maansiirtotöistä. Viime viikolla hyvin
aikaisia saapujia olivat ainakin
Hailuodossa 12.5. nähdyt 2 vesipääskyä ja 6 isosirriä sekä Oulun
Letonniemessä 11.5. laulanut
lehtokerttu.
Vielä toistaiseksi on kummasteltu arktisten vesilintujen
muuton niukkuutta. Kuikkalintuja, mustalintuja, pilkkasiipiä
ja alleja on muuttanut vasta hyvin niukasti huolimatta hyvistä
muuttosäistä ja siitä, että muutto on Suomenlahdella ollut jo
hyvinkin vilkasta. Ehkä muutto
pääsee kunnolla käyntiin vasta
kuun loppupuolella.
Jos sääennusteet sään viilenemisestä kuluvan viikon loppupuolella pitävät paikkansa, ei
muuttotilanne tule luonnollisesti
sanottavasti etenemään. Tämän
ei silti tarvitse tarkoittaa huonoja hetkiä lintuharrastajalle: kylmä sää saattaa pysäyttää suuria
määriä kahlaajia lepäilemään ja
ruokailemaan sopiville paikoil-

Vuoden ensimmäiset kuusi isosirriä havaittiin Hailuodossa 12.5.
© VILLE SUORSA

le. Myös hyönteissyöjälintuja
kuten leppälintuja ja sinirintoja
saattaa päästä ihailemaan jopa
pihanurmikoilla, jos takatalvi
oikein kunnolla iskee päälle. /
PETRI LAMPILA

21.5.2002
Kuluneen viikon kylmät säät jarruttivat lintujen muuttoa, ja kevät on jossakin määrin ”polkenut paikallaan”, joskin monet
hyönteissyöjät ovat runsastuneet
selvästi ja myös uusia lajeja on
saapunut alueelle kuluneen viikon aikana. Mm. hernekertut
ja harmaasiepot ovat saapuneet
useisiin puutarhoihin, ja onpa
alueen etelälaidalla havaittu jo
pensaskerttukin. Ensimmäiset käet ovat aloittaneet kukuntansa
ja tämä kesäinen ääni tulee varmasti runsastumaan kuluvan viikon aikana. Kylmänpurkaus on
pysäyttänyt myös joidenkin sinirintojen muuttomatkan tilapäisesti, ja mm. Yliopiston kasvitieteellisellä puutarhalla saatiin
nauttia tämän Lapin satakieleksikin kutsutun linnun konsertista
viime sunnuntaina.
Viikon harvinaisuuksista
maininnan ansaitsevat Limingassa nähty pikkukiljukotka ja Kempeleessä mahdollisesti pesivät
sitruunavästäräkit. Arktisten vesilintujen muuton yhteydessä on
havaittu kaksi jääkuikkaa, pikkukajava sekä joitakin tunturikihuja. Lisäksi Liminganlahdella on
havaittu mustatiira ja kiljuhanhi
sekä Lumijoella kaksi myöhäistä
sepelrastasta.
Koska arktisten vesilintujen muuton huipentuma ei ajoittunut tällekään viikolle, niin se
tapahtuu varmasti heti, kun virtaukset kääntyvät eteläisiksi,
jolloin hyvältä tarkkailupaikalta
voi nähdä päivän aikana useita
tuhansia Siperiaan matkalla ole-

via vesilintuja, pääsääntöisesti
mustalintuja, pilkkasiipiä ja alleja. Parhaat muutonseuranta-ajat ovat varhainen aamu, mutta
myös illalla voi nähdä vaikuttavia parvia, ja varsinkin härkälinnut muuttavat yleensä iltaisin/öisin. Arktisten vesilintujen lisäksi
myös myöhäisimmätkin saapujat alkavat pikkuhiljaa saapua
alueellemme, ja viikon loppupuolella mm. punavarpuset ilahduttavat äänimaisemaamme.
Liminganlahdella ensimmäisillä merihanhilla on jo havaittu poikaset, ja pääosa rantaja vesilinnuista on jo hautomassa,
joten tarpeetonta rannoilla liikkumista tulisi jo välttää. Todellinen lintuharrastaja käyttää nyt
merkittyjä reittejä ja torneja tarkkailupaikkoina, eikä lähde suinpäin samoilemaan ja rikkomaan
lintujen ”kotirauhaa”. / MARKKU
LEPPÄJÄRVI

4.6.2002
Pohjois-Pohjanmaalla lintumaailma on siirtynyt kesään, monilla lajeilla on jo poikasia ja
suurimmalla osalla lopuista haudonta käynnissä. Hyvä pöllövuosi näkyy siinä, että monilla
pöllölajeilla on jo isot poikaset
pesissään. Vain kylmänarimmat
ja samalla näin pohjoisessa harvinaiset lajit ovat joko kokonaan
saapumatta tai vasta saapuneet
reviireilleen.
Viikon erittäin alhaalla
ollut merivesi antoi hyvät edellytykset kahlaajien näkemiselle,
mutta mitään runsaslukuisia kahlaajamassoja ei toukokuun lopulla nähty. Harvalukuisimmista
läpimuuttajista yleisin on ollut
odotetusti jänkäsirriäinen, mutta
myös iso-, pikku- kuovi- ja pulmussirrejä sekä tundrakurmitsoja
on nähty pieninä määrinä, poikkeuksena peräti 200 tundrakur-

mitsan muuttoparvi Oulussa. Viimeisin saapuja petolinnuista on
mehiläishaukka, joita on nähtykin useita muuttavina viime päivinä. Oulun Hietasaaren tornista
voi tarkkailla alueella viihtyvää
rantakurviparia, ja samalla paikalla voi nähdä myös helposti
toisen Pohjois-Pohjanmaan harvinaisuuden, pikkutiiran. Kohta
on aika jännätä, saapuuko alueellemme kolmatta erikoisuutta,
kultasirkkua. Mustatiiroja on
nähty muutamia siellä täällä rannikolla, ja vakiopesimäpaikallaan Piippolan Kortteisen tekojärvellä on nähty 5 lintua.
Viime aikojen harvinaisuuksia edustavat Hailuodon
Kirkkosalmella muutaman päivän vierailleet kaksi aropääskykahlaajaa, Oulun Oritkarissa jo
kuukauden oleskellut töyhtökiuru,
Pattijoen ruostesorsa, Oulun Taskilan lampiviklo ja Ylikiimingin
Jolosjärven kuhankeittäjä. Lintuharrastajien mielenkiinto on
kääntynyt myös Ylikiimingin
Jolosjärveltä löytyneitä kuparisorsaparia kohtaan. Parin on
nähty jopa soidintelevan ja pesiminen olisikin pieni sensaatio.
Kuparisorsa on alkujaan pohjoisamerikkalainen sorsalintu,
joka siirtoistutusten jälkeen on
muodostanut Eurooppaan pysyvän pesivän kannan.
Kauan jatkunut lämmin
sää voi edesauttaa monien myöhäisten muuttajien ja eteläisten
harvinaisuuksien saapumista Pohjois- Pohjanmaan alueelle. / SAMI
TIMONEN

11.6.2002
Kesä sen kun jatkuu PohjoisPohjanmaallakin! Koko luonto
tuntuu olevan noin viikon normaalia aikataulua edellä, eivätkä
linnut siihen poikkeusta tee.
Lämpimät säät ovat tuoAUREOLA 2003
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neet Oulun seudulle mukavasti
yölaulajia, tai pikemminkin yöhuutajia. Pahimpia möykkääjiä,
satakieliä, on tavattu monin paikoin. Lumijoen Puhkiavanperällä kaksi satakieltä on laulanut
kilpaa samalla paikalla. Hailuodon Virpiniemessä kuultiin 3.6.
satakielen duetoivan pohjoisen
serkkunsa sinirinnan kanssa. Ylimääräisenä yllätyssolistina paikalle oli saapunut myös idänuunilintu.
Ruisrääkkiä on viimevuosien tapaan jälleen runsaasti, joten
maastoon kannattaa lähteä myös
yöaikaan. Kovaäänisesti huittaavia
luhtahuitteja on yöretkillä havaittu,
mm. Oulunsalossa Niskaojalla ja
Letonväylällä. Piskuinen ja harvinainen viiriäinenkin on havaittu
Oulunsalon Pitkällänokalla.
Monet saattoivat huokaista helpotuksesta, kun 7.6. Limingan Virkkulassa havaittiin laulava kultasirkkukoiras. Tämä korea
sirkku on vähentynyt Suomessa
viime vuosikymmeninä romahdusmaisesti, eikä sen tulevaisuus
näytä juurikaan valoisalta. Kannat ovat vähentyneet myös Venäjän puolella, jossa kultasirkkua aiemmin tavattiin runsaana.
Kultasirkun ongelmat liittynevät
talvehtimisalueisiin Thaimaassa,
sillä sopivaa pesimisympäristöä
sille Suomessa riittää. Toivoa
täytyy, että Virkkulan koiras löytäisi naaraan itselleen ja maailman läntisin kultasirkkuesiintymä säilyisi.
Lämpimät ilmat ovat pitäneet monia alueen harvinaisuuksia paikoillaan. Hailuodon
Kirkkosalmen tietämillä elelee
vieläkin aropääskykahlaajapari.
Ruostesorsa taas on viihtynyt
Pattijoen Pöllässä. Näillä korkeuksilla harvinaisesta kuhankeittäjästä tehtiin 5.6. uusi havainto
Oulunsalon Hylkykarista. / SAMI
TIMONEN
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18.6.2002
Juhannus lähestyy ja monet linnut ovat ehtineet pesinnöissään
jo pitkälle. Nyt yksi tunnusomaisimmista äänistä on ruokaa kerjäävien tiaspoikueiden rytmikäs
sähinä.
Yölaulajia on edelleen äänessä mukavasti. Hailuoto on
erinomaista yölaulajamaastoa, jo
ihan maisemallisessakin mielessä.
Tämän vuoden ruisrääkkäsaldo on
seitsemän lintua, luhtahuitteja on
löytynyt peräti yhdeksän. Myös
yksi pensassirkkalintu on ”Luovossa” sirittänyt. Linnustomme laulumestari viitakerttunenkin on liittynyt yökonsertoijien
joukkoon. Kaulushaikaratiheys
on myös melkoinen, ruovikoiden
humppaveikkoja on tavattu yhteensä 14.
Ylikiimingin Jolosjärvi
on osoittanut oivallisuutensa
lintuvetenä, alueella tehdään jatkuvasti hyviä havaintoja. Kuparisorsaparin epäillään jo pesivän,
sillä naarasta ei ole vähään aikaan
näkynyt, vaikka koiras alueella
viihtyy. Kaksi valkosiipitiiraa
löydettiin Jolosjärveltä 13.6. ja

linnut ovat viihtyneet paikalla.
17.6. järvelle laskeutui myös tiibetinhanhi.
Lämpimien ilmojen lähettiläs, kattohaikara, on nähty
12.6. Ruukissa. Lampiviklo viihtyi 11.6. Limingan Virkkulassa.
Kaksi viiriäistä on äännellyt Lumijoen Pitkällänokalla ainakin
12.6.. Oulun Oritkariin kotiutunut töyhtökiuru on paikalle edelleen. Hyvä havainto oli myös
14.6. Oulun Hietasaaressa kuultu liejukana.
Siikajoen Tauvon rauhoitusalueella oleskeli 10.6.–20.6.
eteläinen vieras, mustajalkatylli.
Pohjoista lajistoa taas edustaa
17.6. Oulun Karinkannassa laulanut lapinuunilintu.
Maailman läntisin kultasirkku on toistaiseksi saanut
olla ilman seuraa Liminganlahden Virkkulassa. Laulava koiras
on havaittu muutamia kertoja.
Rantakurveja Oulun alueella pesii varmasti yksi pari, jonka voi
nähdä Hietasaaren tornin edustalla ruokailemassa. / KRISTJAN
NIITEPÖLD

Korkeasta merivedestä on usein haittaa pesiville tiiroille, mutta tällä pikkutiiranuorukaisella oli onnea. © VILLE SUORSA

2.7.2002
Heinäkuun alkupuolella lintumaailmassa näkyy edelleen hyvä
poikaskesä; joka elinympäristössä törmää ruokaa kerjääviin linnunpoikasiin. Useimpina vuosina Perämeren matalilla rannoilla
lintujen pesintää vaivaava riesa,
tuulien korkealle nostama merivesi, nousi kuun loppupuolella
ja tuhosi mm. pikkutiiran ja lapinsirrin munapesintöjä paikoin,
mutta monet muut lajit ehtivät
pesinnässään alta pois.
Monilla linnuilla alkaa
juuri näihin aikoihin pesinnän
jälkeinen energiaa kuluttava sulkasato, jolloin lajista riippuen
linnut pudottavat sulkansa joko
vähitellen lentokykynsä säilyttäen, tai - kuten joutsenilla ja hanhilla - kerralla kaikki siipisulat
pudottaen. Tässä tapauksessa lintu on pari viikkoa täysin lentokyvytön.
Heinäkuun alku on yölaulajien kuuntelun suhteen Oulun
korkeuksilla vielä hyvää aikaa.
Etenkin sirkkalintuja sekä ruisrääkkiä, viiriäisiä ja luhtahuitteja saattaa hyvinkin kuulla. Yksi
pensassirkkalintu on veivannut
yksitoikkoista sirinäänsä Oulun
Maikkulassa jo parin viikon verran.
Viime aikojen harvinaisuutena on nähty varoitteleva lampiviklo Siikajoen Tauvossa.
Normaalia enemmän on
kuultu rannikon tuntumassa reviiriään pitäviä idänuunilintuja.
Ne saapuvat myöhään muutoltaan, viipyvät laulamassa viikonpari ja häipyvät, jolleivät onnistu
pariutumaan naaraan kanssa. Samaan aikaan kun viimeisiä kylmänarkoja eteläisiä hyönteissyöjiä on saapunut, on jo käynnissä
jatkuva muuttoliike etelään päin.
Asialla ovat vanhat kahlaajat, ja
juhannuksen jälkeen muuttavat
erityisesti isokuovit sekä viklot.

Ruohostoisilta rannoilta nousee
ilmaan etenkin varoittelevia liroja ja valkovikoja, kaikki levähtämässä pitkää Afrikkaan suuntautuvaa matkaa varten.
Odotukset ovat kasvamassa kahlaajamuuton suhteen, sillä
niiden vauhti kiihtyy kunhan heinäkuu etenee. Kahlaajien havaitseminen riippuu aina sääoloista
- vallitsevista matalapaineista ja
merenpinnan korkeudesta. Toivotaan hyvää kahlaajakesää, sillä monet juhlapukuiset kahlaajat
ovat komea näky. / SAMI TIMONEN

30.7.2002
Heinäkuun loppupuolen merkittävin lintuilmiö Pohjois-Pohjanmaalla on ollut käpylintujen
voimakas muutto. Rannikoiden
havainnointipisteistä on laskettu
koko Suomenkin mittakaavassa
ennätyssummia, ja käpylintuparvet ovat kuuluvia lähes kaikkialla missä havumetsää löytyy. Pyhäjoen Yppärissä laskettiin 25.7.
muutaman aamutunnin aikana

peräti 12 500 käpylintua, joista
suurin osa oli pikkukäpylintuja,
joukossa vähemmistönä iso- ja
kirjosiipikäpylintuja. Alueen eteläosissa linnut ovat suunnanneet
etelään, kun taas Oulun korkeudella vallitseva muuttosuunta on
ollut pohjoinen.
Pikkukäpylinnut ovat keskittyneet käyttämään ravintonaan
kuusen siemeniä ja isompi sisarlajinsa männynsiemeniä. Kirjosiipikäpylintu on käpylinnuista
harvinaisin, ja lintuharrastajien
retkillään havaitsemana aina
iloinen yllätys. Pääosa lajin kannasta pesii laajalla metsätaigalla
Venäjän puolella, mutta Suomessa se pesii harvinaisena säännöllisimmin Itä-Lapissa ja Koillismaalla. Muuttavat käpylinnut
laskeutuvat sopivin paikoin ruokailemaan puihin, jolloin niitä
voi tarkastella lähemmin. Iso- ja
pikkukäpylinnun erottaminen
voi olla kokemattomalle havainnoijalle hankalaa, mutta kirjosiiven hyvänä tuntomerkkinä
on siiven valkeat juovat.
Viimeaikaisista harvinai-

Oulun Oritkarin satama-alueella sijainneella kahlaaja-altaalla
oli yleensä runsaasti levähtäviä kahlaajia, mm. kymmenittäin
liroja. © VILLE SUORSA
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suuksista mainitaan Limingan
Virkkulassa äänitetty viirusirkkalintu, joka on Pohjois-Pohjanmaan kautta aikojen 4. havainto. Toinen alueella hyvin
harvinainen yölaulaja, viitasirkkalintu, kuultiin Haukiputaan
Virpiniemessä. Bongatuin lintu
on viime päivinä ollut Oulun
Oritkarista viime vuoden tapaan
kottaraisparvesta löytynyt komea vanha punakottarainen. Sama laji on nähty myös Hailuodon Kirkkosalmella.
Vanhoja levähtäviä kahlaajia on nähty niillä rannoilla,
missä rantaviivaa on korkeasta merenpinnasta huolimatta
löytynyt. Oulun kansoitetussa
kaupungissa paras havainnointipaikka löytyy Oritkarin satamaalueen sisäaltailta, jossa on nähty
parhaimmillaan peräti kymmeniä
isosirrejä, suosirrejä ja kuovisirreja sekä yksittäisiä pikku- ja lapinsirrejä. Onpa paikalla voinut
vertailla monena päivänä punaja mustapyrstökuirin höyhenpukujen eroja. Muista kahlaajista
vikloja näkyy edelleen monipuolisesti, ja suokukkojen määrä on
kasvanut jatkuvasti.
Ensimmäisiä pohjoiseen
päin saapuvia nuoria harmaahaikaroita on nähty siellä täällä.
Rannoilla voi nähdä suuria vesilintuparvia, ja merihanhet ovat
myös kerääntyneet parhailla paikoilla satojen lintujen suuruisiksi lautoiksi. Metsissä on alkanut
käydä aikamoinen kuhina, kun
monien eri varpuslintujen yksilöt
lyöttäytyvät yhteen ja liikkuvat
löyhissä sekaparvissa ravinnon
etsinnässä. Yleisesti kuulee eri
lajien poikasten ja aikuisten kutsu- ja yhteysääniä, joiden tunnistamisessa monilla harrastajilla
on suurempi työ keväiseen laulutunnistukseen verrattuna. Erikoisuutena rannikolla on nähty
monin paikoin vaeltavia tilhiä,
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mikä kertoo niiden pesineen tavallista etelämpänä tänä vuonna.
Kahlaajien muutossa riittää
lähipäivinä edelleen seurattavaa,
ja muita muuttavia linturyhmiä
ovat mm. tiirat ja varpuslinnuista
monet hyönteissyöjät. / SAMI TIMONEN

13.8.2002
Lintumaailmassa tahti kiihtyy
syysmuuttajien määrän kasvaessa elokuun edetessä. Monet uudet lajit liittyvät joukkoon, kun
toisten pääjoukot ovat jo jättäneet tai juuri jättämässä maamme rajat.
Rantalietteillä on ollut
väliaikaisesti hiljaisempaa, kun
vanhojen kahlaajien muuton
huippukohta on ohi ja nuoret
kahlaajat ovat aloittelemassa
muuttoaan. Muutamat kahlaajalajit, kuten Pohjois-Pohjanmaan
erikoisuudet rantakurvi ja mustapyrstökuiri, ovat jo jättäneet pesimäseutunsa.
Vesialueilla sorsaparvet
kasvavat edelleen. Esimerkiksi Oulun Kempeleenlahdella
on juuri nyt tuhansia sorsia ja
Liminganlahdella ja Hailuodossa määrät ovat vielä suuremmat.
Muutamat vesilintulajit ehtivät
pääosaksi muuttomatkalleen alta
pois ennen elokuun sorsanmetsästyksen alkua, mm. merihanhet, heinätavit ja lapasorsat.
Metsästyksen alussa nähdään
mm. Raahen merialueella useinkin voimakasta vesilintujen massamuuttoa, kun tuhannet linnut
pakenevat metsästyksen aiheuttamaa häiriötä.
Petolinnut alkavat liikkua
maisemassa näkyvästi, ja elokuussa nähdäänkin syksyn monilajisinta petomuuttoa. Rannoilla
on nähty paikoitellen runsaasti
etenkin sinisuo- ja tuulihaukkoja.

Mehiläis- sekä nuolihaukka lähtevät muuttomatkalleen suurimmaksi osaksi elokuun puolella.
Ruovikoihin kerääntyy
iltaisin muuttomatkaansa odottelevaa ja hyönteisravintoa tankkaavaa lajistoa; keltavästäräkkejä,
haara- ja törmäpääskyjä. Suomen
yleisimmän pesimälajin, pajulinnun, muutonhuippu on juuri ohitettu. Monet muutkin hyönteissyöjälinnut suuntaavat lämpiminä
öinä lopullista talvikohdettaan
trooppista Afrikkaa kohti. Pensaikoista kuulee monin paikoin pohjansirkun tiksuttelevaa ääntä niiden
muuton ollessa huipussaan. Varsinkin aamuisin taivaalta kuuluu
muuttavien metsäkirvisten sirahtavaa lentoääntä ja keltavästäräkkien silputusta. Käpylintuja
on edelleen nähty hyvillä kaakkoistuulilla tuhansia yksilöitä
yhdestä pisteestä yhdessä muuttoaamussa, ja kirjosiipikäpylintujen osuus käpylinnuista metsissä on alkanut kasvaa.
Kurjet alkavat kerääntyä
pelloille, maankuululla Muhoksen Soson peltoalueella on nähty iltalennolla jo muutama sata
kurkea.
Viime aikojen harvinaisuutena on tavattu paikallisena
Siikajoen Säikänlahdella viipyvä kuparisorsa.
Etelästä pohjoiseen päin
saapuvia harmaahaikaroita on
nähty ajankohtaan nähden normaalisti ruovikkoisilla rannoilla.
Muutamat vaeltavat pähkinähakit antavat aiheen arvuutella,
lähteekö hakkivaellus suuremmin määrin liikkeelle. Mikään
ei vielä tässä vaiheessa viittaa
siihen. / SAMI TIMONEN
20.8.2002
Taivaalla matkaa tällä hetkellä
etelään päin monilajinen varpuslintujoukko. Äänteleviä urpiai-

Elo-syyskuussa joutomaakentät ja muut avoimet alueet täyttyvät muutollaan levähtämään ja ruokailemaan laskeutuneista, hyönteisiä syövistä varpuslinnuista, kuten metsäkirvisistä.
© VILLE SUORSA

sia, vihervarpusia, järripeippoja
jne. kuulee tuon tuostakin. Uutena muuttolintulajina lapinkirvisten syysmuutto on alkanut. Näitä lähinnä äänestä helpohkosti
tunnettavia täällä vain vierailevia Lapin pesijöitä voi kuulla
etenkin matalilla rantaniityillä
ja joutomaakentillä. Käpylintuja
muuttaa edelleen sopivalla säällä tuhansia yhdessä aamussa.
Kirjosiipikäpylintujen osuus on
kasvanut edelleen.
Sorsastuksen alkaessa vesilinnut ovat kerääntyneet suuriksi parviksi, joista osa lähtee
pakomuutolle pitkin rannikkoa.
Osa saa suojan metsästysrauhoitusalueilta, joista yksi uusimmista on ollut voimassa muutaman vuoden Liminganlahdella,
Virkkulan edustalla. Siellä on
paikallisena n. 1500 sorsalintua.
Ilahduttavasti paikalla käväisi
levähtämässä metsästyksen aloituksen alla myös muutama kymmenen metsähanhea. Metsästys
laittaa vipinää myös muuhun
rannoilla viihtyvään linnustoon,

mm. monet ruskosuo- ja sinisuohaukat lähtevät muutolle jo tässä
vaiheessa. Lähes jokaisella linturetkellä näkee nyt petolintuja,
nehän suosivat muutollaan nyt
vallinneita korkeapaineisia ja
lämpimiä säitä.
Nuorten kahlaajien muutto on päässyt vihdoinkin vauhtiin. Hailuodon luoteisrannalla
nähtiin muutama päivä sitten
useita satoja sirrejä, enimmäkseen suosirrejä, mutta myös
kuovi-, pulmus- ja pikkusirrejä
oli joukossa kymmeniä. Ruohostoisemmilla rannoilla dominoivat
suokukot ja mustaviklot, joita
esim. Limingan Virkkulassa lepäili muutamia kymmeniä. / SAMI
TIMONEN

27.8.2002
Alkusyksy jatkuu kesäisen lämpimänä. Kuitenkin lintujen
muutto on ollut viime aikoina
vilkasta, ja maastossa on paljon
nähtävää.
Lintujen syksy alkoi kui-

tenkin jo kesäkuun puolella.
Tuolloin helmi maaliskuussa pesineet käpylinnut alkoivat vaeltaa pesimäseuduiltaan paremmille ruokamaille. Käpylintujen
pääravintoa ovat havupuiden
siemenet, joten ne pesivät silloin
kun ruokaa on eniten tarjolla ja
niiden vaellukset alkavat silloin,
kun muut linnut ovat parhaillaan
pesimässä. Erityisesti pikkukäpylinnut ovat olleet liikkeellä,
mutta myös iso- ja kirjosiipikäpylinnut ovat osallistuneet liikehdintään. Parhaiden paikkojen
käpylintusummat kohoavat jo
kymmeniin tuhansiin yksilöihin.
Vaelluksen huippu on jo ohitettu, mutta käpylintujen ”kip kip”
-lentoäänet ovat edelleen yleistä
kuultavaa.
Muiden vaelluslintujen
osalta edetään odottavissa tunnelmissa. Tiaisia on liikkeellä jonkin
verran, havaittiinpa viikonloppuna Oulun Öljysatamassa muuttava
lapintiainenkin. Pähkinähakkeja
on ollut siellä täällä, ehkä niitäkin on odotettavissa lisää. Pihlajanmarjasadosta näyttää tulevan
runsas, toivon mukaan se houkuttelee marjalintujakin, tilhiä,
rastaita ja taviokuurnia.
Näiden aikojen parhaita
lintupaikkoja ovat rannat ja rikkaruohostot. Kellanvihreitä pajulintuja liikuskelee runsaasti
pensaikoissa. Avomailla on hyvät
mahdollisuudet törmätä ”psii-kirviseen” eli lapinkirviseen. Tämän
pohjoisen vieraan seurasta tapaa
usein myös toisen Lapin asukkaan,
sinirinnan. Viime päivät ovat olleet
myös pohjoisten sirkkujen muuttoaikaa. Pohjansirkun tiksahdus
ei ole harvinainen, ja pikkusirkkujakin on rengastettu Oulun Jätevedenpuhdistamolla jo kuusi kappaletta. Tavallisia pajusirkkuja
ovat myös rantaruovikot ja pensaikot pullollaan. Järripeippoja on
liikkeellä, erityisesti niitä näkee
AUREOLA 2003
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ruo’ikoissa kirvoja popsimassa.
Myös urpiaisia näkyy pieninä parvina siellä täällä.
Lämpimät päivät suosivat
myös petolintujen havaitsemista. Elokuun lämpimien kelien
tyyppiharvinaisuudesta, punajalkahaukasta, on myös muutamia
havaintoja, mm. Limingan Hirvinevalta.
Rannoilla näkee edelleen
runsaasti kahlaajia. Linnut ovat
lähinnä nuoria yksilöitä, vanhojen mentyä edellä. Vesilinnut
kerääntyvät nyt metsästyksen
alettua rauhoitetuille alueille tai
siirtyvät kohti etelää. Ikävänä
uutisena kerrotaan Hailuodon
Isoltamatalalta löytynyt ammuttu valkoposkihanhi. Rauhoitetun
linnun ampuminen on luonnonsuojelurikos ja poliisitutkinta
asiasta on käynnissä. / KRISTJAN
NIITEPÖLD

17.9.2002
Vallinneet kylmät säät ovat aiheuttamassa muutoksia lintumaailmassa. Viimeisetkin kylmänarat
alkusyksyn muuttajat häipyvät,
mutta tilalle on tulossa vielä uusiakin läpimuuttajia.
Laulujoutsenia on saapunut jonkin verran pesimäpaikoiltaan levähtämään rannikolle.
Niiden määrä kasvanee sitä nopeammin, mitä kylmempi ilma
saapuu pohjoisesta. Anser-suvun
hanhia on nähty muutolla mukavia määriä viime viikkoina.
Nämä ovat enimmäkseen metsähanhia, jotka saapuvat etupäässä
maamme rajojen itäpuolelta matkallaan kohti eteläistä Ruotsia.
Kylmät pohjoisen puoleiset virtaukset mahdollistavat hyviä pohjoisten lintulajien muuttoja. Näihin kuuluvat syksyisen
arktisen lintumuuton lajiryhmät:

hanhet (tundra-, valkoposki- ja
sepelhanhi), joutsenet, kuikkalinnut ja sorsalinnut (alli, mustalintu). Pohjois-Pohjanmaalla tätä näyttävää syysmuuttoa pääsee
näkemään kunnolla vain voimakkailla koillis- ja itätuulilla.
Kurkien pääjoukko meni
viime viikolla menojaan, mutta
vieläkin Muhoksen Sosolla lepää muutama sata pitkäkaulaa.
Alkavat kylmät säät pistänevät
loppuihinkin kurkiin liikettä.
Yleisimmät petolinnut ovat
nyt sinisuohaukka ja uutena lajina pohjoisen läpimuuttaja piekana,
joka vasta aloittelee menoaan.
Myös varpus- ja kanahaukkoja
muuttaa pitkälle lokakuuhun
asti. Varpushaukkoja voi nähdä parhaimmillaan muutamia
kymmeniä päivässä, kun taas
sopivilla tuulilla piekanoita voi
muuttaa satoja. Maa- ja merikot-

Tuhatmäärin laulujoutsenia kerääntyy syksyisin Hailuodon rannoille levähtämään ennen muutolle lähtöä. © VILLE SUORSA
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kien muutto on myös pääsemässä vauhtiin.
Rannoilla kahlaajien määrä vähentyy kylmien ilmojen
tullessa jyrkästi. Jäljelle jäävät
yleisimmät kahlaajalajit ovat
pulmussirri, taivaanvuohi, jänkäkurppa ja tundrakurmitsa.
Varpuslinnuista kiinnittyy
nyt huomio vaeltaviin kuusitiaisiin, joita on nähty parhaimmillaan useita kymmeniä aamussa.
Niiden liikehdintää on hauska
seurata merenrannan ulkonevilla
niemennokilla. Tiaisparvi kerääntyy pikkuhiljaa suureksi joukkioksi, joka lähtee painelemaan
tuulessa korkealla kohti merta,
mutta tavallista on että lintujen
rohkeus pettää ja ne syöksyvät takaisin turvaisan rantakasvillisuuden suojaan. Kuusitiaisten lisäksi
näkee vaeltavia hömö-, tali- ja
sinitiaisia ja onpa joukkoon liittynyt muutama lapintiainenkin.

Ensimmäiset pyrstötiaisetkin on
jo nähty rannikolla.
Peipot ja järripeipot ovat
jatkaneet vahvaa muuttoaan.
Rastaiden määrät tulevat kasvamaan, ja niitä jäänee pitkälle alkutalveen asti pihlajanmarjasadon ollessa nyt erinomainen.
Myös tilhet ovat vasta aloittamassa tuloaan ja ensimmäiset
pohjoisen pulmusetkin ovat saapuneet. Vaeltavia tikkoja näkee
etenkin rannikon niemissä, joista
voi löytää useita pohjan- ja pikkutikkoja ja jopa palokärkiäkin.
Levähtävässä vesilinnustossa tapahtuu vaihduntaa kylmien säiden tultua, mutta tilalle
tulee täydennystä mm. itärajan
takaa. Oulun Kempeleenlahdella on vielä noin 2000–3000 vesilintua, joiden joukossa on mm.
n.100 uiveloa ja 300 nokikanaa.
Viime päivinä on nähty
ajankohtaan nähden normaalis-

ti syysharvinaisuuksia. Kaukaa
Siperiasta saapuvat isokirvinen,
joka nähtiin Hailuodossa sekä
taigauunilintu, joka eteni tiaisparvessa Oulunsalossa. Suuren
bongaussuosion saavutti Oulun
Taskilassa rantaniityllä piileskellyt heinäkurppa. Raahen seudulla on taas havaittu turturikyyhky
ja kirjokerttu. / SAMI TIMONEN
24.9.2002
Viime päivinä on voitu retkeillä kirpeän kauniissa syyssäässä. Maastossa tulee tuon tuosta
vastaan ahkerasti äänteleviä
tiasparvia. Lähinnä liikkeellä
ovat sini-, hömö- ja kuusitiaiset,
mutta viikonloppuna tehtiin pari
havaintoa lapintiaisestakin. Pensaikoissa kuhisee ja kaislikoissa
suhisee vielä runsaasti pajusirkkuja. Niittykirvisiä muuttaa pieninä parvina ja metsäkirvisen su-

Sinitiainen kuuluu syksyisten vaelluslintujen joukkoon. © JARKKO ALATALO
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rahduksiakin vielä kuulee. Puun
latvassa tähystäviä isolepinkäisiä
näkee monien peltojen ja niittyjen laitamilla.
Tällä hetkellä näkyvä
muutto ei ole mitään varsinaisen
suurta ja silmiinpistävää, kurkienkin jo lähdettyä. Rastasparvia
kuitenkin näkee ja kuulee, räkättirastaat kun eivät tunnetusti
huomiota kaihda. Pienempiä punakylkirastaita liikkuu myös, samoin vähemmissä määrin tiksahtavia laulurastaita. Odotettavissa
on, että rastaita alkaa näyttäytyä
toden teolla metsien pihlajien
tyhjentyessä marjoista, jolloin
rastaat rantautuvat kaupunkien
pihlajien marja-apajille.
Viime päivinä rannat
ovat olleet kahlaajien kannalta
herkullisen näköisiä veden ollessa alhaalla ja lietteiden levittäytyessä laajalle. Kahlaajista on
kuitenkin vain rippeet jäljellä ja
ainoastaan Hailuodossa on nähty
suurempia parinkymmenen yksilön parvia. Lähinnä rannoilla
on harmahtavia tundrakurmitsoja ja kullanrusehtavia kapustarintoja, seurassaan nuoria vaaleavatsaisia suosirrejä. Muitakin
sirrejä on vielä maisemissa:
pulmus- ja kuovisirrejä, jokunen iso- ja pikkusirrikin sekä
Hailuodon Isollamatalalla yksi
merisirri. Punakuirista on vielä
joitakin havaintoja, samoin valko- ja mustaviklosta. Sitkeinä
viivyttelijöinä tunnettuja kurppia
löytää rantaniityille jalkautuessaan: taivaanvuohet ponnahtavat
käheästi huudahtaen lentoon jo
muutaman metrin päästä, jänkäkurppa taas odottaa aivan viime
hetkeen asti.
Petolintujen muutto kuuluu syksyyn. Varpushaukkoja
näkee, kun vain ympärilleen katsoo, komeita piekanoitakin lipuu
etelään päin. Joitakin merikotkia
roikuskelee paikallisena sopivil-
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la ruokamailla.
Hiiripöllöillä on jonkinlaista vaellusta, ainakin niitä on
näkynyt monin paikoin teiden
varsilla saalista tähyämässä.
Hiiripöllö saalistaa päivänvalollakin, joten se on pöllöistä helpoimpia huomata. Viime viikonloppuna Siikajoen Tauvossa
rengastettiin niin helmi- ja sarvipöllö kuin piskuinen varpuspöllökin.
Ruokaisat ja rauhalliset
vesialueet keräävät vesilintuja.
Hailuodon vesiltä on ynnätty
vesilintuja, joista suurin osa on
haapanoita, peräti 16 000 kappaletta. Joutsenten määrät liikkuvat hieman alle kahdessa tuhannessa.
Harvinaisuusrintama on
pysytellyt melko maltillisena. Oulun Jätevedenpuhdistamon rannassa viihtyvä heinäkurppa on
edelleen paikalla. Siikajoen Säikänlahdella nähtiin taas tauon
jälkeen kuparisorsa, josta on havaintoja jo kesältä. Hailuodossa
havaittiin 21.9. muun muassa
riskilä ja sokerina pohjalla nuori isovesipääsky VirpiniemenMäntyniemen rannalla. / KRISTJAN NIITEPÖLD

1.10.2002
Viime viikkojen kylmät säät
ovat panneet vipinää muuttolintujen siipiin ja niinpä esimerkiksi useimmat varhain muuttavat
hyönteissyöjälinnut alkavat olla
varsin harvinaisia näkyjä Oulun korkeudella. Varsin paljon
maastossa näkee kuitenkin vielä
haarapääskyjä, vielä viime viikon loppupuolella paikoin jopa
kymmenien parvia. Monet näistä
lienevät myöhäisten kakkospesyeiden poikasia, jotka eivät ole
vielä ehtineet kerätä tarpeeksi
vararavintoa muuttomatkaa varten. Yleensä tällaisilla linnuilla

on varsin heikot mahdollisuudet
selvitä muuttomatkasta.
Monien odottama joutsenten kerääntyminen perinteisille
levähdyspaikoille on alkanut,
mutta määrät eivät ole vielä lähelläkään huippua. Silti monilla
paikoilla on jo muutaman sadan
linnun kerääntymiä. Hyvin harva
linnuista on toistaiseksi harmaita tämän kesän poikasia, pesueet
saapuvat lepäilypaikoille vasta
myöhemmin. Nyt rantoja kansoittavat pesimättömät ja pesinnässään epäonnistuneet linnut.
Perinteisesti suurimmat joutsenkerääntymät nähdään Hailuodon
rannoilla. Myös pienempiä vesilintuja nähdään samoilla paikoilla runsaasti, Hailuodon Tömpän-Isomatalan alueella on jo
laskettu n. 8000 vesilintua, valtalajina haapana. Kahlaajien pääjoukot ovat jo useimmilla lajeilla
menneet, mutta hyviltä paikoilta
saattaa löytyä vielä kymmenien
lintujen parvia.
Ainakin paikoin Oulun
seudulla (mm. Siikajoella) tuntuu olevan varsin runsaasti myyriä ja se näkyy monien petolintujen esiintymisessä. Pitkästä aikaa
mm. hiiripöllöllä tuntuu olevan
hyvä syysesiintyminen. Myös
mm. piekanat ja isolepinkäiset
ovat tuttuja näkyjä pelloilla retkeileville.
Varpuslinnuista rastaiden
päämuutto alkaa olla käsillä ja
esimerkiksi lauantain (28.9.) kova etelätuuli pysäyttikin ilmeisesti kymmenien tuhansien rastaiden matkanteon Hailuotoon.
Rastaiden ohella hyvää pihlajanmarjasatoa verottavat tilhet, joita
on alkanut näkyä jo melko yleisesti. Pääjoukot valunevat Oulun korkeudelle kuitenkin vasta
reilusti myöhemmin, sitten kun
Lappi on putsattu marjoista. Vaikuttavaa on ollut myös tiaisten
vaellus, erityisesti kuusitiaiset

Syksyllä 2003 hiiripöllöillä oli hyvänlainen vaellus ja niitä havaittiin alueellamme kymmenittäin.
© VILLE SUORSA
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ovat olleet pitkään liikekannalla.
Esimerkiksi 26.9. muutti Lumijoen Varjakassa 250 kuusi- ja 90
sinitiaista muutaman aamutunnin
aikana. Hailuodon Marjaniemessä puolestaan keräsi sunnuntaina
30.9. satapäinen kuusitiaisparvi
rohkeutta merelle lähtöön.
Harvinaisuusrintamalla
syksy ei ole vielä tarjoillut Pohjois-Pohjanmaalle mitään kovin järisyttäviä yllätyksiä. Hailuodossa 28.9. käydyn Oulun
seudun V syyspinnarallin yhteydessä nähtiin mm. kolme tunturikiurua. Valitettavasti sateinen
ja tuulinen sää pilasi havainnointimahdollisuudet lauantaina
niinpä sunnuntain kevyt retkeily
tuotti lisäksi vielä mm. 4 merisirriä ja kangaskiurun. / PETRI

Merisirri on jokasyksyinen pikkuharvinaisuus alueellamme. Parhaita paikkoja tämän arktisen kahlaajan havaitsemiselle ovat
Hailuodon luoteis- ja pohjoisrannat. © VILLE SUORSA

LAMPILA

8.10.2002
Keskimääräistä kylmemmän lokakuun alun ansiosta urpiaisten
ja punatulkkujen muutto alkaa jo
vilkastua. Rastaiden muutto on
parhaillaan käynnissä, ja paikoitellen monisatapäiset rastasparvet
ovat kerääntyneet rantapusikoihin
ja matalan meriveden paljastamille rantalietteille. Kovaa ääntä
pitävistä rastasparvista on helposti poimittavissa yleisimmät
muuttajat: räkättirastaan tshrätshräk-tshärk räksätystä kuuluu
lähes jokaisesta parvesta, myös
punakylkirastaan sirahtava sriiih
ja laulurastaan terävä tiksahdus
tiks ovat helposti kuultavissa, vähälukuisemman kulorastaan pitkää trrr särinää voi myös kuulla.
Kuusi-, hömö-, sini- ja talitiaiset
vaeltavat edelleen, myös puukiipijä sekä maamme pienin lintu
hippiäinen liittyvät yleisesti tiaisparvien mukaan. Siikajoen
Tauvossa havaittiin lauantaina
lapintiainen, ja viimepäivinä on
havaittu vilkastuvaa liikettä my-
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ös pyrstötiaisilla. Pähkinänakkeleitakin nähtiin viime viikon
aikana yhteensä jo 6 yksilöä. Toivottavasti näitä veikeitä puun
runkoa ylös- ja alaspäin kiipeileviä lintuja löytyy vielä lisää, ja
osa niistä jäisi myös värittämään
paikallisten litulautojen talvista
elämää.
Talven lähestyessä linturetkillä voi tavata myöhäisiäkin
viivyttelijöitä, eli lajeja joiden
pääjoukot ovat jo aikoja sitten
jättäneet alueemme taakseen.
Viime aikojen viivyttelijöitä ovat
olleet esimerkiksi Oulussa havaitut harmaasieppo (5.10.), pajulintu (5.10.) ja sinirinta (6.10.)
sekä Hailuodon luoteisrannalla
oleskellut lapintiira (6.10.). Todella myöhäinen oli myös Oulaisissa 4.10. huoltoaseman ikkunaan törmännyt ruisrääkkä.
Törmäyksestä sekaisin ollut lintu
toimitettiin myöhemmin hoitoon
Heinolan lintutarhalle.
Parhailla rannikon lintupaikoillakin on vielä suhteellisen paljon elämää. Kahlaajia on
löytynyt parhaiten Hailuodon

Isomatalalta, missä on havaittu
vielä mm. kapustarintoja ja tundrakurmitsoita, tylli, iso-, pulmusja kuovisirrejä sekä toistasataa
suosirriä ja myöhäinen nuori punajalkaviklo. Hailuodon Mäntyniemessä nähtiin sunnuntaina
taas kaksi paikallista merisirriä.
Hailuodon luoteis- ja länsiranta onkin ehkä alueemme paras
paikka havaita näitä syksyisin
alueemme läpi harvakseltaan
muuttavia kahlaajia. Metsästykseltä rauhoitetulla Oulun Kempeleenlahdella on edelleen parisentuhatta vesilintua joukossaan
mm. 9 lapasotkaa, 5 harmaasorsaa ja 1 punasotka. Myös Oulun
Pyykösjärvellä on runsaasti vesilintuja, runsaimpina isokoskelot ja uivelot.
Marjalinnuista etenkin
töyhtöpäisiä tilhiä valuu alueemme pihlajien kimppuun koko ajan
lisää. Myös syksyn ensimmäiset
taviokuurnat on jo havaittu, kun
Hailuodossa nähtiin sunnuntaina
kaksi muuttavaa yksilöä.
Isolokkeja on saapunut
alueellemme lisää, Oulussa on

Tilhiä saapuu syksyisin alueemme pihlajien kimppuun, ja ne viihtyvät täällä niin kauan kuin
syötävää riittää. © JARKKO ALATALO
havaittu viikolla jo vähintään
kaksi nuorta ja yksi aikuinen lintu. Oulun jätevedenpuhdistamon
varsin hyvä pikkuharvinaisuussyksy sai jälleen täydennystä,
tällä viikolla siellä havaittiin isokirvinen (2.10.) ja loppuviikosta
alueella viihtyi nuori turturikyyhky (3.-6. 10.). / VILLE SUORSA
15.10.2002
Viime viikon vallitseva linturyhmä ovat olleet rastaat. Monituhantiset rastasparvet ovat valloittaneet rantametsiköt, marjoista
notkuvat pihlajat ja rantalietteet.
Suurin osa on ollut räkättirastaita, jotka lienevät saapuneet
kaukaa idästä. Myös urpiaisten
meno on kiihtynyt, ja sadoittain
niitäkin suuntaa sinne tänne.
Vaelluslintujen virta kulkeutuu
jostain syystä usein vastatuulta
kohti, eli viime päivinä lähin-

nä pohjoiseen. Pieniä pyrstötiaisparvia on edelleen havaittu.
Vaellus on heikohko, eivätkä
hauskat pitkäpyrstöt intoutune
enää syksyn edetessä vaeltamaan
suurin joukoin. Viime viikon aikana pähkinähakkeja saapui
jostain suunnasta pieniä määriä
alueelle. Oulun kaupunginkin
alueella näitä närhenkokoisia
valkopilkkuisia varislintuja nähtiin useassa paikassa, mm. Hietasaaressa yhden puun kimpussa
pyöri 4 lintua. Hakit kerääntyvät
pelottomina etenkin sembra- ja
makedonianmäntyjen seuraan,
mutta myös monenlainen pienikokoinen eläinravinto ja erilaiset
ruokajätteet niille käyvät. Toinen
syksyn päävaeltajista on ollut
hiiripöllö, joita on havaittu Raahen seudulla jo 25 yksilöä. Myös
käpylintuja saapui kuluneen viikon aikana jostain alueelle selvästi lisää; enimmäkseen pikku-

käpylintuja mutta myös iso- ja
kirjosiipikäpylintuja on ollut
joukossa.
Vesilintuja riittää vielä
tuhansittain, mm. Siikajoen Säärenperässä oleskeli viikonloppuna n.3500 yksilöä, joista suurin
osa oli haapanoita ja telkkiä.
Myös sinisorsia on vielä sadoittain. Mustalinnut ja allit ovat juuri nyt alkamassa kerääntyä muutollaan lepäilemään merialueelle.
Harvalukuisimmista vesilinnuista
Oulun Kempeleenlahdella nähtiin
vielä mm. punasotka, pari lapasotkaa ja harmaasorsa. Pienempien lampien ja järvien ajoittainen jäätyminen ajaa vesilinnut
avarammille rannoille.
Runsain petolintu rantamaastossa on ampuhaukka, mutta edelleen kylmenevät säät jättänevät vain kana- ja varpushaukat
maisemiin.
Lähestyvän talven merkAUREOLA 2003
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kejä ovat ensimmäiset taviokuurnat ja vuorihempot. Myös ensimmäiset koskikarat alkavat saapua
talvehtimispuroilleen
näihin
aikoihin. Viimeisiä todellisia
myöhästelijöitä edustaa harmaasieppo Oulussa 9.10.
Harvinaisuuksiakin on vielä havaittu. Pudasjärvellä nähtiin
harjalintu, ja näitä veikeän näköisiä ”pystytukkia” saattaa löytyä
vielä lisääkin. Toinen näiden aikojen tyyppiharvinaisuus on tunturihaukka, joka nähtiin Hailuodossa. 13.10. nähtiin kuitenkin
suurin yllätys, kun Hailuodon
Marjaniemessä onnekkaat havainnoijat löysivät upean värisen kuningaskalastajan. / SAMI
TIMONEN

22.10.2002
Näinä päivinä on vaikea uskoa
elettävän vasta lokakuun jälkimmäistä puoliskoa, kun vilkaisu
niin lämpömittariin kuin ikkunasta uloskin antaa vallan toisen
käsityksen. Kylmät ilmat ovat
hätistäneet lintuja etelään päin,
ja esimerkiksi vielä 15.10. Oulun Syynimaalla havaitun harmaasiepon etsiminen tuntuisi
nyt oudolta touhulta. Mutta yrittää kannattaa aina!
Toisaalta pakkaset tuovat
linnut ihmisten ilmoille, jolloin
hyviä havaintoja voi tehdä kotipihallakin. Lehtokurppia on
nähty pihanurmikolla kaksinkin
kappalein Oulun Taskilassa, yksittäisiä lintuja on ollut Oulun
Jätevedenpuhdistamolla, Raahen
Kuljunlahdella ja Oulunsalon
Varjakassa. Punarintoja löytyy
maastosta vielä melko mukavasti, sillä nekin tulevat mielellään
pihapiireihin ruokaa hakemaan.
Hankienkin keskeltä kuuluvat
tiksaukset kannattaa siis tarkistaa.
Rastaita ja tilhiä liikkuu

56

AUREOLA 2003

alueella vielä suurina parvina, pihlajanmarjoja kun vielä riittää pureskeltavaksi. Räkättirastaitten joukossa on vielä punakylkirastaita,
ja Raahen Kuljuniemessä tavattiin
kourallinen laulurastaitakin. Raahen Kuljunlahdella kuultiin myös
myöhäisen rautiaisen ääntä.
Vaeltavia käpylintuja liikkuu vielä siellä täällä, pikkukäpylintuja lähinnä. Pähkinähakkeja
on nähty pieninä parvina muun
muassa Oulun Hietasaaressa ja
Välivainiolla sekä Raahen LänsiVilpussa. Pyrstötiaisten vaimea
vaellus tuntuu hieman voimistuneen. Pieniin mutta kovaäänisiin
parviin voi melko helposti törmätä muun muassa Oulun Jätevedenpuhdistamon ympäristön
koivikoissa.
Talvivaellukseltaan tavoitettiin myös harmaapäätikka
18.10. Oulun Kempeleenlahdelta. Hiiripöllöjen liikehdintä on
edelleen mukavaa, teiden varsia
kannattaa siis tarkkailla autoillessa.
Pikku-uikku ui 15.10.
Kempeleenlahdella. Pikku-uikku
onkin tyypillinen alkutalven pikkuharvinaisuus, jota kannattaa
etsiä vesien alkaessa jäätyä. Lähinnä loppukeväälle tyypillinen
pikkuharvinaisuus, kattohaikara,
on yllättäen seikkaillut PohjoisPohjanmaalla Ylikiimingissä.
Kyseinen uskalikko näyttäytyi
18.10. jo Rovaniemelläkin, joten sen seuraavia edesottamuksia voi vain arvailla. / KRISTJAN
NIITEPÖLD

29.10.2002
Vaikka Pohjois-Pohjanmaalla
on ollut jo varsin talvisia kelejä,
on lintuja maastossa itse asiassa vuodenaikaan nähden varsin
mukavasti. Yksi tähän vaikuttava tekijä on luonnollisesti hyvä
pihlajanmarjasato, jonka ansios-

ta mm. rastaita, tilhiä ja myös taviokuurnia näkee varsin yleisesti.
Marjatalvina runsaiden räkättirastaiden ohella myös punakylkirastaita on maastossa edelleen
varsin runsaasti ja yksittäisiä
musta-, laulu- ja kulorastaitakin
on vielä tavattu. Kukaties joku
onnekas kaivaa rastasparvista
jonkin siperialaisen rastasharvinaisuuden jo ensi viikolla?
Siperialaisista vaeltajista
pähkinähakkeja on nähty edelleen paikoin, tosin esim. Oulun
Hietasaaressa määrä tuntuu pudonneen muutamaan lintuun
(parhaimmillaan paikalla lienee
käynyt kymmenkunta hakkia).
Tyypillisesti hakkien vaellus
kääntyy loppusyksystä takasin
itään, kun linnut huomaavat, ettei Suomesta juuri sembramäntyjä löydykään. Pähkinänakkeleita
puolestaan on löytynyt ruokinnoilta mm. Oulunsalon Nenännokalta ja Kempeleen Sarkkirannasta. Talven edetessä nakkeleita
löytyy varmasti lisää ruokintakauden kunnolla alkaessa, mm.
Kuusamosta näitä pirteitä veijareita on löytynyt kymmenkunta.
Yksi alkavan talven ilmiö
on ollut punarintojen runsaus.
Niitä on tiksutellut lähes kaikkialla alueellamme ja mm. Raahen Pitkäkarin talvilintulaskentareitillä niitä oli peräti 17 yks.
Paljon on ollut keskustelua siitä,
mikä on tämän joukkoesiintymisen takana. Todennäköisimmin
linnut ovat joutuneet varhaisen
talven yllättämiksi, eivätkä ole
saaneet kerättyä tarpeeksi rasvaa
vararavinnoksi muuttomatkaa
varten. Jos ne eivät tässä onnistu, vaihtoehdoksi jää talvehtimisen yrittäminen ja valitettavasti
todennäköinen nälkäkuolema.
Harvinaisuuksilla ei lintuharrastajia ole viime aikoina
juuri hemmoteltu, poikkeuksena
kuitenkin Oulussa Alakanavan-

Loppusyksyllä ja alkutalvesta lintulaudoilla käy kova kuhina, kun tiaiset keräävät varastojaan
talven varalle © VILLE SUORSA

Hartaanselän maisemissa majailevat 1–2 pikku-uikkua. / PETRI
LAMPILA

5.11.2002
Mennyt viikko ei tuonut juurikaan muutoksia Pohjois-Pohjanmaan linnustoon. Pääosaa näyttelevät edelleen marjalinnut:
rastaita on edelleen todella runsaasti kuten myös tilhiä. Taviokuurniakin näkee koko ajan
enemmän. Taviokuurnat onnistuvat piileskelemään etsijöiltään
varsin hyvin, mutta viimeistään
ruokailupuun viereen kuuluu
parven hiljaiset, korkeat yhteysäänet. Vielä helpommin kuurnia
kuitenkin havaitsee korkeista viheltävistä lentoäänistä, vaikkei
parvea onnistuisi näkemäänkään.

Talvilintulaskentojen yhteydessä lintulajisto on kuitenkin ollut todella monipuolista
ja etenkin yksilömäärät ovat
olleet normaalia monikertaisesti
suurempia. Marjalintujen lisäksi
lintumääriä nostattavat lukuisat
käpylinnut, joita näkee varsin
helposti kaikkia kolmea lajia.
Punarinnat kaiketi lähtivät kuin
lähtivätkin muutolle, sillä tiksutusta ei enää kuule kuin hyvin
satunnaisesti. Pähkinänpureskelijoita eli hakkeja ja nakkeleita
on löytynyt yhä lisää. Lapintiainen vierailee ruokinnalla Oulun
Sanginjoella. Pattijoen talvilintulaskennassa löytyi näille korkeuksille myöhäinen piekana.
Muita myöhästelijöitä ovat
olleet muutamat talvehtimista
yrittävät mustapääkertut, Oulun
Höyhtyällä ojan lehtien seas-

sa piileskellyt lehtokurppa sekä
Ruskoon talvea viettämään jääneet seitsemän kottaraista. Limingalla ja Oulunsalossa taas
nähtiin ampuhaukat ja Oulun Kaukovainiolla tuulihaukka.
Harvinaisemmasta päästä
on kuitenkin Tyrnävän Keskikylällä pihan viljaruokinnoilla jo
muutaman viikon viihtynyt turturikyyhky. Hailuodossa havaittiin
puolestaan muuttavat jääkuikkalaji sekä riskilä. Myös ainakin
kaksi pikku-uikkua sukeltelee
edelleen Tuiran Hartaanselällä.
Toinen näistä lenteleekin veden
pintaa pitkin varsin pitkiäkin
matkoja, mikä ei ole kovinkaan
tavallista. Utajärven Särkijärvellä talojen pihoilla kierteli alueellamme yllättävän harvinainen
harmaapäätikka, ja maakotka oli
istuskellut kelon latvassa samoilAUREOLA 2003
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la suunnilla. Kotkia on nähty
myös muualla alueellamme. Hiiripöllöjä on ollut niin paljon, että
jos vain on enemmän liikkunut,
on varmaankin jo omansa löytänyt. Muutamin paikoin lintuja
on ollut lähekkäin useampiakin varsinkin Raahen seudulla.
Tästä tuskin kuitenkaan
enää lintumäärät kasvavat. Tilhiä ja kuurnia voi edelleen tulla
lisää, mutta rastaat kyllä kaikkoavat pikkuhiljaa etelään. Mutta mitä vähemmän lintuja on sitä
helpompi niiden seasta on löytää
harvinaisuuksia. / JANNE AALTO
19.11.2002
Marraskuun talvinen sää jatkuu
ja päivän valoisa aika lyhenee
entisestään. Meren jäätyessä suurin osa lokeista ja vesilinnuista
on jo lähtenyt etelään. Lokeista
on tavattu enää vain muutamia
harmaa- ja kalalokkeja, vesilinnuista on havaintoja enää karaistuneimmista sinisorsista, telkistä
ja isokoskeloista. Lisäksi Hailuodossa on havaittu vielä alli,

ja Oulun Hartaanselällä viihtyy
edelleen pikku-uikku. Pääosin
Pohjois-Norjasta ja Pohjois-Ruotsista maahamme talvehtimaan
saapuvia koskikaroja on löytynyt
lisää, nyt näitä valkokauluksisia palleroita sukeltelee myös
Oulussa Kalimenojan Myllykoskella ja Kemiran lauhdevesiojassa.
Idästä maahamme vaeltaneita pähkinänakkeleita on
tavattu viime viikkoina ruokinnoilla Oulussa ja Hailuodossa,
lisäksi Limingan Virkkulassa
nähtiin muuttava yksilö. Pähkinähakkejakin on nähty marraskuun puolella vielä Muhoksella
ja Oulussa. Tänä talvena ruokintojen turvin yrittää talvehtia
myös tavallista suurempi määrä
punarintoja. Näitä tiksuttelijoita
on tavattu vielä Oulussa ainakin
neljä yksilöä sekä yksi Raahessa
ja jopa Taivalkoskella asti. Ruokinnoilla on saatu seurata myös
pikkutikkoja (Oulussa ja Taivalkoskella) sekä harmaapäätikkoja
(Taivalkoskella).
Talventuloa uhmaamaan

Koskikarat saapuvat maahamme talvehtimaan Pohjois-Ruotsin
ja -Norjan vuoristoseuduilta. Näitä veikeitä sukeltajia kannattaa
etsiä etenkin jokien sulana pysyvistä koskipaikoista, sekä esimerkiksi voimalaitosten lauhdevesiuomista. © ARI KAKKO

58

AUREOLA 2003

ovat jääneet myös 5.11. Haukiputaan Kellossa havaittu rautiainen, 7.11. Oulun Kontinkankaalla lennellyt lehtokurppa,
9.11. Toppilassa äännellyt pajusirkku sekä 14.11. Ruskon kaatopaikalla nähty lapinsirkku.
Kaatopaikan talvilintulaskentojen yhteydessä löydettiin myös
tunturikiuru, joka oli paikalla
vielä 17.11. Tyrnävän kirkonkylän lähistöllä nähtiin samaisten
laskentojen yhteydessä (9.11.)
edelleen ruokinnalla viihtyvä
turturikyyhky.
Erittäin runsaan pihlajanmarjasadon ansiosta metsissä ja
puistoissa voi edelleen nähdä
lähes satapäisiä räkättirastasparvia. Räkättirastaiden joukosta
voi vielä löytää mustarastaita ja
punakylkirastaita sekä jokusen
laulurastaankin. Taviokuurniakin
näkyy ja kuuluu jo melko yleisesti, mutta sen sijaan tilhiä on
vielä varsin vähän. Pihlajien ja
koristeomenapuiden oksilta on
tavattu myös muutamia talvehtimista yrittäviä mustapääkerttuja.
/ VILLE SUORSA

3.12.2002
Viime päivinä merkittävin lintumaailman ilmiö on ollut runsastuvat marjalinnut. Taviokuurnia
on pitkästä aikaa ainakin asutustaajamissa runsaasti, sekä Oulun
että Raahen seudulla on nähty
kymmenien kuurnien parvia ja
havaittujen lintujen yhteismäärä on varmasti vähintään useita
satoja. Myös räkättirastaita on
nähty jopa useita satoja yhdellä retkikerralla, joukossa vielä muutamia punakylkirastaita.
Mustarastaiden määrä on ollut erityisen runsas ja tämäkin varmasti johtuu pihlajanmarjasadosta.
Tilhien määrä on suhteessa edellisiin lajeihin pieni, mutta massamäärät ovat varmasti ilmesty-

mässä vuodenvaihteessa tai sen
jälkeen.
Käpylintujen määrä on
ehkä laskemassa muutaman viikon takaisesta, mutta edelleenkin
niitä on hyvin runsaasti keskimääräiseen vuoteen verrattuna.
Kuusitiaisia on jäänyt metsiin
talvea viettämään ennätysmäärä
normaaliin verrattuna.
Harvinaisuuksista suurimman mielenkiinnon ovat
saaneet Oulun Hietasaaressa
Vaaskiventien ruokinnalla käyvä
komea koiras harmaapäätikka
sekä talvehtimista yrittävä Ruskon kaatopaikan tunturikiuru.
Myös Oulujoen pikku-uikku on
edelleen paikalla.
Merenranta on jäätynyt
melko täydellisesti, ja vesilintuja ja lokkeja on nähty vähän.
Ajankohtaan nähden viivytteleviä lajeja ovat olleet merimetso
ja joutsen Raahessa.
1.12. järjestetyssä PPLY:n
talvikisassa havaittiin yhteensä 53
lajia 7 joukkueen voimin. Montaa viime päivinä havaittua lajia
ei nähty lainkaan, eli todellinen
alueen lajimäärä on ainakin parisenkymmentä lajia suurempi.
Ensimmäiset voimakkaammat
pakkaset ovat varmasti alkaneet
koetella lintuja, ennen kaikkea
kylmänarkoja satunnaistalvehtijoita. Oulussa on ainakin kolme
punarintaa, jotka tukeutuvat talviruokintoihin talvea uhmatessaan. Nyt onkin oikea aika aloit-

taa ruokinta, mikäli ei sitä vielä
ole jo tehnyt. / SAMI TIMONEN
17.12.2002
Talven linnusto näyttää tällä
hetkellä melko vakiintuneelta,
eikä suurempia muutoksia ole
tapahtunut. Tosin marjalintujen
määrät ovat selvästi laskeneet
aiemmista, mutta edelleen niitä
on helposti havaittavissa. Taviokuurnien viheltely ei ole harvinaista ja rastaitakin on vielä
maisemissa.
Kaiken kaikkiaan tähänastinen talvi on ollut linnustoltaan
erittäin rikas. Talvilintulaskennoissa on koko Pohjois-Pohjanmaan alueella saatu uusia reittiennätyksiä. Koko kuukauden
kestävää tammirallia odotetaankin kieli pitkällä.
Varsinaisia myöhästelijöitä ei enää maastossa juurikaan
liiku. Punarinnasta viimeisin havainto lienee tehty 8.12. Oulussa. Mustapääkerttu, joka tunnetusti pärjää melko pitkään talven
kourissa, talvehtii Oulussa ainakin Merikosken alueella. Hietasaaressa on havaittu ruokinnalle
hakeutunut koiraspeippo. Pikkuuikku viihtyy edelleen Oulujoen
Kemiran sulassa ja tunturikiuru
Ruskon kaatopaikalla. Eläinmuseon kautta Oulujokeen toimitettu pilkkasiipi on löytänyt
mieleisensä paikan Tuiran uimarannalta, jonne se on hakeutunut

omin nokkinensa ja saanut täten
virallisen pinnakelpoisuuden.
Harmaapäätikkoja on havaittu paitsi Oulun Hietasaaressa, myös Yli-Iin Ylitannilassa ja
Muhoksella. Pähkinänakkeleita
on jonkin verran liikkeellä ja niitä on havaittu ruokinnoilla ympäri alueen. Tuorein havainto on
Oulun Laanilasta viikonlopulta.
Tänä syksynä vain pieneen vaellukseen yltyneitä pyrstötiaisia
nähtiin yhdeksän parvi 12.12.
Kempeleessä. Urpiaisia liikkuu
satunnaisesti pieniä määriä, mutta vuodenaikaan nähden vihervarpusia tapaa yllättävän usein.
Neljä hemppoa käväisi 16.12.
Oulun yliopistolla, päivää aiemmin Raahessa nähtiin yksi yksilö. Raahessa on myös havaittu
mukavasti isolepinkäisiä, Oulun
seudulta on ilmoitettu vain yksi
lintu.
Pöllörintamalla edetään
maltillisesti. Hiiripöllö on nähtävillä Oulun Ruskossa ja Raahen seudulla siitä on tehty joulukuussa kymmenisen havaintoa.
Sarvipöllö oli leijunut talvihämärään 14.12. Lumijoen Sannanlahdella.
Pitkään kateissa olleista
ruovikoiden kiinankielisistä akrobaateista, viiksitimaleista, tehtiin havainto 16.12. Lumijoen
Sannanlahdella. Parvessa oli ollut lähemmäs kymmenen lintua.
/ KRISTJAN NIITEPÖLD

Tämän lintutilanneraportin ark/rk-havainnot ovat tarkistettuja ja hyväksyttyjä.
Tähän katsaukseen ei kuitenkaan tule viitata tieteellisissä yhteyksissä.
Vuoden 2002 havaintokatsaus ja ark/rk-katsaus ilmestyvät Aureola 2004- vuosikirjassa.
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L I N T U T I L A N T E I TA K U U S A M O S S A
VUONNA 2002
koonnut TEPPO MUTANEN
19.2.2002
Uivelo ja sinisorsa ovat onnistuneet talvehtimaan Kitkajoen
Kiveskoskella. Uivelon hyvästä
voinnista ja pienten ruokakalojen riittävyydestä kertoo se, että
lintu on sulkinut pukunsa komean koiraan juhla-asuun. Myös
Salmisessa uiskentelee vuodenaikaan nähden outoja lintuja:
siellä telkkä ja kolme sinisorsaa
ovat pulikoneet pienessä sulassa
läpi talven. Myös Varsijoella onnistui talvehtimaan yksi telkkä.
Miten lienee käynyt Koskenkylässä vielä joulukuussa eläneelle
joutsenperheelle - niistä ei ole
kantautunut tuoreempia havaintoja. Ihan uutta vesilintujen talvehtiminen ei Kuusamossakaan
ole. Varisjoella, lähellä Lehdon
kylää, on jo runsaan kymmenen
vuoden ajan talvehtinut jopa
kymmenen sinisorsan joukkio.
Viime talvina sorsat on vielä
varmemmin löytänyt Salmisesta. Sinisorsien kylmänsiedosta
ja sinnikkyydestä kertovat ankarien olojen uhmaaminen: Salmisessa joki pysyy kovilla pakkasilla sulana koskikohdistaan
vain muutaman metrin matkalta.
Telkkien talvehtiminen on ollut
kuitenkin erittäin harvinaista ja
uiveloa ei ole ennen keskitalvella nähtykään. Tavallisempia
talvehtimaan jääneitä vesilintuja
ovat olleet vesilinnuista karaistuneimmat koskelot ja joutsenet.
Lapinpöllöjä on vuosien
tauon jälkeen ilmaantunut sa-
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malle paikalle useampia. Heikkilän- ja Vuotungintien haaraan
on ilmestynyt myyräjahtiin peräti kolme lapinpöllöä. Lajille
tyypillisesti se ilmestyy kevättalvella sinne, missä on pelloilla karvakansaa eniten ja katoaa
kesäksi metsiin. Mäkelän kylälle harvinaiset pöllöt ilmestyivät
kylän asukkaiden mukaan jo pari
viikkoa sitten ja pöllöjen seassa
on saatu ihmetellä yhä kasvaa
lintuturistien joukkiota, joista
kaukaisimmat ovat lennähtäneet
tänne ulkomailta saakka.
Kuparivaaraan,
Nivan
Teemun pihalle, ilmestyi joulukuussa outo tikka. Väriltään
vihreä ja käytökseltään ujo harmaapäätikka on asustanut talon
pihapiirissä viime päiviin saakka. Pikkulinnuista peipot ja yksi
järripeippo eivät ilmeisesti onnistuneet selviämään tammikuun
kovimmista pakkasista, koska
niitä ei ole enää nähty. Koskikarat eivät sitä vastoin pakkasta
hätkähdä - niitä näkee nyt lähes
jokaisen sulana pysyvän virtaveden äärellä. Karat niiailevat
ja tirskuttavat keväistä säettään
joen rantakivellä, sukeltavat sitten epäröimättä hyiseen veteen
ja ilmestyvät pian kivelle takaisin hakkaamaan koskikorennon toukkaa esille. Niille tämä
vuodenaika on jo täyttä kevättä.
Samassa keveässä mielentilassa
ovat myös ensimmäiset tiaiset,
jotka helisyttävät nyt ensimmäisiä kevätsäkeitään ja juhlivat
näin kevään saapumista kilvan
yhä korkeammalle kohoavan auringon kanssa. / JYRKI MÄKELÄ

23.4.2002
Muuttolintujen kevätmuutto on
käynnissä. Lintuharrastajat tekivät ensimmäisiä muuttolintuhavaintoja Kuusamossa pääsiäisen
jälkeisillä viikoilla. Nyt, säiden
lämmettyä Kuusamoon saapuneiden lintulajien määrä on lisääntynyt paljon. Kevätmuuton
vilkkain aika on kuitenkin vielä
edessäpäin.
Muuttolintujen
saapumisen myötä Kuusamon Luontokerhon lintuharrastajat ovat
aloittaneet joka keväiset muuttolintupalaverinsa. Palavereissa
kirjataan viikoittain muistiin ja
tilastoihin Kuusamon muuttolintuhavainnot. Kuusamolainen
lintuharrastaja Jukka Makkonen
kertoo viime viikon melko kylmän sään rauhoittaneen lintujen
saapumista Kuusamoon ja Koillismaalle. Uusia lajihavaintoja
tehtiin melko vähän ja viikko oli
vaisu.
Viime sunnuntaihin mennessä yksilömääriltään yleisimpiä muuttolintulajeja Kuusamossa olivat joutsen, naurulokki,
harmaalokki, telkkä ja sinisorsa.
Niiden päämuutto on kuitenkin
edessäpäin, yksilömäärät tulevat
lisääntymään vielä paljon. Myös
laulavista peipoista on tehty
useita havaintoja ja sen voidaan
sanoa olevan yleinen. Muiden
havaittujen lajien yksilömäärät
ovat vielä pieniä. Pulmusien
päämuutto on nyt parhaimmillaan. Niitä on nähty paljon suurina parvina.
Sunnuntaina
alkanut
lämmin sää ja ilmavirtaus toi

mukanaan paljon uusia muuttolintuja Kuusamoon. Lintuharrastajat tekivät sunnuntaina ennätysaikaiset saapumishavainnot
silkkiuikusta ja tukkasotkasta.
Molemmat linnut havaittiin Torankijärvellä. Muita sunnuntaina
tehtyjä uusia lajihavaintoja olivat metsähanhi, uivelo, kurki ja
muuttavien merimetsojen parvi
Oulangalla.
Peltojen sulamisen myötä
metsähanhien lukumäärän odotetaan runsastuvan lähipäivinä
Kuusamossa. Hanhet ovat jo saapuneet runsaslukuisina Liminganlahdelle. Kahdeksan hanhea
havaittiin sunnuntaina Purnunsuolla. Metsähanhien määrä on
suurimmillaan Kuusamon pelloilla
yleensä toukokuun ensimmäisellä
viikolla, ennen pesintäpaikoille
siirtymistä. Myös monien muiden lintulajien saapuminen Kuu-

samoon on riippuvainen peltojen
sulamisesta. Sulat pellot ovat
muuttolinnuille tärkeitä ruokailuja levähdyspaikkoja.
Luontokerholaisten havaintojen mukaan vesilintujen
muutto on tänä keväänä keskimääräistä aikaisemmassa. Pikkulintujen muutto on puolestaan
normaalissa aikataulussa. Jos sää
pysyy lämpimänä, niin seuraavia uusia muuttajia ovat todennäköisesti rastaat, valkoviklot ja
kuovit. Tunturikiuruja voidaan
nähdä lähipäivinä Kuusamossa.
Etelä-Suomessa on tehty viime
päivinä havaintoja pohjoiseen
matkalla olevista tunturikiuruista. / MATTI JÄÄSKÖ JA HEIKKI SEPPÄNEN

7.5.2002
Jäiden lähtiessä Kuusamoon oli

palannut jo lähes 80 muuttolintulajia. Vappuviikolla uusia lajeja kirjattiin parisenkymmentä,
ja tälle keväälle tyypillisesti joukossa oli useita ennätysaikaisia
saapujia. Vappuviikon ennätysaikaisiin kuuluivat kahlaajista
mm. mustaviklo (29.4.), pikkulinnuista keltavästäräkki (4.5.) ja
metsäkirvinen (29.4.) sekä kaikkien tuntema käki (2.5.), joista
kolme viimeisintä lensivät tänne
Afrikasta saakka. Uskomattoman aikaisella käkihavainnolla
ja vappujuhlien välillä ei epäilyksistä huolimatta liene yhteyttä. Ilmeisesti käkikin oli äimistellyt pari viikkoa liian aikaista
tuloaan niin paljon, ettei se ollut
suostunut kukkumaan kellekään
Oulangan luontokeskuksen pihassa liikkuneelle. Olipa yksinäinen käki vaan röyhkeään tapaansa kurkkinut räkättirastaan

Käki saapui Kuusamoon ennätysaikaisin (2.5.2003) ja oli heti ollut kurkkimassa sopivaa isäntäperhettä tuleville jälkeläisilleen. © ARI KAKKO
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pesille, josko löytäisi poikasilleen isäntäperheen! Poikkeuksellisen aikaisin vappuviikolla
saapuivat Afrikasta saakka myös
ensimmäiset leppälinnut ja kirjosiepot.
Metsissä ja pihojen reunapuissa laulavat nyt kuuluvimmin rastaat ja järripeipot.
Kauempaa kuuluu haikeata kulorastaan huilua, kuusenlatvasta
laulurastaan toistelevaa laulun
lurittelua ja punakylkirastaan
kitinään päättyvää tyryttelyä.
Räkättirastaat taas esiintyvät lähinnä ”maalikylissä” ja pihojen
lehtipuustoissa, laululahjojen
puutteessa ne tyytyvät pelkästään säksättelemään. Järripeipot
ryystävät pikku parvissaan yksitoikkoisesti ”riii..riii” ja saattaapa kuusikosta kuulla myös
varsinkin iltaisin punarinnan
heleätä, puron solinalta kuulostavaa, säettä. Punarinta kuuluu
niihin erikoisiin lintuihin, jotka

tuntuvat rakastavan vesisadetta
- jos illalla tiputtelee hiljakseen
vettä, ei punarinta voi pidätellä
laulunsäettään, vaan laulaa tavallistakin innokkaammin. Ensimmäiset
kirjosieppokoiraat
omistelevat nyt pesäpöntön lähialuetta ”tiituli-tule-tule-tiitulitiituli” - säkeellään, seuranaan
pihamaan tiaiset. Viherpeippo
matkii järripeippoja ja monia
muita pitkällä, vaihtelevalla, ja
varsin tomeralla säkeellään.
Vesistöjen rannoilta ensimmäiset sorsat ovat häipyneet pesimämetsiin. Rannoilta
kuuleekin nyt varmimmin kahlaajien huutoja; valkoviklojen
”hyklo-hyklo”, kuovin kuikuttelu ja liron itsensä esittelyt
”liroliroliro”- huudollaan, ovat
nyt pitkäjalkojen tavallisimpia
kevätääniä. Mustaviklon ”tuit”
tai soidinääni ”tryijy- tryijy”
ovat vielä harvinaisia, kun taas
lokeista viimeksi saapuneiden

pikkulokkien nenäsointinen ääni
kantautuu yhä useammin rannoilta nauru-, harmaa-, kala-,
ja selkälokkien kymmenpäisten
sekaparvien seasta. Sieltä täältä kuulee taivaanvuohen ”kipkip”-huutoa ja heti perään myös
mäkätystä pyrstöhöyhenten väristessä heittelehtivän soidinlennon vauhdissa.
Pelloilta enimmät hanhet
hävisivät muutamassa päivässä,
eikä jäljellä ole kuin lepattavaa
soidinlentoa esittelevät töyhtöhyypät, sydäntä särkevän haikeasti viheltelevät kapustarinnat
ja sen vastapainoksi kevään riemua livertelevä leivonen eli kiuru, joka on tosin käynyt yhdessä
kottaraisen kanssa valitettavan
vähälukuiseksi. Tulvakin on
laskenut pelto-ojissa sellaisella
vauhdilla, ettei pelloilta tapaa
juuri enää sorsa- tai kahlaajaparvia.
Petolinnut ovat ihmetel-

Lapasorsat saapuvat Kuusamoon yleensä huhti-toukokuun vaihteessa. © JARKKO ALATALO
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tävän harvinainen näky. Piekanan, hiirihaukan tai tuulihaukan
tapaa vain hyvin harvakseltaan,
sääkset sentään ovat saapuneet
koristelemaan vanhoja risupesiään. Lapinpöllöt ja muut yön
koukkunokat ovat piiloutuneet
metsiin. Mistä löytyy Kuusamon ensimmäinen lapinpöllön
pesä? Siitä voi olla merkkinä
kiukkuinen lapinpöllöemo, joka
uhkailee lähestyjää nokan napsuttelulla ja pelottavilla, hävittäjämäisillä, syöksyillään. Silloin on parasta pysyä loitolla!
Pöllö on nimittäin tosissaan ja
voi iskeä jopa kasvoihin. Useimmat pöllölajit, niin kuin yleinen
pöntöissä pesivä helmipöllökin,
ovat säyseitä. Jos tapaat jonkun
epäilyttävän hämärissä liikkuvan koukkunokan uhkailemasta,
kannattaa ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen. Pöllöjen elämä ei
ole aina helppoa, siitä osoituksena tämän talven muutamat ikävät pöllökohtalot. Vasaraperästä
löytyi ikkunaan lentänyt helmipöllö, joka oli rengastettu EteläNorjassa. Oivangista tavattiin
pari viikkoa sitten nälkiintynyt
viirupöllö ja Kuontivaarasta jo
aiemmin talvella kuollut huuhkaja, joka oli ilmeisesti lentänyt
puhelinlankoihin.
Kuluneella viikolla höyhenkansan uusia saapuvia kirjattiin seuraavasti: härkälintu
(3.5.), lapasorsa (2.5.), punasotka (1.5.), mustalintu (3.5.),
tukkakoskelo (2.5.), suokukko
(2.5.), mustaviklo ( 29.4.), rantasipi (2.5.), pikkulokki (1.5.), käki
(2.5.), metsäkirvinen (29.4.),
keltavästäräkki (4.5.), sinirinta
(4.5.), leppälintu (30.4.), kivitasku (30.4.), kirjosieppo (1.5.),
nuolihaukka (4.5.) ja lapinsirkku
(30.4.) sekä harvinainen ruskosuohaukka (4.5. ), joka kierteli
Vasaralahdessa ja tunturikiuru
samana päivänä Torankijärven

rannalla. Jäämerelle olivat epäilemättä menossa Kuusamossa
tuiki harvoin nähdyt meriharakat, joista yksi viivähti Kiveskoskella ja peräti kuuden parvi
Vuolajärvellä, jotka kiikariinsa
tavoitti onnekkaasti Olli Ahokas. / JYRKI MÄKELÄ
21.5.2002
Kuusamo on viimepäivät ollut
Suomenniemen kylmin paikka.
Lunta tuprutti perjantaina 10 cm
ja sitä riitti vielä monin paikoin
vielä sunnuntaina. Hiirenkorville ehtineet koivut ja lumi eivät
ole mikään tavaton yhdistelmä
Koillismaalla, vaan pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Paljasjalkainen koillismaalainen toteaakin tyynesti vasta nyt ilmojen
palanneen normaaleiksi ja uskaltaa vasta nyt odottaa kesän todellista alkua.
Linnuista useimmat selviävät muutamasta kylmästä päivästä ilman suurempaa haittaa.
Kanalinnut, sorsat, tikat ja useat petolinnut, sekä ensimmäiset
töyhtöhyypät hautovat jo pesyeitään. Pikkulinnuista eniten ovat
hätää kärsimässä hyönteissyöjät,
joista monet hakeutuivat harvoille pälvipaikoille, teiden varsille ja sulavesien ääreen, josta
ne löysivät vielä jotain syötävää.
Pääskyille ja muille lennosta
hyönteisiä pyydystäville lumisade tiesi pakollisia paastopäiviä.
Kun syötävää ei löytynyt, on osa
pääskyistä menehtynyt nälkään.
Järripeipot, peipot ja rastaat kerääntyivät kylmän jakson ajaksi
suuriin parviin. Takatalvien aikana onkin suotavaa, että linnuille tarjotaan vielä siemeniä
syötäväksi.
Maakotkille näyttäisi tämän hetken tarkastustietojen mukaan koittavan ennätyksellisen
hyvä pesimävuosi. Kaikki tusina

kotkanpesää, jotka on tarkastettu, ovat olleet asuttuja. Kanalintuja ja jäniksiä riittääkin nyt
myös kotkan ateriaksi.
Lintujen laulu on ollut viikolla vaimeaa ja lintujen
muuttorintamallakin on ollut
melkoisen hiljaista. Kuluneella
viikolla kirjattiin silti kymmenkunta uutta höyhenkansan edustajaa: 11.5. pulikoi ensimmäinen
alli Nissinjärvellä, 12.5. saapui
ensimmäinen lapintiira EteläAfrikasta, 14.5. kaksi viikkoa
normaalia aikaisempi vesipääsky
Helilammella, 15.5. tylleistä ensimmäiset kahlasivat keskustan
vesistöjen rannoilla, ja haarapääskyt saivat seurakseen räystäspääskyjä. 16.5. Helilammelta
löytyi harvinainen harmaasorsapari ja jänkäkurppa ratsasti
Isosuon yötaivaalla uhmaten
lumisateita. 17.5. suosirriparvi
muutti Hyöteikön suolla ja lauantaina saapuivat ensimmäiset
kaakkurit, lapasotkat, suopöllö
ja harmaasieppo.
Kitkajärven suurilla selillä oli jäätä runsaasti vielä
perjantaina, mutta sunnuntaihin
mennessä koko järvi oli vapaa
jäistä. Näin Kitkajärven jäiden
lähtö oli kaksi viikkoa keskimääräistä aikaisemmassa, niin
kuin monen lintulajin muuttokin
tänä keväänä. Yksi lintuviikon
kohokohdista koettiin Holtinniemessä, missä tarkkaavaiset
arktisen muuton seuraajat näkivät peräti 330 kuikan muuttavan Kitkajärven yllä kohti
koillista. Samaisten lintumiesten
lisähavaintoja kuluvalta viikolta
odotetaan mielenkiinnolla. Löytyykö muuttajien joukosta ehkä
Kuusamon ensimmäinen jääkuikka? / JYRKI MÄKELÄ
4.6.2002
Koillismaa on kylpenyt kaksi
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viikkoa poikkeuksellisen lämpimässä auringonpaisteessa. Järvet
alkavat jo olla uintilämpöisiä
kun normaalivuosina vastaava
on koettu vasta juhannuksena.
Viimeisen kuukauden aikana sadetta on saatu vain lumen muodossa, mikä tietää vaikeuksia
hyttystoukille. Linnuista runsaslukuisimmat ovat hyönteissyöjiä,
mutta nekään eivät välttämättä
hyttysiä kaipaa, koska paljon
muitakin selkärangattomia riittää
näillä helteillä ruuaksi. Silmille
pantavaa on ollut esimerkiksi
perhosten runsaus. Ensimmäiset
neidonkengät kukkivat jo kolme
viikkoa sitten ja näinä päivinä
avautuvat kulleroiden kukinnot.
Viimeisen kahden viikon aikana linnuista muuttajien
pääjoukkoon ovat kuuluneet
toisaalta arktiset, tuntureille ja
tundra-alueille suunnanneet lin-

nut, toisaalta myös hyönteissyöjät. Kitkajärven arktikamuuttoa
seuranneet lintumiehet näkivät
toukokuun toiseksi viimeisellä
viikolla parikymmentä meriharakkaa, muutaman karikukon,
isosirrin, neljä tunturikihua,
parikymmentä merikihua, runsas kolmesataa kuikkaa sekä
huippuna lähes kolmetuhatta
”melanittaa”, joista suurin osa
oli mustalintuja ja vähemmistö pilkkasiipiä. Olli Lamminsalon mukaan muutto tapahtui
käytännössä kahden päivän aikana tuulten ollessa suotuisia
pohjoiseen matkaaville tundran
linnuille. Arktikamuutto jatkuu
edelleen - siitä osoituksena yksi
tunturikihu nähtiin lepattelemassa 29.5. Leskeläjärven yllä ja
Kuntivaaran ilmatilassa oli muodostelmassa 30.5. kolme valkoposkihanhiparvea, joista voitiin

ynnätä ainakin 60 lintua.
Uusia lintulajeja kirjattiin
kuluneella viikolla kymmenkunta. Kuusamon suurimmista ”tähdistä” sinipyrstö nähtiin ensi kertaa 23.5. ja pikkusirkku yllättäen
vasta 2.6. Läntisen Euroopan
varmimmalta sinipyrstöpaikalta,
Valtavaaran-Konttaisen alueelta on kiikareihin saatu ainakin
kolme sinipyrstöä, mutta onpa
Iivaarasta ja Penikkavaarastakin
tavattu tämä itäinen taigametsien erikoisuus. Erikoisuuksia
on nähty enemmänkin: turkinkyyhky istui 20.5. Kitkajärven
länsirannalla, lähellä Kivilahtea,
ja muuttohaukka saalisti 28.5.
Viipuksen pikkulintuja.
Kahlaajista viimeksi saapuivat lapinsirri ja pikkutylli.
Pikkulintujen kuoroon yhtyivät
ensimmäiset lehtokertut 30.5.,
päivää myöhemmin hernekertut

Lapinsirri kuuluu viimeisten Kuusamoon saapuvien kahlaajien joukkoon. © VILLE SUORSA
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ja pensaskerttu 2.6. Määttälänvaarassa. Määttälän kyläkaupan
pihapusikoissa laulava pensaskerttu saanee pian seuraa bongareista, jotka himoitsevat lajia
pian alkavien SM-bongauskilpailujen lajilistalle. Kaukaa kaakosta saapui tapansa mukaan
ensimmäinen punavarpunen vasta
toukokuun lopussa yhdessä petolinnuista viimeisimmän, mehiläishaukan, kanssa.
Lintulajeista vielä muutama on saapumatta. Niistä kaukaisimman; lapinuunilinnun, odotetaan saapuvan vasta runsaan
viikon kuluttua. Hyönteissyöjät
saavat kokoajan lisää lajitovereita. Yölaulajia ei tiettävästi
kukaan ole vielä kuullut, mutta
jos sää säilyy samanlaisena, löytyy jostain pellolta ruisrääkkä
tai viiriäinen, rantapusikoista
luhtahuitti ja tai jokin kerttunen.
Olisiko nyt viimein kesä, jolloin
satakielen ja pensassirkkalintujen laulua voitaisiin ihailla yleisemmin myös näin pohjoisessa?
Myyrien kato näyttää jatkuvan Koillismaalla. Karvakansasta elävät pöllöt, hiirihaukat,
piekanat ja sinisuohaukat ovat
tänä kesänä harvinainen näky
peltojen ja rantaniittyjen yllä.
/ JYRKI MÄKELÄ

27.8.2002
Linnut ovat jättämässä Koillismaan. Lämpimänä jatkunut sää
kuitenkin hillitsee muuttoa, eikä
suuria lintukerääntymiä juuri vielä näe. Kuuluvimpia ovat
viimeviikon muuttajista olleet
pohjansirkut ja kirviset, joiden
korkeita ääniä kuulee pitkin päivää. Vaeltavia käpylintuja tapaa
sieltä täältä. Metsästyksen alun
jälkeen on nähty myös muuttavia hanhiparvia. Varma merkki
loppukesästä ovat tienpenkoille hyönteisjahtiin kerääntyneet

västäräkit. Rastasparvet ovat
pysyneet vielä pieninä. Osa linnuista kuitenkin pesii edelleen.
Petolinnuista viimeisin,
mehiläishaukka kasvattelee poikasiaan lentokykyisiksi. Muutama hiirihaukka, piekanapoikue
ja lapinharakka on nähty myyränpyynnissä hakkuuaukeilla.
Kitkajärven rannoilta on tavoitettu kaksi nuolihaukkaparia
pesimästä. Hitaasti kehittyvät
kuikan ja kaakkurin poikaset tekevät vasta ensilentojaan.
Pitkään jatkunut lämmin
sai myös monet linnut pesimään
toistamiseen. Talitinttejä, rastaita ja lehtokurppa on nähty poikasten hoidossa vielä elokuun
lopulla. Myös viimeisimmät
räystäspääskyt ja sepelkyyhkyt
kasvattavat vielä jälkikasvuaan
Koillismaalla. Kauniin ilman
vallitessa kahlaajat muuttavat
yli maa-alueiden niiden pysähtyessä levähtämään vasta rannikolla. Vain huonolla säällä,
eli lähinnä sateella, on parempi
mahdollisuus nähdä kahlaajia
niiden levähdellessä myös sisämaassa. / JYRKI MÄKELÄ
24.9.2002
Syksyn pakkasyöt ovat selvästi
vauhdittaneet lintujen muuttoa.
Rastaat, tilhet ja peippolinnut
ovat hakeutuneet äänekkäisiin parviin ja niitä näkee nyt
yleisesti ”tankkaamassa” pihanurmikoilla ja pelloilla ennen
kuin ne jatkavat taas rasittavaa
muuttomatkaa. Rastaista runsaslukuisimmin tapaa nyt kulo- ja
räkättirastaita, suurimmissa parvissa voi olla jopa satoja lintuja.
Punakylki- ja laulurastaita näkee
vähemmän, koska ne muuttavat
monesti vasta pimeällä. Syysmuutto on muutenkin monen
pikkulinnun osalta vaikeasti
havaittavaa; jos ne eivät muuta

yöllä niin ne pysyttelevät piilossa tiheissä pusikoissa ja lajinmääritys vaatii harjaantunutta
äänikorvaa.
Pusikoista tapaa näinä
päivinä piilottelemassa etenkin pajusirkkuja ja punarintoja.
Siellä täällä rätisevät vielä viimeiset peukaloiset. Aamutaivaalta voi poimia useita erilaisia
ääniä: pohjansirkkujen terävää
tiksuttelua, rautiaisten hihittelyä,
peippojen ”jyp-jypiä”, metsäkirvisten ohutta tsii-ääntä ja niittykirvisten hentoa istiä. Tilhiparvien kaunis kilinä kaikuu nyt yhä
yleisempänä ja ensimmäiset parvet ovat löytäneet pihamaiden
pihlajat. Pohjoisen tuntureilta
palaavasta höyhenkansasta on
kirjattu muutamia lapinsirkkuja,
syksyn ensimmäinen pulmunen
ja tuntureiden harvinaisuus - sepelrastas.
Jäämeren rannoilta palaavia, pikimustia merimetsoja, on
nähty ainakin Kitka- ja Torankijärvellä. Vaelluslintujen liikkeisiin vaikuttaa ravintotilanne,
eivätkä ne välttämättä suuntaa
etelään. Koko ajan runsastuneiden käpylintujen joukossa
tööttäilee runsaasti myös kirjosiipikäpylintuja. Hiiripöllöjäkin
on nähty myyräjahdissa ainakin kaksi, nappisilmistä toinen
tavattiin Virkkulassa ja toinen
ilahdutti lintuturisteja Käylän lähellä vielä viikonloppuna.
Lähes kaikkien vesilintujen määrät ovat pikkuhiljaa
vähentyneet, vaikka lajeja tapaakin vielä useita. Isokoskeloiden
kasvavaan ”nuottausjengiin” Torankijärvellä on liittynyt jo lähes
tuhat yksilöä. Merikotkia on tavattu Kitkajärvellä ja Torankijärvellä, jotka saattavat yhtä
hyvin olla täällä pesineitä tai
muuttavia lintuja. Viimeisimmät
merikotkat sinnittelevät Kuusamossa aina jäiden tuloon saakka
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ja onpa joskus joku merikotka
jäänyt tänne talvehtimaankin.
Kalasääskistä viimeisin nähtiin
vielä niinkin myöhään kuin 10.9.
Hyöteikön pesällään.
Osalla linnuista kompassi pettää ja ne suuntaavat täysin väärään suuntaan: tällainen
harhailija oli viikko sitten nähty
harmaahaikara. Pian ilmestyvät
myös jokasyksyiset harjalinnut
jollekin metsäautotielle matoja nokkimaan hirvimiesten ihmeteltäväksi, sekä myöhemmin
mustapääkertut pihojen pihlajanmarjoja popsimaan. Kanalintuja
tapaa nyt ilahduttavan runsaasti
ja mikä hienointa, myös metsokukkoja näkee nyt useammin
kuin moneen vuoteen. / JYRKI
MÄKELÄ

15.10.2002
Syksyllä lintuja näkee retkeillessään vähemmän kuin keväällä,
mutta eteen saattaa tulla sitäkin mielenkiintoisempia lajeja.
Kuusamolaisten lintuharrastajien puhelimet piippasivat viikonloppuna kiihkeästi kun paikkakunnalta löytyi kaksi syksyn
harvinaisuutta:
vuorihemppo
Torankijärven jäteveden puhdistamolta ja mustaleppälintu
Iiivaaran eteläpuoliselta niityltä. Vuorihemppo oli tätä ennen
tavattu vain muutaman kerran
aikaisemmin ja mustaleppälintu nyt vasta toista kertaa Kuusamon alueella. Ensimmäinen
havainto mustaleppälinnusta on
muutaman vuoden takaa, jolloin
Simo Heikkinen onnistui kuvaa-

maan kauniin koiraan Multiperässä. Nyt Iiivaran eteläpuolella
on nähty ainakin kaksi lintua,
mikä voi viitata lajin ehkä myös
pesineen Kuusamossa.
Metsissä tapaa viimeisiä
muuttavia rastaita ja peippolintuja vielä harvakseltaan. Lapin
paljakoilta palailevia pulmusia
on nähty muutaman parven verran ja onnekkaimmat jopa kolme tunturikiurua kaatopaikalta
- Kuusamon parhaalta lintupaikalta! Vaelluslinnuista tapaa nyt
varmimmin koivuissa levottomasti pörrääviä urpiaisia tai havumetsissä viihtyviä käpylintuja.
Käpylintuja on tarkemmin ottaen kolme lajia eli iso-, pikku-,
ja kirjosiipikäpylintuja, joista
viimeksi mainittu on normaalivuosina harvalukuisin. Tänä
syksynä kaikkia kolmea käpylintulajia on tavattu melko lailla
yhtä runsaina, monesti vielä samassa sekaparvessa. Taviokuurnat eivät ole vielä ilmestyneet
kaupunkilaistilhien
seuraksi,
mutta metsissä niitä on kuultu
sentään muutama. Idän terveisinä Kuusamossa on tavattu puolenkymmentä pyrstötiaisparvea,
yksi pähkinähakki kansanopiston pihan sembramännikössä,
sekä pieni, mutta terhakka pähkinänakkeli aivan Taivalkosken
ja Kuusamon rajalla, Anne Nokelan pihavieraana.
Kaikki pienet ja keskisuuret järvet jäätyivät jo viikko
sitten Kuusamossa. Lunta ei ole
vielä maassa, mutta sitäkin saattaa tulla lähipäivinä jos ennusteet ilman kylmenemisestä pi-

tävät paikkaansa. Suuremmissa
järvissä on sentään vielä vapaata
vettä. Siellä pulikoivat vielä viimeiset joutsenet, joita on nähty
vielä kymmenittäin. Kuusamojärvellä kalastelee vielä muutama satapäinen isokoskeloparvi,
kymmenet telkät ja sinisorsat,
sekä lähes sata uiveloa. Viimeisten sorsalintujen seurassa on tavattu myös muutama mustalintu,
mutta missä ovat jokasyksyiset
uivelot ja lapasotkat - niitä ei ole
nähty vielä käytännössä ollenkaan? Sulien reunoja päivystävät
vielä viimeiset merikotkat, josko
rannalta löytyisi joku epäonninen lintu tai verkkomiesten rannalle heittämä kala haaskaksi.
Paanajärvellä
viikko
sitten vieraillessa olivat lintutunnelmat samankaltaisia: merikotka kierteli Paanajärveä,
järvi huokui tyhjyyttään, vain
muutama sinisorsa järvellä ja
yksinäinen lehtokurppa hylätyllä niityllä, joka kesällä hehkuu
kaunista kukkaloistoa, mutta
joka nyt huokui syksyistä haikeutta. Luonnossa ovat jäljellä pian
enää karaistuneimmat, jotka uskaltavat jäädä tänne uhmaamaan
talven pakkasta ja ruuan niukkuutta. Paanajärven rannoilta ja
vanhoilta suomalaisten aiemmin
tallaamilta poluilta tapasi nyt
monin verroin enemmän karhujen kuin ihmisten jälkiä. Tuoreet
jätökset höyrysivät tuoretta puolukkaa ja uskaltautuipa yksi utelias mesikämmen käväisemään
nuorten kauhuksi aina kämpän
nurkalla saakka! / JYRKI MÄKELÄ

Tämän lintutilanneraportin ark/rk-havainnot ovat tarkistettuja ja hyväksyttyjä.
Tähän katsaukseen ei kuitenkaan tule viitata tieteellisissä yhteyksissä.
Vuoden 2002 havaintokatsaus ja ark/rk-katsaus ilmestyvät Aureola 2004- vuosikirjassa.
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Vuoden 2002 pr ojektilaji

P IK KULE P I NKÄI NE N (L a n iu s c o llu r io )
PEKKA RAHKO

B

irdLife Suomen vuoden
2002 projektilaji oli pikkulepinkäinen. PohjoisPohjanmaan näkökulmasta laji
on kiintoisa, eläähän se yhdistyksen alueella levinneisyytensä
pohjoisrajalla. Pikkulepinkäisestä tunnetaan ainakin kolme alalajia, joista nimialalajia L.c.
collurio tavataan Euroopasta
läntiseen Siperiaan asti. Pikkulepinkäinen on taantunut koko levinneisyysalueellaan,
mutta
pohjoisosissa taantuma on ollut
etelää voimakkaampaa.
Paikoitellen laji on kadonnut kokonaan. Esimerkiksi
levinneisyysalueensa länsilaidalta Iso-Britanniasta pikkulepinkäinen on jo hävinnyt. Vaikka

ensimmäisessä sikäläisessä atlaskartoituksessa 1968–1972 pikkulepinkäisen pesintä varmistettiin
65 atlasruudussa, kanta hupeni
vauhdilla, ja vuonna 1989 ei
löydetty enää yhtään pesivää
paria. Hollannissa puolestaan
pesimäkanta arvioitiin 1900-luvun alussa 5 000–15 000 pariksi,
mutta 1980-luvun lopussa pesiviä pareja oli enää 150–220.
Taantumisen syyksi on
esitetty maatalousympäristön ja
muiden lajille sopivien avointen
ympäristöjen yksipuolistumista,
ilmaston mereistymistä ja sen
myötä saalishyönteisten määrän
vähenemistä sekä talvehtimisalueiden tappioita.

Esiintyminen Suomessa
Suomessa pikkulepinkäisiä pesi

ensimmäisen atlaskartoituksen
aikaan 1970-luvun puolivälissä
160 000 paria, mutta toisen atlaksen maastokaudella 1980-luvun lopulla enää 74 000 paria.
Toisaalta 1940–50-luvuilla kannaksi arvioitiin 42 000 paria.
(Väisänen ym. 1998).
Toisen atlaskirjan ilmestymisen aikoihin Väisänen ym.
(1998) arvelivat nykykantamme vaihtelevan 50 000 ja 80 000
parin välillä. BirdLife Suomen
www-sivujen mukaan Suomen
nykykanta käsittää enää 30 000–
40 000 paria, viitettä tälle lukemalle ei mainita.
Pikkulepinkäisen kannanvaihtelujen
selvittämistä
vaikeuttavat kaksi seikkaa. Ensinnäkin lajin tiheys on valtaosassa suomalaista levinneisyysaluetta sangen alhainen. Toisen

© JARI WILENIUS
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lintuatlaksen aikaan tehtyjen
linjalaskentojen mukaan pikkulepinkäistiheys laskee jo
osapuilleen
Pori–Tampere–
Mikkeli-linjan pohjoispuolella
murto-osaan siitä, mitä se on
Ahvenanmaalla ja eteläisimmässä Suomessa (Väisänen
ym. 1998). Kun keskitiheys
on parhaimmillaan 1–2 paria/
km2, laajoilla alueilla KeskiSuomessa luku on vain 0,25–
0,12 paria/km2.
Asiaan
kiinnitettiin
huomiota jo Pohjolan linnut
värikuvin- teoksessa (Haartman ym. 1963–1972) seuraavasti: ”Vain kapealla vyöhykkeellä Ahvenanmaalla ja
etelärannikolla laji on melko
runsaslukuinen. Jo Etelä- ja
Keski-Hämeessä kanta on
verraten harvalukuinen ja
poikkeuksellisen laaja varsin
pohjoiseen levinneisyysrajaan
katsoen on hyvin harvan asutuksen vyöhyke.”
Toiseksi
parimäärien jyrkät vuosivaihtelut vaikeuttavat pesimäkannan pitkäaikaismuutosten tutkimista.
Vaihtelujen arvellaan johtuvan
tärkeän talvehtimisalueen, Saharan eteläpuolisen Sahelin
kuivuusvyöhykkeen sademääristä (Väisänen ym. 1998).

Esiintyminen PohjoisPohjanmaalla
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen arkistoon
pikkulepinkäishavaintoja on
vuosilta 1986–2002 ilmoitettu
lähes 550 kappaletta. Luvusta
ei ole poistettu päällekkäisiä
havaintoja, joita on kymmeniä. Havaintojen perusteella
pikkulepinkäinen on selvästi
yhdistyksen eteläisten rannikkokuntien lintu. Pattijoen,
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Kuva 1. Pohjois-Pohjanmaalla havaitut todennäköiset tai
varmat pikkulepinkäisen pesinnät 1986–2002.

Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen
yhteenlaskettu havaintomäärä on
247, eli lähes 45 prosenttia kaikista havainnoista. Kun tähän
lisätään vielä Hailuodon, Limingan, Lumijoen ja Oulun havainnot (175 kpl), on koossa jo 75
prosenttia havainnoista.
On oikeastaan aika yllättävää, kuinka vähän pikkulepinkäisiä on havaittu monissa sangen
retkeillyissäkin sisämaakunnissa.
Esimerkiksi Tyrnävältä on ilmoitettu vain kolme havaintoa! Oulun
pohjoispuolen rannikkokunnista
(Haukipudas, Ii, Kuivaniemi) on
ilmoitettu yhteensä seitsemän havaintoa. Myös Koillismaalla pikkulepinkäisiä on harvassa. Pudasjärveltä on arkistossa 14 havaintoa,
Taivalkoskelta ainoastaan kuusi.
Kuusamosta havaintoja on 30, ja
tähän vaikuttaa varmasti Lintumaraton, jossa harvinaisuudetkin
löytyvät ”joukkovoimalla”.
Eteläinen Pohjois-Pohjanmaa on pohjoisin alue, jossa
pikkulepinkäinen tavataan pesivänä vuosittain. Kemin-Tornion
seudulla pikkulepinkäinen on
huomattavasti harvinaisempi kuin
Pohjois-Pohjanmaalla. Rauhalan
(1994) mukaan laji kuitenkin pe-

sii alueella ilmeisesti vuosittain.
Kuusamosta ensimmäiset tiedot
lajista ovat vasta 1970-luvun lopulta, ja vuoden 1998 loppuun
mennessä kunnan alueelta oli
tiedossa vain kolme pesintää
(Seppänen 2000). Tämänkään
jälkeen ei varmistettuja pesintöjä
ole havaittu kuin yksi (Seppänen
& Mäkelä, kirjall. tiedonanto).
Lapin lintutieteellisen yhdistyksen alueella pikkulepinkäinen
on jokavuotinen harvinaisuus,
mutta pesiminen on satunnaista.
Esimerkiksi vuosilta 1996–1999
on tiedossa kahdeksan havaintoa, joista yksi koskee lentopoikuetta ja kolme syksyllä tavattuja, samana kesänä syntyneitä
yksittäisiä nuoria lintuja (Rahko ym. 2001) Vuonna 2000 laji
havaittiin viidesti, yksi havainto
koski yksinäistä nuorta lintua
(Rahko 2005).

Kanta kasvussa – tai sitten ei
Arkistohavainnot painottuvat ajallisesti tarkastelujakson tuoreempaan päähän. 1986–1992 jäätiin
vuosittain alle 20 havainnon, poikkeuksena vuosi 1991 (31 havaintoa). Vuoden 1992 jälkeen on

puolestaan vain kerran (1998)
summa alittanut 20 havaintoa.
Paras pikkulepinkäisvuosi on
ollut 2000, jolloin havaintoja ilmoitettiin lähes sata ja reviirejä
ja pesintöjä todettiin 44 (Timonen ym. 2000).
Havaintomäärän
kasvu johtunee osin lajin aidosta
lisääntymisestä. On vaikea uskoa, miksi muuten havaintomäärät olisivat 1980-luvun lopussa
olleet vain viidennes siitä, mitä
ne olivat kymmenen vuotta
myöhemmin.

Osin havaintojen lisääntymisessä on kuitenkin myös
kyse lisääntyneestä retkeily- ja/
tai ilmoitusaktiivisuudesta sekä
päällekkäisistä havainnoista, jotka koskevat samaa lintua. Päällekkäisyyksien poistaminen voi
olla vaikeaa, sillä havaintoja ilmoitettaessa samoista paikoista
käytetään eri nimiä tai pahimmillaan ilmoitetaan havainto vain
kunnan tarkkuudella.
Osasyy havaintojen kasvuun voi piillä myös yhdistyksen havaintojenkeruuohjeissa.

Niissä pikkulepinkäinen kuului
vuonna 1990 lajeihin, jonka
pesinnät ja kaikki havainnot
ajalta 1.6.–31.7. tulisi ilmoittaa
(Kirkkomäki 1990). Myöhemmin lajista on kuitenkin pyydetty
ilmoittamaan kaikki havainnot.
Siihen, että havaintomäärän kasvu jaksolla 1986–1992
on osin näennäistä, viittaa pesintöjen määrän kehitys. Pesintöjen määrässä ei nimittäin ole
havaittavissa vastaavaa trendiä
(kuva 1). Todennäköisiä ja varmistettuja pesintöjä on useim-

Taulukko 1. Vuoden 2002 pikkulepinkäishavainnot Pohjois-Pohjanmaalla kunnittain.
Hailuoto
26.5. Syökari 1/ p (JKa, ALu, ALe)
26.5. Rautaleton tien varsi 1p (TFy, MLe, JTö)
Haukipudas
5.8. Halosenniemi /1 p (PRa)
Kiiminki
4.6. Iso Kumpulampi 2p, pesivät (T.Komulainen,
JWi)
Kuusamo
12.6. Vuotungin Risteys /1 p (KRa)
Liminka
13.6. Virkkula 1/ p (APe)
6.8. Rusila 1 reng. (KRa)
16.-19.8. Virkkula enimmillään 5 juv p (JAa, HAa,
APe, MEs, ESa)
Lumijoki
11.7. Pitkänokka 3 paria, var. (JKa, VSu)
17.7. Kirkonkylän E-puoli 1p (JKa)
Oulu
18.5. ja 30.5. Oritkari 1p (EMi)
5.6. Sanginsuu 1p (JHa)
9.8. Oritkari 1p (EMi)
19.9. Kempeleenlahti 1p juv (ESa)
Pudasjärvi
23.8. Hetekylä, Ala-Lokalampi 1p juv (ESa, TSa)

Pyhäjoki
26.6. Perilahti 1/ p (VSu, KKo)
2.7. Harmi 1p (HTu)
10.7. Viirre 1k + 2 n-puk. = 2 reviiriä (HTu)
16.7. Alapääntien varsi 1/ p (JKa, VSu, VMP)
26.7. Keskikylä, raripellot, 8 p, väh. 2 poikuetta
(HTu, KVa)
26.7. Teerelä 1/ + väh. 1 pull (HTu, KVa)
26.7. Tuulas 1/ + 4 n-puk. (HTu, KVa)
9.8. Viirre 1/1 + juv, uusi reviiri (HTu)
13.8. Harmi (Raja- ja Perilahti) 1/1 + juv pelloilla
(HTu)
Ruukki
25.5. Relletti 1 (JAa, JHa,TJa)
25.5. Vartti 1p (JHa)
25.5. 8-tien varressa pellolla 1/ p (HTu)
Siikajoki
15.5. Varessäikkä 1/1 p (JPm)
26.5. Hummasti 1 (JAa, JHa, TJa)
27.5.-14.6. Tauvon lintuasema yht. 9 havaintoa,
enimmillään 30.5. 10p
15.6. Isoneva 1/ p (J.Repo)
26.6.-9.7. Tauvo, Ulkonokka 3 pesintää (VSu, VMP,
JKa)
17.7. Alhonmäki 1/1 p (JKa)
27.-28.7. Tauvo 2p
28.7. Kirkonkylän ja Alhonmäen välinen tie 1 ad 3
juv p (VRa, STi)
17.-18.8. Tauvo 2p
21.8. Tauvo 1p (EMi)
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pina vuosina todettu vain 1–4,
huippuvuosia ovat olleet 1988
(13 pesintää), 2000 (19) ja projektivuosi 2002 (15). Pesäaineistossa on yhdistetty arkiston sekä
Aureola-lehdessä julkaistujen
havaintokatsausten tiedot.

Vuoden 2002 havainnot
Projektivuodelta 2002 havaintoja palautettiin 55 kappaletta, joiden voi päällekkäisyyksien poistamisen jälkeen tiukimmillaan
tulkita käsittävän runsasta 40
eri havaintoa (Taulukko 1). Tulkinta on vaikeaa etenkin Siikajoen Tauvon tapauksessa, jossa
pikkulepinkäisiä havaittiin 27.5.
lähtien useina päivinä. Osin kyseessä olivat muuttomatkalla levähtäneet linnut, mutta suurella
todennäköisyydellä osa oli reviirin vallanneita ja paikalla myöhemmin pesineitä yksilöitä.
Pesintöjä – todennäköisiä tai varmoja – havaittiin yhteensä 15: Kiimingissä Iso
Kumpulammella, Limingan Virkkulassa, Lumijoen Pitkänokalla
sekä useilla paikoilla Pyhäjoella
ja Siikajoella. Lisäksi 23.8. Pudasjärven Hetekylässä ja 19.9.
Oulussa
Kempeleenlahdella
nähtiin yksinäinen nuori lintu.
Viidellätoista pesinnällä vuosi 2002 on yksi parhaista
pikkulepinkäiselle Pohjois-Pohjanmaalla jaksolla 1986–2002.
Mutta onko tässä kyse projektivuoden aikaansaamasta epätavallisen innokkaasta havaintojen ilmoittamisesta vai lajin
jyrkkään vuosivaihteluun kuuluvasta huippuvuodesta? Vai molemmista? Valitettavasti BirdLife
Suomi ei tehnyt projektivuoden
lajista valtakunnan kattavaa
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katsausta. Sellainen olisi voinut
paljastaa, millainen vuosi 2002
oli muualla pikkulepinkäisen levinneisyysalueella.
Toisen lintuatlaksen jälkeen kertynyt tieto pikkulepinkäisen kannanmuutoksista
on hajanaista. Väisäsen (2006)
mukaan pikkulepinkäisen runsaus oli pohjalukemissa vuosina 1996–1997, mutta laji on
sittemmin toipunut 15 vuoden
takaiselle tasolleen Etelä-Suomessa. Aineistona on vuosien
1983–2005 maalinnuston seuranta-aineisto, jossa pikkulepinkäisiä on havaittu keskimäärin
31 lintua/vuosi. Tässä Suomen
jakaa kahtia yhtenäiskoordinaatti 71, joka kulkee varsin tarkkaan
PPLY:n etelärajalla.
Keski-Suomen lintutieteellisen yhdistyksen alueella
pikkulepinkäinen oli 1970-luvun
atlaksessa havaittu 82 prosentilla
ruuduista. 1980-luvulla prosentti
oli enää 52 ja 1990-luvulla yhdistyksen omassa atlastutkimuksessa 45. Varmistettujen pesintöjen osuus putosi 1970-luvun
71 prosentista 1990-luvun 37
prosenttiin. (www.ksly.net/atlas/
LANCOL.html). Keski-Suomen
lintuatlastutkimus tehtiin 1995–
98, johon osuvat Väisäsen mainitsemat pohjalukemavuodet.
Jatkossa olisi tärkeää palauttaa kaikki Pohjois-Pohjanmaan pikkulepinkäishavainnot
yhdistykselle. Kartoituslaskennat lajin suosimilla avohakkuualueilla voisivat myös paljastaa
jotain täkäläisten pikkulepinkäisten määristä. Siinäpä vinkiksi erilainen linturetkikohde ensi
kesäksi!

Kiitokset
Matti Tynjälä listasi yhdistyksen
arkistosta pikkulepinkäishavainnot. Heikki Seppänen ja Jyrki
Mäkelä valaisivat pikkulepinkäisen esiintymiskuvaa Kuusamossa. Tekstissä on käytetty hyväksi
BirdLife Suomen kokoamaa nettisivua pikkulepinkäisestä.
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Tammiralli 2003
Perinteisessä tammikuun pinnakisassa oli koko PPLY:n alueen
osalta välivuosi, eikä kukaan
yrittänyt tosissaan huipputulosta.
Oulun osakilpailussa sen sijaan
kilpailu kävi kuumana ja lopputuloksissa voittajan ja toiseksi sijoittuneen erotti ainoastaan yksi
laji. Ari Rajasärkän voittotulos

69 lajia oli Oulu-sarjan uusi, huikea ennätys. Toiseksi tuli Tapani
Tapio 68 lajilla ja kolmanneksi
Heikki Holmström 65 lajilla.
Mainittavan arvoista on, että Rajasärkkä havaitsi jo ensimmäisenä päivänä 33 lajia, joiden
joukossa mukavia Oulun tammilajeja, esim. harmaapää- ja pohjantikka, peltopyy, pikku-uikku,
punarinta ja tunturikiuru. Näin
ollen edellytykset ennätykselle
olivat mitä parhaimmat. Eikä

Oulun kisan tulokset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.

Ari Rajasärkkä
Tapani Tapio
Heikki Holmström
Janne Aalto
Ville Suorsa
Pekka Suorsa
Antti Vierimaa
Juhani Karvonen
Väinö Raappana
Kari Rannikko
Veli-Pekka Viklund
Reijo Pantsar
Mikko Jaukkuri
Ilpo Kojola
Tuomo Jaakkonen
Ilkka Ruuska
Pekka Ruuska
Sanna Junttanen
Erkki Sarviaho
Sami Timonen
Jukka Piispanen
Eino Mikkonen
Markus Keskitalo
Seppo Rajaniemi
Esa Hohtola
Juha Lindfors

tammikuun harvinaisuustarjonta
suinkaan loppunut ensimmäiseen päivään vaan suorastaan
parani. Rallin harvinaisuuksien
helmenä loisti Äimärautiolla
viihtynyt ja hyvin bongattavissa
ollut töyhtökiuru. Oulussa havaittiin myös sarvipöllö, maakotka, turkinkyyhky ja kuukkeli,
jotka kaikki ovat kovin harvinaista herkkua, etenkin tammikuun lyhyessä päivässä.

PPLY:n kisan tulokset
69 lajia
68
65
64
59
57
56
55
55
53
52
51
50
45
44
43
43
43
42
39
39
37
35
33
28
26

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
21.
23.
24.
25.
26.
27.
29.
31.

Ari Rajasärkkä
Tapani Tapio
Heikki Holmström
Janne Aalto
Kari Rannikko
Ville Suorsa
Pekka Suorsa
Antti Vierimaa
Juhani Karvonen
Väinö Raappana
Veli-Pekka Viklund
Reijo Pantsar
Mikko Jaukkuri
Ilpo Kojola
Erkki Sarviaho
Heikki Tuohimaa
Tuomo Jaakkonen
Ilkka Ruuska
Pekka Ruuska
Sanna Junttanen
Sami Timonen
Jukka Piispanen
Eino Mikkonen
Seppo Rajaniemi
Markus Keskitalo
Esa Hohtola
Juha Lindfors
Teppo Mutanen
Pekka Rahko
Seppo Sirviö
Keijo Nuutinen

69 lajia
68
65
64
62
60
57
56
56
55
52
52
50
48
48
47
46
44
43
43
39
39
37
36
35
29
26
26
25
25
20
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Tammirallin 2003 Oulun osakisan kärkikolmikon lajikertymä: Ari Rajasärkkä (vihreä), Tapani
Tapio (punainen) ja Heikki Holmström (musta).

Oulun Äimärautiolla talvehtinut töyhtökiuru oli tammirallin ehdoton helmi. © VILLE SUORSA
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Kevätralli 2003
Rallien kuninkuuslajissa, 24
tuntia kestävässä PPLY:n Kevätrallissa havisivat tänä vuonna
historian siivet. Mukava, heikkotuulinen ja sateeton sää takasi
rallin yhteislajimääräksi hurjat
203 lajia. Tätä edesauttoi runsas
myyrätilanne ja paikallisittain
hyvä yölaulaja ja -huutelijavuo-

si. Kisaan osallistuneista 11
joukkueesta peräti viisi kärkiporukkaa ylitti vaikeana pidetyn
150 lajin rajapyykin. Rallin voitti haukiputaalais-raahelais- ryhmä ennätysmäisellä 172 lajilla.
Kevätralli 2003 jää historiaan, ei pelkästään kovan voittotuloksen vaan myös runsaiden
harvinaisuushavaintojen myötä.

Sitruunavästäräkki, töyhtökiuru,
lampiviklo, liejukana, kuparisorsa, keräkurmitsa, allihaahka,
arosuohaukka, amerikanhaapana,
viiriäinen, avosetti, ruostesorsa,
niittysuohaukka ja punajalkahaukka edustavat sellaista harvinaisuussikermää, että vastaava
rari-rallia joudutaan odottamaan
ehkä kauankin.

Tulokset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

172 lajia
164
158
154
150
143
141
136
128
121
118

Saana Kukkola, Jouni Meski, Heikki Tuohimaa ja Kari Varpenius
Nuoret Herrat: Markus Keskitalo, Panu Kuokkanen ja Petri Lampila
Yökastelijat: Janne Aalto, Mikko Ala-Kojola ja Antti Vierimaa
Kohtuuden ystävät: Esko Strömmer, Jukka Piispanen ja Jouni Pursiainen
Klenkat: Kari Rannikko, Veli-Pekka Viklund, Kalevi Tunturi ja Hannu Tunturi
Markku, Juhani ja Teemu: Markku Leppäjärvi, Juhani Törmi ja Teemu Fyrsten
Loppukiri: Ville Suorsa, Pekka Suorsa ja Tapani Tapio
Sunin sumentamat: Jorma Siira, Tuomas Herva, Esa Soppela ja Arsi Liimatta
Leppoisat: Irma Hautala, Seija Rannikko ja Liisa Ojanen
Hohtolan perhejoukkue: Anja ja Esa Hohtola
Räpäsorsat: Satu Lampila, Marja Kuosa ja Sirpa Marttila

Todella raripitoisen kevätrallin tiimellyksessä Hailuodon Pöllänlahdella oli
bongattavana mm. amerikanhaapana sekä kolme
kuparisorsaa (kuvassa).
© VILLE SUORSA

Kesäralli 2003
PPLY:n kesäralli käytiin 27.-28.6.
Rallialueena olivat normaalisti vähän retkeillyt Kiimingin
ja Ylikiimingin kunnat, joiden
alueelta saatiinkin paljon faunistisesti mielenkiintoisia ha-

vaintoja. Voittajaksi selviytyi
90 lajilla MC Jolos, jossa kisaili
Saana Kukkola, Jouni Meski ja
Harri Taavetti. Toiseksi tulleet
Kari Rannikko, Seppo ja Matti
Huttunen havaitsivat 89 lajia, joten kisa oli tiukka ja rallin purku

jännittävä. Rallissa havaittuja
parhaita lajeja olivat mm. lapin-,
viiru-, suo-, varpus- ja helmipöllö, jänkäsirriäinen ja mustapääkerttu.
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Tulokset
1.
2.
3.
4.

90 lajia
89
84
81

Mc Jolos: Harri Taavetti, Jouni Meski ja Saana Kukkola
Kari Rannikko, Matti Huttunen ja Seppo Huttunen
Juha Markkola, Tuomas Herva, Seppo Rajaniemi ja Tapani Tapio
Kohtuuden ystävät: Sami Timonen, Teemu Fyrsten ja Esko Strömmer

Surnian Syysralli 2003
Raahen seudun lintuharrastajat
järjestivät Surnian Syysrallin lauantaina 13.9. Yhdeksässä joukkueessa kisaili 28 lintuharrastajaa, jotka löysivät Pyhäjoen
ja Vihannin kunnista yhteensä
131 lajia. Voittajaksi kruunattiin

– ties monennenko kerran – pattijokinen kaksikko Tuohimaa &
Varpenius 95 lajilla. Ero seuraavaan oli lähes musertava, sillä
toiseksi sijoittunut ryhmä (Pesola, Halmeenpää, Luukkonen ja
Saarinen) havaitsi 89 lajia.
Perinteisesti Surnian ral-

lissa on päästy herkuttelemaan
ainakin pikkuharvinaisuuksilla,
ja niin kävi myös tänä vuonna.
Uusiksi rallilajeiksi havaittiin
merisirri ja lapinpöllö. Lisäksi
mukavia havaintoja olivat mm.
isokirvinen, heinäkurppa ja taigauunilintu.

Tulokset
1.
2.
3.

95 lajia
89
83

4.

79

5.
6.

78
74

7. 73
8. 64
9. 46

Höyrylaivan tuuletusventtiili: Heikki Tuohimaa, Kari Varpenius
Kinos: Jarno Saarinen, Antti Pesola, Riku Halmeenpää, Aappo Luukkonen
Kolme miestä ja baby: Markus Keskitalo, Panu Kuokkanen, Petri Lampila, Toni
Uusimäki
Kirkasta etsineet: Esa Hohtola, Jouni Pursiainen, Sami Timonen, Kari Rannikko
Pesäpallon uhrit: Seppo Sirviö, Tapani Karvonen, Tuomas Väyrynen
Usvan uhrit: Seppo Rajaniemi, Reijo Pantsar, Tapani Tapio, Tuomo Jaakkonen
Sumutorvet: Jukka Piirainen, Marko Pohjoismäki, Petri Nikupaavo
Vikatikki: Seppo Pudas, Marja Maarala
Perässä juoksijat: Pekka Ruuska, Ilkka Ruuska

Hailuotoralli 2003
Hailuotoralli miteltiin lauantaina
4.10. Viisi joukkuetta kiersi saarta lajeja listaten. Voitto meni tällä kertaa jakoon, kun Team Turku (Welmala, Mäki, Huhtinen ja

Nordström) ja Kinos (Karvonen,
Luukkonen, ja Pesola) löysivät
76 lajia. Harvinaisuuksia ei tänä
vuonna löytynyt. Kovin laji oli
Pikkuoravien (Lampila, Keskitalo & Taavetti) Pöllän Kuivasäi-

kältä löytämä taigauunilintu.
Muita ajankohtaan nähden hyviä
havaintoja olivat varpuslintupuolella mm. harmaasieppo, leppälintu, lapinkirvinen ja pohjansirkku.

Tulokset
1. 76 lajia
76
3. 74
4. 69
5. 52
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Team Turku: William Velmala, Rasmus Mäki, Mikael Nordström, Hannu Huhtinen
Kinos: Aappo Luukkonen, Juhani Karvonen, Antti Pesola
Pikkuoravat: Markus Keskitalo, Petri Lampila, Harri Taavetti
Petomaanit: Juha Markkola, Tuomas Herva, Seppo Rajaniemi, Tapani Tapio
Räpäsorsat: Satu Lampila, Sirpa Marttila, Katja Kangas, Marja Kuosa
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Keskiniemi on monelle Hailuodon ralliin osallistuneelle tuttu paikka. © VILLE SUORSA
Talviralli 2003
Talviralli kisattiin itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 07.00 – 16.00.
Yhteensä 10 joukkuetta, joissa
23 ornia, etsivät lajeja lyhyenä
alkutalven päivänä. Voittoon ylsi tänä vuonna Jaakkonen, Rajasärkkä & Rannikko 37 lajilla.

Yhteislajimääräksi saatiin mukavat 56 lajia. Suurehkosta yhteislajimäärästä kielii kattava
yhdistyksen alueella suoritettu
retkeily. Taivalkoskelaisjoukkue
kaivoi listoilleen esimerkiksi
rannikolla vaikeat lapintiaisen
ja kuukkelin, kun taas alueemme

etelärajoilta, Pyhäjoen Sunista,
löytyi laulujoutsen ja mustalintu.
Hyviä joulukuun alun havaintoja
olivat myös Oulun Oritkarissa
nähty tunturikiuru, Laanilan pikku-uikku ja Oulunsalon Riutunkarin kaksi selkälokkia (myös
Oul Pyykösjärvi 1p).

Tulokset
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.

37 lajia
35
33
28
26
26
25
20
18
16

Ari & Tuomo & Kari:Ari Rajasärkkä, Tuomo Jaakkonen ja Kari Rannikko
Petomaanit:Seppo Rajaniemi, Reijo Pantsar ja Tapani Tapio
Nasut:Sanna Junttanen ja Lauri Mustalahti
Tuomas & Miia:Tuomas Väyrynen ja Miia Luukkonen
Petri & Markus:Petri Lampila ja Markus Keskitalo
Sami & Väinö:Sami Timonen ja Väinö Raappana
Esa:Esa Aalto
Esa & Anja:Esa ja Anja Hohtola
Taivalkoski:Kalevi Hirvonen, Jorma Räisänen, Jani Suua ja Tarmo Moilanen
Heikki Tuohimaa ja Kari Varpenius
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KU USA M O N L I NT UM A R ATON 2 0 0 3
HEIKKI SEPPÄNEN

Taustaa
Kun Kuusamon Lintumaratonin
vuoden 2003 kisatapahtumaa
mietimme Lamminsalon Ollin
kanssa heinäkuussa 2002, niin
totesimme, että tulossa on lintumaratonin 20-vuotiskisa! Vuoden 2002 kisan yhteydessä oli
jälleen kerran esillä vuodesta
toiseen Kuusamon kisassa esille
nousevat asiat; eettiset säännöt,
pitääkö kisa aina järjestää Kuusamossa, mitä hyötyä kisasta on
lintuharrastukselle, - tutkimukselle ja -turismille.
No tämän ”loiskiehunnan” ei ole ennenkään annettu
paljoa häiritä järjestäjien elämää ja kisojen valmistelua. Niin
kauan kuin Kuusamon lintumaratoniin tulee 20–30 joukkuetta
viikkoa ennen juhannusta, niin
olemme valmiita kisan järjestämään! Niin nytkin. Olihan sitä
paitsi 20-vuotisjuhlakisa tulossa.
Uskomaton saavutus –
totesimme Hautalan Hannun
kanssa, kun muistelimme ensimmäistä vuoden 1984 KuusamoNaturan yhteydessä järjestämäämme kisaa. Taitaa olla ainoa
tapahtuma, joka on jäänyt elämään noista 1970–1980 luvuilla Kuusamon kunnan vastuulla
olleista vuosittaisista Natura-tapahtumista?

EETTISET SÄÄNNÖT
Säännöistä on taitettu peistä kisan alkuajoista lähtien. Saako
lintujen pesillä käydä, saako
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pöntöttää lapintiaisen saadakseen, mikä on lintujen häirintää,
millaisia rajoituksia asetetaan
jne… Onpa paikallisessa lehdessä joskus takavuosina arveltu
”linturallin” aiheuttaneen sen
vuotisen kanalintukadon, kun
pesiä ja poikueita on mukamas
häiritty liikaa!
Vuodelle 2003 oli edellisenä vuonna hyväksytty – sanoisinko - ”normaalit” rajoitukset:
- lintujen houkutteleminen nauhurein ja pillein on kielletty;
- apulaisten käyttö ja tiedon
hankkiminen joukkueen ulkopuolelta kisan aikana on
kielletty;
- maa- ja merikotkien sekä
huuhkajien tunnetuille pesäpaikoille meneminen on kielletty;
- pari muuta kulkurajoitusta oli
määrätty.
Ja siinäpä ne olivat rajoitukset. Tavoitteena on ollut pitää
rajoitukset mahdollisimman vähinä – periaatteella: ”kyllä Kuusamon kokoiseen kaupunkiin
lintuharrastajia mahtuu ja ovat
tervetulleita”!

KISAAN VALMISTAUTUMINEN
Oma valmistautumiseni kisaan
oli tavanmukaisen kiireinen työni vuoksi, enkä juuri ehtinyt pohjustaa. Kisa järjestettiin viime
vuosina tavaksi tulleen säännön
mukaisesti perjantai-lauantaina
13.–14.6. 2003 alkaen perjantaina puolen päivän aikaan ja jatkuen läpi yön 24 tuntia, siis viikkoa
ennen juhannusta. Maanantaina
olin Rovaniemellä, tiistain ja

keskiviikon Helsingissä, josta
keskiviikkoiltana Oulun kautta klo 21 aikoihin Kuusamoon.
Torstain onneksi olin Kuusamossa, jossa ehdin tutustua
pohjustusviikon aikana julkaistuihin havaintoihin ja tavata
muutamaa paikallista harrastajaa
sekä tavata joukkueeni jäsenet.
Oma joukkueeni olikin erilainen
kuin tavallisesti; kolmihenkinen
Arctic Birders - joukkue oli kansainvälinen. Lisäkseni mukaan
tuli hollantilainen Ron Verhoogh
ja minnesotalainen Warren Hall.
Ron oli kierrellyt viikon verran
Kuusamoa, mutta Warren saapui vasta torstai-iltana. Warren
se olikin varsinaisella bongauskierroksella. Hän saapui suoraan
USA:sta ja jatkoi Kuusamon jälkeen Puolaan ja sieltä Espanjan
kautta kotiin. Kaikissa paikoissa
päämääränä olivat eurooppalaiset linnut. Warren kerää
maailman pinnoja ja kertoi heinäkuussa lähettämässään sähköpostiviestissä saaneensa 3000.
lintulajinsa Espanjassa lähellä
Trujilloa. Tämä 3000. lintulaji
oli minervanpöllö. Vain vähän
ennen hän kertoi havainneensa
isotrapin!

20-VUOTIS JUHLAKISAN
JOUKKUEET
Juhlakisaan oli saatu koottua lähes kaikki uskolliset Kuusamon
kävijät. Alkuvuosina kisaa hallinnutta Kajaanin Helon Pekkaa
ei saatu liikkeelle, mutta melkein kaikki muutpa olivatkin
mukana.
Kaikissa tähän astisissa
kisoissa mukana olleet Heppujoukkueen Hannu I. Miettinen,

Oulangan Kiutaköngäs on Kuusamorallin varmimpia paikkoja
havaita koskikara. © VILLE SUORSA
Reijo Purasmaa ja Matti Ryhtä
täydennettynä myöhemmin mukaan tulleella Olli Sassilla olivat
jälleen paikalla. Muista alkuvuosien mukanaolijoista täytyy
mainita Turku I ja Jouko Vuokko. Jouko antoi meille Hautalan
Hannun kanssa ensiarvoisen tärkeitä vinkkejä kun vuonna 1984
panimme kisaa pystyyn.
Viime vuosien kärkijoukkueet olivat mukana: Doz K
Hahn Pentti Kallion johdolla, MC Rallus legendaarisine
määrittäjineen ja tamperelainen
Paras A-Ryhmä, jossa nykyinen
bongari-ykkösemme Jouni Riihimäki. Tämä takasi sen, ettei

kisaa helpolla voiteta.
Muitakaan kisaajia unohtamatta mutta erikseen mainitsematta voidaan todeta, että kaikkiaan kisajoukkueita ilmoittautui
29 koko vuorokauden 24 tunnin
kisaan ja 4 joukkuetta 18 tunnin
kisan. Siis yhteensä 33 joukkuetta.

24 TUNNIN LINTUMARATONIMME
Oma kisareittimme ja strategiamme muodostui lähinnä sen mukaisesti, mitä Amerikan Warren
halusi listalleen. Top 7-listalla
hänellä olivat lajit: lapinuunilin-

tu, kuukkeli, lapintiainen, isokäpylintu, jänkäsirriäinen, pikkusirkku ja pohjansirkku. Näiden
lajien etsimisessä onnistuimme
kohtalaisesti – havaitsimme näistä kisan aikana neljä: kuukkelin, lapintiaisen sekä pikku- ja
pohjansirkun. Lapinuunilintua
ei mikään joukkue havainnut,
pari-kolme suota komppasimme turhaan sirriäisen perässä ja
isokäpylinnut olivat kaikonneet
edestämme, vaikka 18 joukkuetta lajin havaitsikin.
Päätimme lähteä liikkeelle pohjoisesta – siispä Isokuusikkoon. Haeskelimme sieltä
sopivaa aloituspaikkaa, kunnes
hakkuulta löysimme lapinharakan ja kun läheisellä mustanpuhuvalla suolla soidinsi mustaviklo, niin siitäpä sopiva aloitus.
Isokuusikosta kertyi 16 lajia ja
lähdimme kohti Liikasta ja Oulankajokilaaksoa. Matkalla mukava yllätys naaras ampuhaukka
ja toinen pian Jäkälämutkasta.
Purussa olikin yllätys kun vain 7
joukkueella oli tämä laji ja meillä
kahdessa paikassa. Isokuusikon
tiellä havaitsimme myös lennossa olleen maakotkan – mukava
helpotus vaikealle lajille, kun
pesät olivat kieltolistalla. Kun
illan suussa saavuimme Kiutakönkälle koskikaran toivossa ja
jonka nappasimme helposti, niin
koossa olikin 58 lintulajia, mutta
yhtään top-7 listalla ei ollut. Matka jatkui kohti Juumaa ja matkalla hiiripöllöpoikue ilahdutti
niin Ronia kuin Warreniakin,
vaikkei se heille elis ollutkaan.
Harvinainen kylläkin. Riekissä
kävimme ihailemassa Venäjän
rajaa – varsinkin Warren oli siitä
innoissaan. Pakolliset kuvat kylän mäeltä taustana venäläinen
metsä oli lähes riemastuttavaa.
Ensimmäinen elis Warrenille
löytyi puolen yön tietämissä
Nevalan syrjäiseltä pellolta, josAUREOLA 2003
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sa 8 metsähanhea ruokaili. Metsähanhi ei kuulunut yllätys yllätys Warrenin top-listalle, mutta
ilahdutti meitä kovasti.
Aamuauringon jo lämmittäessä saavuimme kirkonkylälle,
josta löytyivät ensimmäiset toplistalla olleet linnut lapintiainen
ja pikkusirkku. Molemmat tiedossa olleista paikoista. Iivaaralla lajilista karttui top-listan
pohjansirkulla ja sinipyrstöllä.
Sinipyrstö oli uusi laji vain Ronille, Warren oli havainnut jo
sen - muistaakseni Japanissa.
Palasimme Iivaarasta kirkonkylän kautta kaatopaikalle
– bongareiden must-paikalle –
löytääksemme sieltä yhden Kuusamon erikoisuuden merilokin.
Kasassa oli silloin 95 lajia. Sirriäistä kompatessa löytyi sentään
jänkälintu kurppa, mutta ei sirriäistä.
Nyt tulikin kiire Valtavaaralle – puuttuihan kuukkeli edel-

leen listalta ja sata lajia oli
rikkomatta. Molemmat alkuperäisiä tavoitteitamme. Valtavaaran P-paikalla kuukkeli löytyikin helposti ja sadas laji. Pienen
kävelyretken tuloksena löytyi
vielä hippiäinen ja lopullinen
tulos 101 lintulajia kasassa hieman ennen ajan loppumista.
Jossain määrin meitä harmitti,
kun Matosuolla havaitsin auton
ikkunasta koiras sinisuohaukan,
mutta ennen kuin auto saatiin
pysähtymään, niin haukka oli
hävinnyt suolta metsän pimentoon. Purussa valkeni, että sinisuohaukan kisassa havaitsi vain
2 joukkuetta.
Ennen purkua kävimme
vielä ihailemassa ukkometsoa
Rukalla Mastontien varrella. Komea ilmestys. Seuraavana vuonnahan tämä urhea lintu joutui
paikallisen metsämiehen pataan,
kun se oli riehaantunut väärälle
ihmiselle.

PURKU
Purkutilaisuudessa jälleen kerran kävi hyvin esille se kuinka
hyvin satapäinen lintuharrastajaporukka haravoi Kuusamon parhaat lintupaikat. Varsinkin kun
osa joukkueista oli pohjustanut
hyvin aluetta edellisviikon.
Mukavimpia lintuhavaintoja kuusamolaisittain edustivat
harmaasorsa, allihaahka, merikihu ja kultarinta sekä Kuusamon
ensimmäinen luhtakana. Kuusamon tunnuslajeja, muualla Suomessa harvinaisia, sinipyrstöjä
ja pikkusirkkuja nähtiin useita.
Erikoisin havainto oli pensastaskun ja mustapäätaskun sekapesintä Saapungissa.
Lintuja etsittiin pääosin poutasäässä, mutta yöllä ja
aamulla lämpötila oli pakkasen
puolella, mikä hillitsi selvästi
lintujen lauluintoa.

Korea sinipyrstö on yksi Kuusamon halutuimmista erikoisuuksista. © ARI KAKKO
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LOPUKSI
Kuusamon Lintumaratonkisat
jatkuvat edelleen ja tätä vuonna
2007 kirjoittaessani Lamminsalon Olli valmistelee jälleen seuraavaa tapahtumaa. Eiköhän taas
pian ilmesty ensimmäiset sähkö-

postiviestit
Lintumaratonin
turhuudesta ja ainakin sen siirtämisvaatimuksista pois Kuusamosta. Jos ei muuta, niin ainakin
SM-kisan arvo on poistettava
- näitä tullaan vaatimaan. Me
vastaamme: ”Siitä vaan, mutta

älkää vaatiko, että kuusamolaiset tulevat sen järjestämään.”
Ja jatkamme, että ”Kuusamossa
Lintumaraton jatkuu niin kauan
kuin joukkueet kisaamaan viikkoa ennen juhannusta saapuvat.
Tervetuloa!”.

Tu l o k s e t

KUUSAMON LINTUMARATON 13.-14.6. 2003
Uutena lintulajina lintumaratonissa saatiin Kuusamolle LUHTAKANA!
Osallistuneita joukkueita oli 33 ja kisan aikana havaittiin Kuusamossa 159 lajia. Tosin kilpailun jälkeen
huomattiin, että ainakin yksi lintulaji oli jäänyt havaitsematta, sillä Valtavaaran laella oli samanaikaisesti
havaittu keräkurmitsa, vaikka sitä ei itse kisassa löydetty.

24 tunnin kisa
1

MC Rallus
Tuukka Kupiainen, Juha Laaksonen, Sami Laukkanen, Markus Keskitalo ja Tuomas
Seimola
Doz K Hahn
Kari Engelbarth, Pentti Kallio, Jari Markkula, Olli Näyhä ja Kari Saarinen

128

3

Paras A-ryhmä
Aarne Ohtonen, Mika Ohtonen, Jouni Riihimäki ja Sami Tuomela

125

4

Takaveto
Jukka Salokangas, Vesa Jouhki, Andreas Linden ja Jaakko Aarniala

123

5

Turku I
Rauli Lumio, Jouko Lunden, Juhani Toukola ja Jouko Vuokko

122

6

Mestarit lavalta ja poika
Mikko Kataja, Pekka Nikander ja Kaj Hellsten

118

7

Pyhäjärven Ponnistus
Jari Landén ja Merja Landén

117

8

Pläkhooks
Kari Aromäki, Jarmo Lehtonen, Mauno Niskanen ja Pekka Wallin

116

9

Mittumaarin Pojat
Veli-Matti Multanen, Veli Niemi ja Timo Damski

115

10

Klenkat
Antti Leivo, Antti Huttunen, Kari Rannikko ja Ari Vienonen

113

11

APLA
Esko Sarkanen ja Mauri Sarkanen

113

12

Porvoon mitalla
Hans Ehrnsten, Rolf Friberg, Thomas Hedberg ja Torbjörn West

112

13

Nuotit hukassa
Irma Hautala, Johanna Klemettinen, Seija Rannikko ja Pirkko Siikamäki

110

2

127

jatkuu...
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14

Äimän käet
Hannu Friman, Kirsi Leiri ja Tapani Missonen

110

15

Heppu
Reijo Purasmaa, Hannu I. Miettinen, Olli Sassi ja Matti Ryhtä

110

16

BirdLife Suomi
Teemu Lehtiniemi, Olli-Pekka Liinalaakso, Vesa Tuominen ja Ilkka Wentus

109

17

Epukit
Jari Siven, Ari Väätäinen, Veikko Salo ja Paul Hellström

109

18

Stadin Staijarit
Kalevi Hietaniemi, Tuomas Hietaniemi ja Matti Koljonen

106

19

Nuijamiehet
Jukka Reinikainen, Jyrki Jalli ja Juha Koskinen

105

20

Mikä Missä
Jyrki Tolvanen ja Jarkko Pajunen

105

21

Kuusamo by night
Mika Piipponen, Heikki Suoraniemi ja Tenho Piipponen

104

22

Perämeren pojan paluu
Petri Lampila, Esa Hohtola ja Aappo Luukkonen

104

23

Kurppakomppania
Jorma Pessa, Jari Hakala, Timo J. Palomäki ja Jukka Pessa

104

24

Arctic Birders
Warren Hall, Ron Verhoogh ja Heikki Seppänen

101

25

Ikikuukkeli
Arto Laakso ja Martti Raekunnas

99

26

Yle Dream Team
Veikko Neuvonen, Pertti Kalinainen, Pekka Pouttu ja Kalevi Laine

97

27

www.bilia.fi
Christer Casagrande, Kai Suomela, Tuomo Tahkola ja Markku Vakiala

95

28

Pölkky Oy
Tarmo Latvajärvi, Unto Laitala ja Leo Räisänen

89

29

Käpylän korsi +
Risto Laine, Pasi Jokinen ja Hannu Hurskainen

86

18 tunnin kisa

80

1

Pohojalaaset tuloo ja Turkus työntää
Hannu Hautala, Jyrki Minn, Ari Linna ja Benjam Pöntinen

2

Rukan Tiirat
Anne Murto, Jukka Makkonen, Paavo Hamunen ja Jukka Valtola

91

3

Hyde & Jones
Philip Hyde ja Robert Jones

89

4

Lagopus
Margus Ellermaa ja Satu Ellermaa

89
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Peruslajit I ( 70 lajia)

Peruslajit II (30 lajia)

Kaikki muut lajit olivat
kaikilla joukkueilla paitsi:

Kaikilla joukkueilla oli
teeri, käpytikka, tilhi ja
hömötiainen.

Silkkiuikku
Tukkakoskelo
Isokoskelo
Tylli
Suokukko
Mustaviklo
Vesipääsky
Käki
Metsäkirvinen
Niittykirvinen
Keltavästäräkki
Rautiainen
Punarinta
Kivitasku
Lehtokerttu
Viherpeippo
Vihervarpunen
Urpiainen
Punavarpunen

32
32
31
31
29
32
29
32
32
32
32
18
29
26
32
32
32
31
31

Metsähanhi
Jouhisorsa
Heinätavi
Lapasorsa
Mustalintu
Hiirihaukka
Sääksi
Tuulihaukka
Kurki
Pikkutylli
Kapustarinta
Jänkäkurppa
Lehtokurppa
Metsäviklo
Suopöllö
Kiuru
Koskikara
Peukaloinen
Sinirinta
Hippiäinen
Lapintiainen
Sinitiainen
Kuukkeli
Pikkukäpylintu
Pohjansirkku
Pikkusirkku

19
32
7
3
10
16
29
15
26
24
27
21
30
31
6
26
29
26
27
29
28
27
31
30
18
31

Huutolajit:
Laji
Kaakkuri
Mustakurkku-uikku
Merimetso
Harmaasorsa
Lapasotka
Allihaahka
Mehiläishaukka
Haarahaukka
Merikotka
Ruskosuohaukka
Sinisuohaukka
Kanahaukka
Varpushaukka
Piekana
Kotka
Ampuhaukka
Nuolihaukka
Muuttohaukka
Pyy
Riekko
Metso
Viiriäinen
Meriharakka
Lapinsirri
Jänkäsirriäinen
Punakuiri
Merikihu
Merilokki
Mustatiira
Huuhkaja
Hiiripöllö
Varpuspöllö
Sarvipöllö
Helmipöllö
Käenpiika
Palokärki
Pohjantikka
Virtavästäräkki
Satakieli
Sinipyrstö
Mustapäätasku
Mustarastas
Viitakerttunen
Kultarinta
Hernekerttu
Pensaskerttu
Mustapääkerttu
Idänuunilintu
Sirittäjä
Tiltaltti
Puukiipijä
Pikkulepinkäinen
Isolepinkäinen
Närhi
Kottarainen
Tundraurpiainen
Kirjosiipikäpylintu
Isokäpylintu
Taviokuurna
Lapinsirkku
Luhtakana

Gav ste
Pod aur
Pha car
Ana str
Ayt mar
Pol ste
Per api
Mil mig
Hal alb
Cir aer
Cir cya
Acc gen
Acc nis
But lag
Aqu chr
Fal col
Fal sub
Fal per
Bon bon
Lag lag
Tet uro
Cot cot
Hae ost
Cal tem
Lim fal
Lim lap
Ste cus
Lar mar
Chl nig
Bub bub
Sur ulu
Gla pas
Asi otu
Aeg fun
Jyn tor
Dry mar
Pic tri
Mot cin
Lus lus
Tar cya
Sax tor
Tur mer
Acr dum
Hip ict
Syl cur
Syl com
Syl atr
Phy des
Phy sib
Phy col
Cer fam
Lan col
Lan exc
Gar gla
Stu vul
Car hor
Lox leu
Lox pyt
Pin enu
Cal lap
Ral aqu

Kihu-laji
Piekana/hiirihaukka

Kih sp
But sp

Joukkueita
11
1
5
13
1
1
9
6
18
9
2
14
16
10
26
7
4
2
20
14
23
15
4
1
8
1
2
22
1
3
19
5
1
12
6
26
13
17
5
19
1
11
4
2
10
14
1
7
18
11
13
1
20
11
3
1
7
18
3
1
2
1
2

Riekko on Kuusamon alueella vielä suhteellisen yleinen, ja vuoden 2003
rallissa se löytyikin kolmentoista joukkueen listalta. © JARKKO ALATALO
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V UUSIOE NE RG I AA
- Kuvaus erään ryhmän uroteoista PPLY:n ensimmäisessä atlasrallissa
Oulaisissa ja Merijärvellä vuonna 2006

JUHA MARKKOLA

A

jatus perinteisen kesärallin tilalta tai ohella toteutettavasta atlasrallista iti
mm. PPLY:n atlastoimikunnan ja
rallitoimikunnan jäsenten päässä
pitkin kevättä. Moni on kokenut pelkän lajinmetsästysrallin
johtavan valtavan tietomäärän
hukkaantumiseen, kun muistiinpanoihin ei tule joka lajista kuin
ensimmäinen havaintokerta. Lisäksi Suomen kolmas atlaskausi
(edelliset 1974–1979 ja 1985–
1989) alkoi kuin varkain ja kaipasi Pohjois-Pohjanmaalla jon-

kinlaista alkupotkua.
Kesärallin 2006 pitokunniksi oli jo aikaisemmin sovittu
Oulainen ja Merijärvi. Ajankohta oli lauantai 1.7. klo 18 – sunnuntai 2.7. klo 12, kesto siis 18
tuntia. Atlasralli ja perinteinen
lajeihin keskittyvä kesäralli päätettiin toteuttaa yhtä aikaa, vaikka ne vaativat jossain määrin
erilaisen strategian. Atlasrallin
lajihavainnon perussääntö on
kuten muissakin ralleissa: vähintään 2/3:n joukkueesta (2/2, 2/3,
3/4, 4/5) on tunnistettava laji.
Atlasrallipisteitä koskevat lisäksi seuraavat erityissäännöt, joiden lopullinen muoto valmistui

vasta aivan h-hetken alla:
- Lajin indeksin korotukseen
ruudun ensimmäisen havainnon jälkeen riittää yksi havainnoija.
- Jokaisesta 10x10 neliökilometrin atlasruudusta saa erikseen
pisteitä ruudun jokaisesta lajista.
- Pisteitä saa lajin ruudun korkeimman havaitun pesimävarmuusindeksin mukaan: varmasta pesinnästä (atlasindeksit 71–82) kuusi, todennäköisestä (atlasindeksit 61–66) kolme ja muista yhden (atlasindeksit 1–5).
- Lajista voi kuitenkin saada rallissa maksimissaan 20 pistettä

Atlasrallissa ruokaa kantava pajulintu on arvokkaampi havainto kuin laulava pensassirkkalintu, ja
pajulinnun varmistetuilla pesinnöillä voikin kerätä melkoisen potin atlaspisteitä. © VILLE SUORSA
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Atlasrallin ehkä tärkein
parannus muihin verrattuna on
tuo ruutukohtaisuus: Aina uuden
ruudun alkaessa tavallisetkin lajit ovat jälleen tärkeitä, ainakin
20 pisteen lajikohtaisen maksimin kertymiseen asti. Turhauttavia tyhjiä tunteja ei näin tule
lainkaan.

Vuusioperhe ja sen prinsiipit sekä hieman analyysiä
Joukkueemme Vuusioperheen
(Tuomo Jaakkonen, Juha Markkola, Mikko Ala-Kojola ja Ilkka
Ruuska) nimi syntyi kollektiivisena sanaleikkinä uusperheestä
(ikähaitari 14–51 v.), kierrätyksestä eli uusiokäytöstä ja yhdistymisestä eli fuusioitumisesta.
Sanaa käytetään mm. fuusioenergian yhteydessä, jota muuan

f-vikainen aikoinaan nimitti vuusioenergiaksi. Koska keräsimme
ylivoimaisesti eniten atlaspinnoja, katsomme muutaman sanan
strategiasta olevan paikallaan,
jotta vastaisuudessa löytyisi vastustakin…
- Keskittymisen on oltava kohdallaan - 90 prosentin keskittymisellä syntyy 50 prosentin
suoritus.
- Työnjaosta kannatta tehdä
selvä.
- Joukkueen tulee olla riittävän suuri. Kaksi on atlasralliin ehdottomasti liian vähän:
suunnistaja-kirjanpitäjän tehtävä voi ratkoa mahahaavan
auki, niin paljon on hommia
suunnistamisessa, ruutujen rajojen paikantamisessa ja muistiinpanojen teossa.
Neljä henkilöä osoittautui

ideaalikoostumukseksi: Tuomo
oli paitsi autonkuljettaja myös
hyvin perillä sekä atlasindekseistä että säännöistä oltuaan
keskeisesti sääntöjä valmistelemassa. Rengastajan pesäsilmä
oli myös arvokas. Minä hankin
tapani mukaan GT:tä tarkemmat 1:50 000 topografikartat,
suunnittelin reitin ja suunnistin.
Mikko kirjasi havainnot, ja siinä
piisasi hommaa: perusmerkintöjä (lajeja) tuli 12 lomakkeelle
yhteensä 355, ja usein indeksiä
nostettiin monta kertaa ruudussaan. Myös joitain yksilö- ja
poikasmääriä kirjattiin. Ilkka havainnoi koko ajan niin autossa
kuin ulkonakin, ja nuoret aistit
olivat hyvässä kunnossa.
- Autossa ainakin kolmen pitää
tuijottaa eteenpäin, jotta (3/4)
näkisi tien yli vilahtajat.Nel-

Sinitiaisen poikanen antaa atlasrallissa seitsemän pistettä varmasta pesinnästä ”73: havaittu
juuri lentokykyiset poikaset tai untuvikot, jotka voidaan katsoa syntyneiksi ruudun alueella”.
© VILLE SUORSA
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jän porukassa aina joku on
virkeä ja pitää muutkin hereilä
ja vauhdissa mukana: kun Tiku väsyy leikkiin yhtyy vuorostansa Taku jne.
- Pitää käydä mahdollisimman
monella ruudulla. Jos jostain
tingitään, ne ovat vain pieneltä osaltaan tutkimuskuntiin
kuuluvia ruutuja. Onnistuimme aika hyvin: kävimme
12:sta 18:sta mahdollisesta
pikku nurkat mukaan lukien.
Käsikirjoituksessa oli peräti
14 ruutua, mutta ajanpuute
karsi pari pois. Meidän oli
pakko aloittaa Oulaisten keskustassa, koska tulin muita
myöhemmin. Tehokkainta olisi ollut aloittaa tutkittavan alueen jostain ulkonurkasta.
- Pitää samalla minimoida autolla ajo. Onnistuimme aika
hyvin, 250 km. Ruutua kohti
meille kertyi matkaa 20,8 km,
Hohtoloilla 20,2 km/ruutu (9
ruutua, 182 km) ja Kohtuuden ystävillä 20,0 km/ruutu
(10 ruutua, 200 km) eli vielä
hiukan vähemmän. Marginaali
ruuduissa pyörähdys tuotti
meille siis (vain) hieman lisämatkaa. Keskisarjan muodostivat Erkki ja joo jo joo (8
ruutua, 250 km, 31,3 km/ruutu) ja alkuasukkaat eli Ristivuoren ponnistus (9 ruutua,
334 km, 37,1 km/ruutu). Omassa sarjassaan paini lajirallisarjan voittaja Merenneito, jolla matkaa kertyi 440 km,
mutta ruutuja vain 8, eli 55,0
km/ruutu. Näyttäisi siltä, että
atlasta painottaneet ryhmät
selvisivät vähemmillä kilometreillä kuin lajimäärän maksimointiin pyrkineet..
- Pitää käydä tiedetyillä tai todennäköisesti mukavilla ja
kauniilla paikoilla, jotta on kivaa.
- Pitää kävellä kunnolla soilla
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ja metsissä.
- Koska ollaan Pohjanmaalla,
järviä on vähän, ja ne kannattaa koluta mahdollisimman
tarkkaan.
Hienoja paikkoja tosiaan
löytyi, kärjessä ehkä Piurukkasuo, Likalanjärvi ja AhvenjärvenIsojärven alue. Myös moni vanha kylä oli kaunis ja idyllinen,
vaikka maaltapako on tainnut
tyhjentää monta puhtoa.
- Kun lintu näkyy, tarkkaillaan
sen verran pitkään, että kahta
suuremmatkin atlasindeksit
ovat mahdollisia. Onnistui
hyvin; ainakin kerran hyödynsimme sääntöjen kohdan,
jonka mukaan 3/4:n jo ruudussa havaitseman lajin indeksin
korotukseen riittää yksi näkijä: lähdimme kolmen voimin
erään ääntelijän perään, ja
yksi jäi kyttäämään pikkulepinkäisen pesälle menoa.
- Oulaisten ja Merijärven haviksia kävimme läpi Tiirasta
ja PPLY:n sivuilta sekä Lintutiedotuksesta, mutta emme tehneet niistä muistiinpanoja tai
karttamerkintöjä. Ne eivät juuri vaikuttaneet käytännön suoritukseen.
- Luin vasta jälkeenpäin Pohjois-Pohjanmaan lintupaikkaja lintutornioppaan vähät tekstit. Niistä olisi tällä kertaa ollut vähän hyötyä, mutta jossain muualla varmaan enemmänkin. Pyhäjokilaakson
luontopaikkaoppaan unohdimme kokonaan.
- Jätimme sovinnolla yölaulajien etsinnän pois, koska se olisi
vaatinut paljon lisäkilometrejä
ja poikkeamista systemaattisesta reitinvalinnasta. Sama
koskee petolintuja: emme hakeutuneet lopussa staijaamaan
aukioille, vaan kolusimme kaikessa rauhassa Isojärven sydänmaata.

- Jos ajattelee mahdollisimman
tehokasta atlastyötä jollain
vähän tutkitulla alueella eikä
atlasrallia, yölaulajabiotooppien koluaminen ja kaartelevien petojen staijaaminen kannattaisi kyllä sisällyttää ohjelmaan, koska niitten kautta tulee todennäköisesti laajemmallekin alueelle uusia lajeja.
Rallissa yölaulajat ja kaartelevat pedot kuitenkin antavat
vain pieniä atlasindeksejä (2)
ja yhden rallipisteen per laji,
joten niihin satsaaminen ei
juuri lyö leiville.
- Pitkät ja vaativat maastokomppaukset kannattaa sijoittaa
alkuun, kun intoa ja energiaa
vielä on runsaasti. Loppuun
sopii rauhallinen mielenkiintoisen paikan koluaminen (tai
siten petostaijaus).

Pikkukultarintapiippi ei
sekoita pasmoja
Ryhmän enemmistö aloitti ilman
minua Oulaisten keskustassa, ja
minä liityin mukaan noin kolme
varttia alusta. Tässä ruudussa
(713:39) johon myös Piipsjärven länsiosa kuului, viivyimme
pari tuntia, yli puoli tuntia suunniteltua enemmän ja näimme 38
lajia, joista 24 varmasti pesiviä.
Parhaat havikset olivat ehkä pikkuvarpuspoikue, ruokaa kantava
peltosirkku ja pulun lentopoikanen (tunnistus mustista jaloista ja
vihreän seppelen puuttumisesta).
Mieleen jäivät mm. kaunis puukirkko ja sitä ympäröivä hautausmaa. Emme antaneet Merenneidolta piippariin pamahtaneen
pikkukultarinnan häiritä suoritusta, vaikka se olisi useimmille
ollut kai elämänpinna, vaan pysyimme aaiivvaann rauhallisina.
Matkalla pohjoiseen kävimme
Piipsjärven venerannassa, jossa
näkyi mm. kottaraisia ja silkki-

uikku poikasineen itäisen naapuriruudun (713:40) puolella.
Jatkoimme itäiseen naapuriruutuun (713:40) Piipsjärven pohjoispään kautta. Ruudun
länsiosassa on puoli Piipsjärveä
ja laajoja peltoja, idempänä etupäässä ojitettuja soita ja kallioisia metsiä. Tästä ruudusta irtosi
42 lajia. Kuulimme huonosti
jonkun suopöllömäisen ”räyh”äänen kallioiselta kukkulalta,
mutta emme löytäneet äänen
lähdettä. Pikkulepinkäisen pesintä varmistettiin Myllyperällä. Kävimme myös Laitaperällä
Piipsjärven kaakkoispuolella kivilouhoksella, jossa uiskenteli
kalalokkipoikue ja jatkoimme
itään Hietalanperän-Murronperän kautta. Törmäpääskyjä lenteli runsaasti, mutta pesiä ei
löytynyt. Lajikin jäi vahingossa
pois kirjanpidostamme. Pesinnän varmistimme peräti 20 lajilla, osan tosin vasta myöhemmin
ajaessamme ruudun itäreunaa
Matkanivalle ja kohti Vesiheikkiä.

Kadonnut salo ja muita
kertomuksia
Seuraava ruutu oli Oulaisten äärimmäinen koillisnurkka Möyryperällä päin (713:41). Möyryperän voimalinjan jälkeen hakkuulla
näkyi lapinharakkapoikue ja
vain puoli kilometriä idempänä
toinen ja retken ainoat tilhet.
Lähdimme Juhan ”tuoreitten”
(1974) muistikuvien innoittamina Paukkasalon kanahaukka- ja
lapinpöllömaille, mutta koko
salo oli saanut siivet selkäänsä.
Hakkuilla, aurauksilla ja ojikossa törmäsimme kuitenkin rallin
ainoaan ukkometsoon ja näimme kurjenjälkiä. Jäljethän ovat
oikeastaan atlashavis, mutteivät
atlasrallihavis. Etenimme jonkin matkaa Hirvinevalle, mutta

kartan mukaista keskiosan märkää aluetta emme tavoittaneet.
Eniten pisteitä tuotti korpin lentopoikue. Lajeja ruudussa näkyi
20, varmasti pesiviä niistä 5.
Tässä vaiheessa (muistaakseni n. klo 23) olimme
suunnitteluaikataulusta jo runsaat kaksi tuntia jäljessä, ja asia
ratkaistiin siten, että päätimme
jatkossa pudottaa pois joitain
hankalapääsyisiä reunakohteita.
Näin kävi koko ruudulle 712:37
Merijärven etelärajalla Kalliolampineen ja sen itäpuolisesta
712:38 ruudusta länsiosalle Hillurahkoineen ja Hämeenjärvineen.
Hirvinevalta palatessamme hurautimme vahingossa
Piipsjärven keskimmäisen (Hietalanperän) tien ohi, ja asiain tila
varmistui vasta, kun tulimme
713:40 ruudun etelärajan peltoaukiolle, jolla oli vielä runsaasti
latoja jäljellä. Pellolla lekutteli
tuulihaukka, ja ladon seinustalla
hoksattiin pesälaatikko, josta näkyi poikasia. Tähänkin ruutuun
kertyi 42 lajia ja täydet pinnat 20
lajista.
Tulimme nyt MatkanivaVesiheikin ruutuun 712:40 ja
heti ruudun rajalla aukesi uusi
latoaukea tuulihaukkoineen ja
asuttuine pesälaatikoineen. Emme poikenneet Pyhäjoen siltaa
kauemmas, vaan lähdimme kohti Oulaista ja Piurukan sydänmaata. Lajeja ruutuun ehti kertyä vain 18 ja varmoja pesintöjä
”vain” 8. Vesiheikissä vanhoilla
arosuohaukkamestoilla oli sekä
peltopikkukuoveja että suopöllöjä.

Piurukan lintuparatiisi
Sitten hurautus taas Oulaisten
pääruudun (713:39) kautta Piipsjärven länsipuolelle ja Ahonperän kautta ruutuun 714:39.

Saarenperän metsätiellä nähtiin
ojassa vesi- eli ojamyyrä. Palatessa samalla ”salaisella” tiellä
vastaan tulivat Merenneidot.
Hämmästykseksemme Piurukkajärvelle johti ainakin alkuviitalla
merkitty polku, joka märissä
kohdissa oli varustettu pitkoksin.
Pirukkajärvellä oli urheilukalastuspaikka, ainakin yksi mökki ja
koillisrannalla lukittu kämpäntapainen. Järvellä saalisti runsaasti nauru- ja pikkulokkeja ja
tiiroja. Myös kaksi-kolme lapintiiraa nähtiin kalatiirojen lisäksi.
Tämä tuntui oudolta sisämaassa
näin etelässä, mutta jälkeenpäin
huomasin Pohjois-Pohjanmaan
lintupaikka- tai lintutornioppaassa lajin mainituksi Piurukkasuon
linnustossa. Sen sijaan kalatiiraa
ei kohdassa mainittu.
Lähestyessämme järven
pohjoispuolista Piurukkasuota
alkoi harmaalokkien varoittelu
voimistua ja vähän kauempaa
luoteesta kuului kovaa kala-,
nauru- ja pikkulokkien huutoa. Uskomattoman upealla ja
allikkoisella suolla varoitteli
70-80 harmaalokkia, lähes 400
nauru- ja pikkulokkia (pikkulokkeja niistä alle 40), noin 20 kalalokkia ja noin 15 kalatiiraa
eli paljon oppaiden ilmoittamia
vanhoja lukuja enemmän. Harmaalokkien poikaset uivat etupäässä itäreunan allikoissa, pienempien lokkien pojat olivat
länsiosan lampareella. Niiden
seurassa uiskenteli hermostuneesti mustakurkku-uikkupari.
Pikkukuovien ja kapustarintojen
varoittelu kuului lakkaamatta.
Palatessamme äkkäsimme vielä
uskomattoman suuren sorsankokoisen kuikanpoikasen isossa
harmaalokkiallikossa sekä hätäileviä keltavästäräkkejä. Tämä
ruudun pintaraapaisu tuotti 26
lajia, joista peräti 12 varmasti
pesivinä. Alkuperäiseen matkaAUREOLA 2003
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suunnitelmaan kuulunut pistäytyminen syvemmällä ruudussa
Yritysperällä ja Lehtilammella
jätettiin aikataulusyistä väliin.
Osaamis-, innovaatio- tai tulosjohtamisperää emme löytäneet
edes kartalta.

58 lajia, joista peräti 26 oli varmasti pesiviä, mutta osa haviksista tuli retken myöhemmissä
vaiheissa kulkiessamme ruudun
halki pari kertaa. Likalanjärvellä
vastaan tulivat ainakin joo joo:t
ja yksi toinen ryhmä.

Likalan lintujärvi
Taas Oulaisten pääruudun kautta, mutta nyt pohjoista Pyhäjoen
tietä ruutuun 713:38 ja Likalanjärvelle. Järvestä laskevan Viirelänojan (pikkujoki) sillan eteläpuolella lauloi peukaloinen, joka
oli lähes kaikille vähintään vuodenpinna, jopa elämänpinna. Se
ei kuitenkaan jäänyt retken viimeiseksi peukaloiseksi… Lintutornin merkintä oli hieman puutteellinen, mutta onneksi ainakin
Ilkka oli käynyt täällä ennenkin.
Järven koillispuolen pellolla hätäili vimmatusti valkoviklo, kun
poikanen juoksi kärrytiellä edellämme. Se sai Tuomon renkaan
nilkkaansa. Kahlaajien hätäilyn
välistä tunkeutui läpi viitakerttusen laulu.
Matka tornille tuntui yllättävän pitkältä, ja korkeassa
kasvillisuudessa rannikon asukki
kuvitteli puutiaisten ojentelevan
kahdeksaa pikku raajaansa kulkijoita kohden joka viitakastikan
kärjessä. Torni löytyi ruopatun
pikkujoen suusta järven itärannalta. Se tuntui neljän alla vähän
hataralta. Likalanjärvi osoittautui erinomaiseksi lintujärveksi
lapasorsineen, nokikanoineen,
mustakurkku-uikkuineen, sorsapoikueineen, lokkeineen. Näimme joutsenpoikueen emojen kaulat, mutta laitoimme kirjanpitoon
vain parin, koska poikaset olivat
järvikaislikon takana näkymättömissä. (Pesimättömät joutsenet
ovat suurimmaksi osaksi Kuolan
niemimaalla, viivyttelijät Perämerellä) Ruudussa tapasimme

Merijärvi
Jatkoimme Pyhäjoen tietä Ylipäähän ja sieltä jokivarteen Kalaputaalle ja edelleen etelään
Oulaisten-Merijärven tielle Petäjäskoskelle ja Merijärven keskustaan. Seuraava ruutu oli Merijärven keskustan ruutu 713:37.
Menimme suoraan Lahdenlammelle, missä ropsahti hyvä kokoelma vesilintuja kärjessä mustakurkku-uikkupoikue. Jatkoimme
Salonniemeen ja jokivarren venerannan pikkukultarintapaikalle, mutta se ja yölaulajat olivat
nyt aamulla vaiti. Ruutu antoi 40
lajia, 17 varmasti pesiviä.
Seuraavaksi pistäydyimme äärimmäisessä luoteisruudussa (714:37) kahta puolta jokea ja
sitten Pyhäkosken kautta itään.
Lajeja tuli vain 22, joista vain
kolme varmistettua pesintää,
mutta taisi sekin olla rallin korkein luku. Emme nähneet yhtään
petoja, toisin kuin alkuasukkaat
(Ristivuoren ponnistus), jotka
täällä havaitsivat hiiri- ja sinisuohaukan ja piekanan. Vuottui sentään puukiipijä.
Sitten saavuimme pohjoisimpaan osaruutuun (714:38).
Tässä vaiheessa näimme Hohtolat, jotka tapasimme vielä kahdesti uudelleen. Joukkueemme
oli unisimmillaan, mm. kuski
nukahti rattiin heti, kun auto oli
pysähtynyt. Pahkasalon mainio
lajisuma karkotti kuitenkin unet
lopullisesti, ja kuntomme riitti
nyt reippaana purkuun asti: ruokaa kuskaavat tuulihaukka ja sarvipöllö, närhen lentopoikue, ku-
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lorastaita, sinisuohaukka, retken
toinen peukaloinen… Lajeja tuli
23, niistä 6 varmasti pesiviä.

Koukkaus Ylivieskan puolella
Sitten lähdettiin kohti Irvaa ja
Pyhäjoen pikkusiltaa ja uusia
seikkailuja. Alkumatka Kalaputaan kautta oli tosin vanhan kertausta (ruutu 713:38), kunnes
jossain Myllyperän hevostallilla
Ilkka äkkäsi laitumelle laskeutuvan hemppomaisen pikkulinnun,
joka tosiaan oli hemppo. Aika kului, oltiin jo pitkällä aamussa, ja
Oulaisten keskustan lounaspuolen ruutu (712:38) tutkittiin vain
läpi ajaen ja pysähdellen. Menimme Nuhaperältä jokivarresta
lounaaseen Raudasperälle ja Kytökorpeen ja lopulta jouduimme
muutaman kilometrin ja minuutin ajaksi ulos kisa-alueelta Ylivieskan puolelle päästäksemme
takaisin Ylivieskan-Oulaisten tietä (nro 86). Riemukkain Kytökorven ruudun haviksista oli tien
ylittänyt pyypoikue. Erityisesti
Tuomo suri Ylivieskan puoleista
lehtokurppapoikuetta, kahdestakin syystä (se ei kuitenkaan jäänyt auton alle). Ruutuun 23 lajia,
9 varmistettua pesintää.
Seuraavaksi tuli kulma äärimmäistä eteläistä ruutua 711:39. Suunnitelmissa oli
käynti Viitajärvellä, joka rajoittuu Oulaisiin juuri ja juuri, mutta
emme aikataulusyistä menneetkään sinne. Sieltä olisi voinut irrota ruskosuohaukka, jonka Ristivuoren ponnistus siellä näki…
Tyydyimme
käväisemään muutaman kilometrin
Pökkylän tietä, ja lajimäärä jäi
18:aan, varmat pesinnät viiteen.
Nekin taisivat olla lajeja, joista
maksimipisteet (20) olivat jo
plakkarissa.

Huuto erämaassa
Kymmenen jälkeen saavuimme
erämaiselle Isojärven sydänmaalle (712:39), missä olimme
päättäneet käyttää ajan loppuun
ja jättää kohtalomme Tapion
käsiin… Paikalle olivat meitä ennen ehättäneet Hohtolat,
joille vilkuttaessamme Tuomo
pamautti autojen peilit yhteen.
Ihme ja kumma: peilit eivät hajonneetkaan. Kiiruhdimme Hohtoloita ennen AhvenlammenIsojärven väliselle tielle ja
pitkoksia kipin kapin pohjoiseen
Ahvenlammelle. Alue oli suurimmaksi osaksi luonnontilainen
tai lähes luonnontilainen, mutta
mitään lajiräiskettä ei alku ollut.
Jatkoimme kohti Isojärveä, ja
nyt löytyi retken ainoa sirittäjä
ja varoitteleva peukaloinen. Kä-

vimme järven pohjoisrannalla ja
käännyimme koillisesta lahdesta
takaisin tien päätä kohti. Ruudussa näimme 27 lajia, joista
varmoja pesintöjä 11. Isojärven
ja Ahvenjärven välissä näimme
1+2 haapaperhosta ja ritarin eli
kaksi kolmesta Suomen suurimmasta päiväperhoslajista! Paras
rypistys tuli kuitenkin vasta aivan lopussa: Tuomo tunsi kutsumusta vetäytyä hetkeksi yksinäisyyteen, mutta alkoikin kohta
huutaa niin, että luulimme kyyn
pistäneen pyllyyn. Mutta ei –
mietiskelypaikalla olikin hätäilevä POHJANSIRKKUPARI!
Se olikin matkatarinan loppu,
sillä aika loppui ja lähdimme
kohti Honkamajaa.

Kultaa ja kunniaa
Koko strategiamme oli laadittu
vain atlasrallinäkökulmasta. Tulos, 862 pistettä eli yli 300 pistettä enemmän kuin kakkosilla
eli Kohtuuden ystävillä (548),
ylitti odotuksemme. Silti lajejakin kertyi yllättävän hyvin (99)
ja tulimme kokonaislajimäärässäkin alkuasukkaiden kanssa jaetulle hopealle. Jäimme kuitenkin
selvästi Merenneidon (110 lajia)
varjoon tässä sarjassa. Kävimme
kaikissa ruuduissa (12), joissa ylipäätään joku ryhmä kävi. Näimme eniten lajeja peräti 8 ruudussa
(yksi niistä jaettu kärkitila), ja
eniten atlasindeksejä saimme kokoon 10 ruudussa. Aihetta on siis
vaikka pieneen juhlaan…

Komea ritariperhonen miellyttää myös lintuharrastajan silmää. © JARKKO ALATALO
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PIKKUHARVINAISUUDET POHJOIS-POHJANMAALLA - ESIINTYMINEN JA TUNNIS TAMINEN
osa 2
JARI PELTOMÄKI JA HARRI TAAVETTI / FINNATURE

A

rtikkeli esittelee sanoin
ja kuvin muutamia säännöllisimmin alueellamme
esiintyviä harvinaisuuksia. Tekstissä pyritään tuntomerkkien lisäksi valottamaan lajin esiintymiskuvaa, eli mistä ja milloin
kyseistä lajia kannattaa etsiä.
Artikkeli perustuu kirjoittajan (Harri) 11.9.2002 PPLY:n
kuukausikokouksessa pitämään
esitelmään.

Artikkeli on jaettu kahteen osaan: ei-varpuslintuihin ja
varpuslintuihin. Tässä toisessa
osassa esitellään varpuslinnut.
Ensimmäinen osa on julkaistu
Aureolan vuosikirjassa 2002.

Isokirvinen (Anthus richardi)
Isokirvinen on syys-lokakuun
rari. Parhaita paikkoja ovat rannikon rantaniityt ja ruderaatit.
Oulun jätärin (jätevedenpuhdistamo) ja Oritkarin kentät ovat
potentiaalisia paikkoja ja niillähän laji on jo havaittukin useasti.

Myös Hailuodon pohjoisrannan
hiekkadyynit ovat komppaamisen arvoisia. Isokirvinen on usein
havaittu myös saaristossa. Lajin
voi nähdä myös muuttolennossa,
usein seuraamassa rannikkoa.
Isokirvinen löytyy ehkä
useimmin lentoäänen perusteella. Se on räjähtävä ja repivä ”pshriu!” tai ”shriip!”, kuitenkin
yleensä lopussa aleneva, eikä
suora. Muistuttaa ehkä eniten
varpusen joitakin terävimpiä
ääniä. Kun lentävän linnun saa
näkyviin, isokirvinen on kuin
raskas, isomahainen västäräkki:

Isokirvisen (Anthus richardi) vaalea silmäkulmanjuova on selvä ja ohjas on melko vaalea. Rinnassa on voimakkaita mustia täpliä ja selkä on myös selvästi kuvioitu. Huomaa lisäksi vahvarakenteinen ”rastasmainen” nokka. Oman, maaliskuu 2006. © JARI PELTOMÄKI / LINTUKUVA.FI
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se lentää syväaaltoisesti, sillä on
pitkä pyrstö (ei kuitenkaan västäräkin luokkaa, mutta muita kirvisiä pitempi) ja pyöreä vatsa.
Maassa isokirvisen näkyvimpiä tuntomerkkejä ovat hyvin voimakas ja leveä vaalea silmäkulmanjuova, pitkä ja paksu,
lähes rastasmainen, tyvestään
kirkkaan pinkki nokka sekä voimakkaan viiruinen rinta, joka
kontrastoituu jyrkästi viiruttomaan vatsaan ja kupeisiin. Kupeet ja rinta ovat pohjaväriltään
buffin (himmeän/ruskeankeltainen), jopa punertavan sävyiset,
vatsa aina valkoinen. Voimakasviiruisen rinnan ja valkoisen
vatsan välinen jyrkkä kontrasti
on myös lennossa kauas näkyvä
tuntomerkki.
Nuori nummikirvinen muistuttaa pukutuntomerkeiltään melkoisesti isokirvistä, jonka vuoksi
on kiinnitettävä huomiota linnun
päänkuvioihin. Isokirvisellä ohjas on tasaisen vaalea, kun taas
nummikirvisellä on selvä tumma
ohjasjuova. Myös mongoliankirvinen on otettava huomioon isokirvistä määritettäessä. Muita
nummi- ja mongoliankirvisen
yhteisiä eroja isokirviseen ovat
mm. ohuempi ja terävämpi nokka, lyhyempi takavarpaan kynsi
ja lyhyempi pyrstö sekä ääni.
Luotokirvinen (Anthus petrosus)
Useimmin luotokirviseen törmää
alkukeväästä, jo maaliskuun lopusta alkaen kivikkoisilla rannoilla, satamien aallonmurtajilla,
ja muilla vastaavilla rantapaikoilla. Oulun syväsatama, syvis,
on jo perinteiseksi muodostunut
paikka, mistä ”luotsi” kevät toisensa jälkeen löytyy. Sisämaassa
laji on hyvin harvinainen. Myös
muina vuodenaikoina aika rari.
Määrityksessä on jo päästy
aika pitkälle, kun löytää kirvisen

Mongoliankirvisen (Anthus godlewskii) vaalea silmäkulmanjuova on ohuempi kuin nokasta alaspäin suuntautuva vaalea
esiviiksijuova. Rinta on suhteellisen heikosti viiruinen ja nokka
on hento, rakenteeltaan melko ”metsäkirvismäinen”. Koivet
ovat vaaleanpunaiset ja takavarpaankynsi on takavarvasta lyhyempi. Lumijoki Suomi, marraskuu 2005. © JARI PELTOMÄKI /
LINTUKUVA.FI

Nummikirvisellä (Anthus campestris) on leveä vaalea silmäkulmanjuova ja sen silmän ja nokan välillä tumma ohjasjuova.
Selkä on niukkakuvioinen, tasaisen hiekanruskea ja rinnassa
on vain vähän tummaa kuviointia. Koivet ja pyrstö ovat suhteellisen lyhyet. Oman, maaliskuu 2006. © JARI PELTOMÄKI / LINTUKUVA.FI
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Luotokirvinen (Anthus petrosus) on niittykirvistä tummemman
ja suttuisemman näköinen. Jalat ovat tummat (tällä yksilöllä
ehkä normaalia vaaleammat). Myös selkäpuolen juovitus epäselvärajaista. Huomaa luotokirvisen leveä ja diffuusi rinnan
viirutus sekä pitkä, kokotumma nokka. Päänkuviot ovat keskimäärin niittykirvistä heikommat. Huomaa luotokirvisen tumma
ohjas. Varanginvuono, Norja. © HARRI TAAVETTI / FINNATURE

alkukeväällä rantakivikossa. Ensimmäisiä piirteitä, joihin huomio kiinnittyy ja mihin pitääkin
kiinnittyä, on linnun tummanharmaa yleissävy, pitkä, tumma
nokka ja tummat jalat. Puvun
viirutus on suttuista, varsinkin
alapuolen viirut leveitä ja diffuuseja. Myös alapuolen pohjaväri
on likaisemman valkoinen kuin
niittykirvisellä. Luotokirvinen
on hieman niittykirvistä kookkaampi, jota pitkä nokka vielä
korostaa.
Myös aänet poikkeavat
niittykirvisestä, mutta varma määritys pelkästä äänestä ei ilman
lujaa kokemusta onnistu. Se on
niittykirvisen terävän ”istin” venytetty versio ”viist”.

Sitruunavästäräkki (Motacilla citreola)

Harhailevia sitruunavästäräkkejä nähdään toukokuussa ja uudelleen elo-syyskuussa, jolloin
mukana ovat myös nuoret linnut.

90

AUREOLA 2003

Kesällä laji on harvinaisempi,
tosin viime vuosina laji on pesinyt Kempeleen Sarkkirannassa
ilmeisesti jopa usean parin voimin.
Sitruunavästäräkki viihtyy samoilla paikoilla kuin västäräkit ja keltaväiskitkin, eli lyhyillä nurmikoilla, rantaniityillä
ja lietteillä. Oulun syväsatama
on hyvä paikka keväin syksyin.
Varsinkin elokuussa paikka vilisee västäräkkejä ja onpa sittiskin
usein paikalla nähty.
Kaikissa puvuissa yhteisiä lajityypillisiä piirteitä ovat
kaksi leveää valkoista siipijuovaa, harmaa selkä ilman oliivin
sävyä ja valkoinen alaperä.
Keväällä vanhat linnut
eivät juuri tuota määritysongelmia, naaraskin on itsensä näköinen, eli sillä on leveät valkoiset siipijuovat, harmaa selkä,
keltaiset rinta, kurkku ja silmäkulmanjuova, joka kiertää leveänä renkaana korvanpeitinhöyhenten takaa.

Nuoret linnut voivat sen
sijaan olla ongelmallisia, etenkin
hassun näköisiä keltaväiskejä on
olemassa.
Kun näkee västäräkin, jolla on selvät valkoiset siipijuovat
(eikä ole västäräkki, eli rinnassa
ei ole mustaa puolikuuta), tulee
katsoa seuraavia tuntomerkkejä:
alaperän tulee olla puhtaanvalkea. Myös keltaväiskillä saa olla
valkoinen alaperä, mutta sittiksellä ei koskaan ole keltaista.
Selkä on harmaa tai ruskehtavan
harmaa. Keltaväiskillä voi selkä olla harmaa, mutta sittiksellä ei koskaan ole vihertävää tai
oliivin sävyä. Vaalea silmäkulmanjuova kiertää selvästi korvanpeitinhöyhenten takaa ympäri muodostaen renkaan pään
sivulle. Keltaväiskillä ei koskaan
muodostu tällaista, ainakaan selkeän jyrkkärajaisesti. Ohjas on
sittiksellä vaalea, keltaväiskillä
on tumma ohjasjuova. Myös
otsa on sittiksellä vaalea. Nokka
on sittiksellä kokotumma, keltaväiskillä alanokan tyvi on muuta nokkaa hieman vaaleampi.
Keltaväiskillä siipijuovat eivät
koskaan ole yhtä leveät ja puhtaanvalkoiset, vaikka vaihtelua
esiintyykin.
Ääni on hyvä suuntaa antava tuntomerkki, vaikkakaan ei
yksin riitä. Se on suora, terävä,
”ärräpitoinen” ”tsriip!”. Tosin
kun esimerkiksi Oulun syväsatamassa keltaväiskiparvia kuuntelee, niistä kuuluu vähän väliä
hyvin sittismäisiä ääniä. Mutta
kyllä sellainen ääni saa kääntämään pään ja katsomaan ääntelijää huolellisemmin.

Taigauunilintu (Phylloscopus
inornatus)

Taigauunilinnut, eli tuttavallisemmin ”inot”, saapuvat tänne
syyskuun ensimmäiseltä viikolta

Sitruunavästäräkkikoiraan (Motacilla citreola) pää on kirkkaan keltainen ja sen päälaella on vaihtelevassa määrin mustaa kuviointia. Niskassa on musta vyö ja selkä on harmaa. Huomaa lisäksi
leveät valkoiset siipijuovat. Oman, maaliskuu 2006. © JARI PELTOMÄKI / LINTUKUVA.FI

Sitruunavästäräkkinaaraan (Motacilla citreola) leveä keltainen silmäkulmanjuova kiertää korvanpeitinhöyhenet lajityypillisesti. Silmäkulmanjuovan päällä on tummaa ja otsa on selvästi päälakea
vaaleampi. Huomaa valkoinen alaperä. Oman, maaliskuu 2006. © JARI PELTOMÄKI / LINTUKUVA.FI
AUREOLA 2003
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Keltavästäräkin (Motacilla flava) silmäkulmanjuova katkeaa
korvanpeitinhöyhenten päällä ja otsa on samanvärinen kuin
muukin päälaki. Tumma ohjasjuova on melko selvä ja nokassa
on selvä vaalea tyviosa. Selkä on vihertävä ja alaperä keltainen. Huomaa lisäksi ohuet siipijuovat. Liminka, Suomi, elokuu
2006. © JARI PELTOMÄKI / LINTUKUVA.FI

alkaen ja niitä voi odottaa näkevänsä noin lokakuun puoleen
väliin saakka. Inoa kannattaa
hakea lähinnä niemien nokista
yms. rantametsistä. Etenkin tiaisparvien tarkistaminen tuottaa ennemmin tai myöhemmin
tulosta. Toki ino voi olla missä
tahansa sisämaassakin vaeltavan
tinttiparven mukana! Itse menisin rantakoivikkoon/lepikkoon
esim. Raahen saaristoon, Pattijoen Yrjänään/Pöllään, Siikajoen
Kaasalle, Oulun Letonniemeen,
Haukiputaan Rivinnokalle, Iin
Laitakariin jne. Harvoin inot uskaltautuvat ihan mataliin rannimmaisiin puskiin.
Useimmin ino löytyy äänestä. Se on kirkas, läpitunkevan
kuuluva, kolmitavuinen ja nouseva ”tsiyii” tai kaksitavuinen
”tsyii”. Joskus ino ääntelee hyvinkin aktiivisesti, joskus se taas
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voi olla täysin hiljainen. Usein
kuitenkin kiitettävän äänekäs.
Tiaisparvesta ino erottuu
pienempänä ja vilkkaampana. Se
kyllä liikkuu usein varsin korkealla koivuissa, jolloin se voi
olla vaikea löytää. Näkyvimpiä
tuntomerkkejä ovat voimakkaan
sammaleenvihreä selkä, valkea
alapuoli, kaksi siipijuovaa sekä
voimakas ja pitkä, kellertävä
silmäkulmanjuova. Tummissa
tertiaaleissa on selvästi erottuvat valkoiset reunukset. Yläperä
ja päälaki ovat tasaisen vihreät
(vrt. hippiäisuunilintu).

Hippiäisuunilintu (Phylloscopus proregulus)

Hippiäisuunilinnut, eli ”prot”,
saapuvat tänne inoa myöhemmin
lokakuun alusta alkaen. Määrät
vaihtelevat vuosittain, mutta laji

on ehkä runsastunut viime aikoina. Pron löytämiseen pätevät
pitkälti samat paikat ja biotoopit
kuin inollekin, mutta pro hakeutuu mieluimmin hippiäisparviin.
Hippiäisparvet taas tykkäävät
enemmän havupuista ja etenkin
katajikoista. Havainnot painottuvat ehkä enemmän rannikolle
ja saaristoon kuin inolla.
Löysimme proita Raahen saaristosta helpoiten siten,
että ensin etsittiin matalasta katajikosta hippiäisparvi. Sitten
vain yritettiin etsiä avoin kohta,
jonka parvi joutui ylittämään.
Aukon yli lentäessään prot sitten
löytyivät keltaisen yläperälaikun
ja voimakkaiden päänkuvioiden
ansiosta.
Prolla on siis hyvin leveä,
kellertävä silmäkulmajuova ja
voimakkaan musta silmäjuova.
Myös päälaella on selvä keltainen juova. Siivet kuten inolla.
Keltainen yläperälaikku vilahtelee linnun pyrähdellessä hyönteisten perässä.
Korkealla puissa hippiäisparvessa liikkuessaan pro
erottuu valkoisemman alapuolen
ansiosta (hippiäisellä likaisenvaalea alapuoli). Jos yläpuolta
ei pääse näkemään, inosta pron
erottaa leveämmän ja keltaisemman silmäkulmanjuovan ja
voimakkaamman mustan silmäjuovan perusteella. Myös
päälaen sivut ovat tummemmat,
mikä vielä korostaa silmäkulman- ja päälaenjuovia. Muodoltaan pro on inoa isopäisempi
ja lyhytnokkaisempi ja -pyrstöisempi. Nokka on kokonaan
tumma, inolla alanokan tyvi on
vaalea.
Kutsuääni on nopea,
yksitavuinen, hieman nasaali
”tsui”. Nopeampi kuin tiltaltin
vastaava.

Taigauunilinnulla (Phylloscopus inornatus) on pitkä vaalea silmäkulmanjuova, selvästi vihreät
selkä ja päälaki sekä vaalea tyviosa nokassa. Huomaa kaksi valkoista siipijuovaa ja valkeat
reunat tertiaaleissa. Halias Suomi, syyskuu 2006. © JARI PELTOMÄKI / LINTUKUVA.FI

Hippiäisuunilinnulla (Phylloscopus proregulus) on kaksi siipijuovaa ja valkoiset reunat tertiaaleissa samoin kuin taigauunilinnullakin. Tästä se eroaa kuitenkin selvän vaalean päälakijuovan
ja valkoisen yläperän perusteella. Mongolia, kesäkuu 2007. © JARI PELTOMÄKI / LINTUKUVA.FI
AUREOLA 2003
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AAVIK KO TAS KU ( O en a n th e d e s e r ti)
KU USA M O S S A 4. 10. 20 0 3
JYRKI MÄKELÄ

L

okakuinen aamu oli niin
harmaa kuin vain lokakuinen aamu voi olla.
Talvi oli jo ovella, sen aisti ensimmäisistä pakkasöistä. Maa oli
kuitenkin vielä lumeton, vaikka
ensimmäiset riitteet ilmestyivätkin jo vesistöjen rannoille aamuyöstä.
Syksy oli tarjonnut linnustoltaan normaalia kuusamolaista; muutamia pikku- ja kuovisirrejä tavallisempien lapinsirrien
joukossa. Viimeiset sinirinnat
ja rautiaiset olivat juuri menneet. Hyvälle luontoystävälleni,
Heikki Ketolalle, ehdotin syksyistä kuvausmatkaa Rautavaaran suuntaan. Arvostan Heikkiä
suuresti Kuusamon luonnon monipuolisena tuntijana, taitavana
luontokuvaajana, luonnonsuojelijana ja kaikin puolin luonnon
ystävänä. Heikki on mukavaa
seuraa kunhan muistaa, ettei hän
seuraa aina vierellä - mies nimittäin katoaa aina omille teilleen
kun saavutaan metsän laitaan.
Tunnin päästä hänet kuitenkin
tapaa paikasta, josta on parhaat
kuvakulmat maisemakuvan ottamiseen, tahi vaikkapa parhaiden
tikankonttikasvustojen
ääreltä tai kantokääpiä syvimmästä
metsästä tutkimassa.
Poikkesimme ensiksi kaatopaikalla - kontrastia metsäretkelle heti aluksi. Harmaalokit
olivat vielä kaatopaikan vakiovieraina. Muutamia vesilintuja
uiskenteli viereisellä lammella.
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Yllätyimme kun näimme rantasipin vielä keikkumassa lammen
rannalla - pari kuukautta myöhemmin kuin muut lajitoverinsa.
Matka jatkui Rautavaaran maisemiin. Tarkastimme kanahaukan pesän, josko siinä olisi
ollut asukkaita pesimisaikana.
Kuljimme hiljakseltaan pienten lampien rantoja. Kuvia ei
juuri syntynyt, mutta retki täytti kuntoilutavoitteen täyteen
ikään ehtineessä havumetsässä.
Palasimme autolle ja lähdimme
jo ajelemaan takaisin. Hakkuuaukolla huomasin sivuikkunasta
jonkin pikkulinnun - taskuhan se
oli. Sain Heikin vaivoin pysäyttämään auton - Heikkiin eivät
taskut tehneet suurta vaikutusta, vaikka lintujen ystävä olikin.
Pomppasin ylös ja asetin putken
tanaan. Hetkinen - tämähän oli
aivan liian vaalea kivitaskuksi?
Vai olisiko joku kumma syyspuku? Ei perhana, jotain outoa tässä linnussa oli! Lintu istui aina
pienen hetken männyn latvassa
ja koukkasi taas alas hyönteispyyntiin. Pyrstöstä puuttui T-kuvio, tajusin! Pyrstön kärki oli
leveälti tumma ja tyviosa valkoinen, mutta kivitaskumainen
kiila puuttui? Pyrstön kuviot näkyivät aina kun lintu välillä nyki
pyrstöään tai koukkasi lentoon.
Mutta aina vain hetken. Osasin
kaivaa kameravehkeet esille ja
aloittaa kuvaamisen. Ei tästä kivitaskua saa tekemälläkään!
Mukanani oli harmikseni
vain huonompi versio lintukirjoistani. Siellä oli kuitenkin jon-

kinlainen kuva myös aavikkotaskusta, johon tuntomerkit
tuntuivat passaavan parhaiten.
Nopea soitto hyvälle ystävälleni,
Aallon Pirkalle Lappiin. Pirkka
lateli aavikkotaskun tuntomerkkejä Lintuoppaasta. Näkemämme linnun tuntomerkeistä mm.
pyrstö ei tuntunut sopivan muihin lajeihin. Häly päälle paikalliseen verkkoon samalla kun lyhyt
päivä alkoi jo kääntyä iltahämäräksi. Saimme seurata lintua
runsaan tunnin, mutta välillä se
jo katosi suuren taimikon taakse.
Myöhäinen käki yllätti pysähtymällä hetkeksi taimikkoon. Olipa kummia kesälintuja liikkellä
pehmeässä syysillassa!
Kotiin saapuessa tutkittin
lintukirjoja tarkkaan ja vakuutuimme lajista yhä enemmän.
Myöhemmin diakuvia Hamusen
Paavon avustuksella skannattiin
ja saatiin tulostettua sellaiset
versiot, joista näkyi tuntomerkit riittävän hyvin myös RK:n
vakuuttamiseksi. Kuusamo ja
PPLY oli saanut uuden lajin listoilleen. Kuusamo oli vuosikausien ahkeran syysretkeilyn aikana tuottanut minulle vain
lähinnä perusmuuttajia. Vasta
nyt tärppäsi hiukan harvinaisemmalla syyslajilla. Kevät ja kesä
tuntuvat olevan selvästi parempia vuodenaikoja löytää jotain
ihmeellistä täältä Koillismaan
ylängöltä, kaukana rannikosta.
Heikin ilo uudesta lajista oli laimeampi - hänelle kuukkelit ja lapintiaiset merkitsivät enemmän
kuin joku harhautunut afrikkalainen.

Naaras aavikkotasku on huomattavasti koirasta (taustalla) vaatimattomamman värinen. Mongolia, kesäkuu 2007. © JARI PELTOMÄKI / LINTUKUVA.FI
AUREOLA 2003
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AROHARMAALOKKI (LARUS CACHINNANS)
OULUSSA 19.10.2003
PETRI LAMPILA

O

lin retkellä lokakuisen
harmaalla Oulun jätevedenpuhdistamolla. Paikalla ei ollut erityisen paljon lintuja, mutta ”laatulajeja” täältä oli
ennenkin syksyllä löytynyt. Tarkastin rutiininomaisesti puhdistamon edustan isohkoa harmaalokkiparvea, kun silmille hyppäsi
mielenkiintoisen näköinen 2kv
lokki, jossa tuntui olevan potentiaalia aroharmaalokiksi. Koska
matkassani oli digipokkari, en
sen kummemmin alkanut tarkastelemaan linnun ulkonäköä,
vaan otin välittömästi muutaman
kuvan dokumentiksi. Etäisyyttä
oli paljon ja valoa vähän, joten
päätin yrittää korjata ainakin ensin mainittua ongelmaa lähestymällä lintua hieman. Tämän projektin aikana jouduin kuitenkin

hetkeksi aikaa jättämään parven
pois näkökentästäni ja lähestymisen jälkeen kyseistä yksilöä
ei enää löytynyt, vaikka parvi
oli edelleen paikoillaan. Niinpä
tilanteesta jäi käteen nippu tuhruisia digiscopingkuvia jälleen
yhdestä aroharmaalokkiehdokkaasta, jota en ollut varsinaisesti
katsonut juuri ollenkaan. Epäilin
vahvasti dokumenttien riittävyyttä lajinmääritykseen, joten
tapaus vaikutti siirtyvän niinsanottuun mappi ö:hön, joka
sivumennen sanottuna tuppaa
lokkeja katsellessa kasvamaan
melko kookkaaksi. Kotona kuvat kuitenkin osoittautuivat luultua paremmiksi, ja niistä sai jopa
käsitystä siiven alapintojen ja
pyrstön kuvioinnista. Muutamaa
henkilöä konsultoituani ko. yksilö osoittautui sen verran vahvaksi kanditaatiksi, että havainnosta
tuli tehtyä ilmoitus rariteettiko-

Pohjois-Pohjanmaan ensimmäinen aroharmaalokki oli vain hetken aikaa Oulun
Jätevedenpuhdistamolla viihtynyt 2kv
yksilö. Kuvissa näkyviä lajin kyseisen
ikäluokan tuntomerkkejä ovat mm. valkeahko pää ja terävä viirutus niskassa,
kapea ja pitkähkö nokka, lähes valkoiset siiven alapinnat sekä melko niukkakuvioiset keskimmäiset peitinhöyhenet
(harmaalokilla yleensä ko. ikäluokassa
kuvioidummat ja enemmän nuoruuspuvun kaltaiset). Varma määritys perustuu
usean tuntomerkin yhdistelmään ja edellyttää yleensä linnun näkemistä myös
lennossa. KUVAT © PETRI LAMPILA
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mitealle, jonka RK myös myöhemmin hyväksyi. Havainto oli
järjestyksessä 37. Suomesta ja
toistaiseksi selvästi pohjoisin.
Kaikkiaan 79 aroharmaalokkia
on havaittu Suomessa vuoden
2006 loppuun mennessä, muutamaa lukuunottamatta kaikki
kaatopaikoilla.
Havainnon tekohetkellä
Suomen RK vielä piti aroharmaalokkia tavallisen harmaalokin
alalajina, mutta RK:n siirryttyä
käyttämään Euroopan rariteettikomiteoiden AERC:n (Association of European Records and
Rarities Committees) taksonomisen asiantuntijaelimen TAC:n
(Taxonomic Advisory Committee) suosituksia 1.12.2003, sai
aroharmaalokkikin lajin arvon.
Harmaalokkiryhmän taksonomia on tunnetusti sotkuista ja on
jossain määrin makuasia, mihin
kohtaa lajirajat haluaa vetää (kts.

esim. Liebers ym. 2001, Olsen &
Larsson 2003). Aroharmaalokki
(Larus c.cachinnans) pesiii meitä lähinnä ilmeisesti Etelä-Puolassa, missä se risteytyy melko
säännöllisesti tavallisen harmaalokin kanssa. Aroharmaalokkia
huomattavasti tavallisempi näky
Suomessa ovatkin ns. köyhän
miehen cachinnankset, joissa
on havaittavissa selkeitä aroharmaalokin piirteitä, mutta jotka
eivät kuitenkaan sovi kovin hyvin aroharmaalokin muunteluun.
Missä määrin kyseessä on vain
kotoisen harmaalokin muuntelu
ja missä määrin todelliset risteymät, on vielä arvoitus. Suomestakin on joka tapauksessa yksi
havainto Puolassa rengastetusta
lokista, jonka tuntomerkit viittaavat mahdollisesti risteymään
(Luoto ym. 2003). Joka tapa-

uksessa Suomen RK on ottanut
havaintojen hyväksymiseen erittäin tiukan linjan ja käytännössä valokuvadokumentaatio on
useimmiten hyväksymisen edellytys, mm. siksi, että monet olennaisista tuntomerkeistä näkyvät
kunnolla vain levitetystä siivestä
ja niiden tulkitseminen maastossa on vaikeaa. Aroharmaalokin
esiintymisestä Suomessa ovat
kirjoittaneet Rauste ym. (2004),
määrittämiseen paras suomenkielinen lähde on edelleen Jonssonin (1998) artikkeli.
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I I N H IASTI NL AHT I

JORMA PESSA JA JOUKO TUOMINEN

H

iastinlahden alue kuuluu osittain Natura 2000
-suojelualueeseen, jonka
kokonaispinta-ala on 168 hehtaaria. Alue muodostuu Iijoen
pohjoisesta vanhasta jokiuomasta, Hiastinhaarasta lukuisine hyvin pienine, suistomaisine sivuväylineen sekä Hiastinlahdesta
(eli Kantolanlahdesta). Säännöllisellä ruoppaamisella auki pidettävä pääväylä monine erillisine pikkuhiljaa umpeenkasvavine
sivuväylineen johdattaa tulvaaikoina osan Iijoen vedestä
mereen. Keväiset tulvat saavat
pienemmät joen uomat pikkuhiljaa muuttamaan uomaansa tai
eristäytymään omiksi pieniksi
lampareiksi, kosteikoiksi ja pensoittuneiksi saariksi. Kesäisin ja
tulva-aikojen ulkopuolella vedenpinta on meriveden pinnan
tasolla. Rantojen loivuuden takia
Kantolanlahti on korkean meriveden aikaan useita hehtaareja
suurempi kuin matalan veden aikaan. Vedenpinnan ollessa mata-
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lalla alueelle muodostuu laajoja
mutakenttiä. Joenuomien välissä
on myös korkeita kuivia kankaita suurine mäntymetsineen.
Hiastinlahti on linnustoarvoltaan selvästi Oulun pohjoispuolisen Pohjois-Pohjanmaan
rannikkoalueen paras lintuvesi.
Lahden perukassa on laajoja järvikaisla- ja rantaluikkakasvustoja. Mikäli käytössä on soutuvene
tai kanootti alueen lounaisosien
pienten vesialueiden pilkkomiin
saariin pääsee helposti tutustumaan. Ehdottomasti paras
paikka lintujen tarkkailuun on
lintutorni. Vaikka torni sijaitseekin lahden kaakkoisreunassa ja
esteettömin tarkkailusuunta on
etelälounas, voi keskipäivälläkin lintuja tarkkailla ainakin
johonkin suuntaan. Parhaimmillaan lintutorni on kuitenkin valoolojen puolesta aamuvarhaisesta
puolillepäivin. Taakse jäävän
kuivan mäntykankaan ja luontopolun varren rantakoivikkojen
ja pajupensaiden laulavat linnut
kuuluvat suotuisalla ilmalla hyvin myös tornille.
Parasta linturetkeilyaikaa

alueella kestää toukokuun alusta
elokuun lopun sorsastuskauden
alkuun saakka. Muuttoaikaan
keväisin Hiastinlahdella voi
nähdä parhaimmillaan useita
satoja vesilintuja ja kahlaajia lepäilemässä. Myös joutsenia ja
metsähanhia pysähtyy vähäksi
aikaa. Kesäkuussa lahdelle saapuu sulkimaan vesilintuja kuten
tukkasotkia, telkkiä ja puolisukeltajasorsia. Syksyllä metsästysajan alkamisen jälkeen lahdella viipyy aina jäiden tuloon
lokakuulle asti muutamia kymmeniä joutsenia, mustalintuja,
pilkkasiipiä, isokoskeloita ja
telkkiä sekä lokkilintuja ja jonkin verran kahlaajia.
Hiastinlahdella on tavattu noin 70 pesivää lintulajia ja
muuttoajat mukaanlukien vähintään 120 lintulajia. Vesilintuja
pesii 12 lajia, joista runsaslukuisimmat ovat tukkasotka, telkkä,
tavi, jouhisorsa, haapana ja sinisorsa. Harvalukuisimmat vesilinnut ovat levinneisyydeltään
eteläiset lapasorsa ja heinätavi
sekä pohjoinen uivelo. Merihanhi mesii alueella harvalukuisena,

© PAULI JUSSILA

ja myös muutama pari kanadanhanhia on kotiutunut alueelle viime vuosina. Pesimättömiä
laulujoutsenia on viettänyt kesiään alueella vuosittain. Myös
kurki pesii kosteikkoalueilla.
Pesivään
kahlaajalajistoon
kuuluvat suokukko, isokuovi,
töyhtöhyyppä, taivaanvuohi,
punajalkaviklo, lehtokurppa,
rantasipi, valkoviklo ja liro.
Lokkilinnuista runsaimmat pesimälajit ovat kalalokki, harmaalokki ja naurulokki. Pikkulokkeja tavataan ruokailemassa
ajoittain runsaastikin.
Petolintujen muuttoaikaan tornilta voi havaita kaikki
tavallisimmat muuttolajit. Lähiseudun pesivään petolajistoon
kuuluvat ainakin kana-, hiiri-,

varpus-, ampu- ja nuolihaukka,
kalasääski ja suopöllö.
Hiastinlahtea ympäröivissä lehti- ja havumetsissä
pesii monipuolinen varpuslinnusto - lintuvesialueella varpuslintuja pesii noin 25 lajia.
Huomiota herättävin ääni on
ruokokerttusten jatkuva säksätys rantakaislikoissa sekä
hieman kuivemmalla maalla
pajusirkun änkyttävä säe.
Harvalukuisia läpimuuttajia ja vierailijoita alueella
ovat lyhytnokka-, valkoposki-, kanadan- ja tundrahanhi.
Harvinaisimmat Hiastinlahden
alueella havaitut satunnaislajit
ovat olleet haarahaukka ja arosuohaukka sekä taigauunilintu.

Ajo-ohje
Aja Iin keskustan liikenneympyrästä nelostietä (E75) pohjoiseen Kemin suuntaan
noin kolme kilometriä. Käänny vasemmalle länteen Kantolantielle viitan KANTOLA 5 kohdalta. Aja tietä 1,4 km. Kantolantieltä suurten kuusien välistä hieman
yllättäen lähtee pieni nimetön tie vasemmalle. Tienristeyksessä on opasteviitta lintutornille. Käänny sinne ja aja tien päähän
pysäköintialueelle. Siellä on tilaa useille
henkilöautoille ja vaikkapa linja-autolle.
P-paikan lähilajistoon kuuluvat esim. palokärki, töyhtötiainen, tiltaltti ja hippiäinen.
Pysäköintialueen länsireunasta lähtee
muutaman sadan metrin mittainen luontopolku kohti lintutornia. Polku on keväisin ja
sateiden jälkeen märkä ja mutainen, joten
vettä pitävät jalkineet ovat välttämättömät.
Polku kulkee joenvartta alaspäin risukkoisen lehtimetsän läpi.
Polun varren lajistoon ovat kuuluneet mm. pikkutikka ja mustapääkerttu.
Syksyllä taigauunilintu on havaittu kerran
pitkospolulle. Polun toisessa päässä on
venevalkama, johon myös pääsee henkilöautolla, mutta sinne johtava tie on yksityinen, eikä se ole siis tarkoitettu lintuharras-

tajien käyttöön. Venevalkaman toisella
reunalla on laavu, nuotiopaikka ja vuonna
2004 rakennettu tukevarakenteinen lintutorni. Se sijaitsee lahden kaakkoispäässä
kahden jokiuoman risteyskohdassa. Tornissa on tarpeeksi tilaa neljälle kaukoputkelle.
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TARMO MOILANEN JA KALEVI
HIRVONEN

V

uonna 2002 paikallisten
harrastajien talkootyönä
rakentama yksitasoinen
torni on 6 metriä korkea. Tornissa on tilaa 4-5 havainnoitsijalle.
Lampien ydinalueet sijoittuvat
tornista katsoen länteen ja itäkaakkoon. Suurin katseluetäisyys itään on noin kilometri ja
länteen alle kilometri.
Kisoslammet muodostuvat kolmesta lähekkäisestä,
penkkateillä erotetusta luonnonravintolammikosta, jotka ovat
reheväkasvuisina linnustolle mieluisia. Torni sijaitsee keskimmäisellä penkkatiellä ja sieltä
näkee hyvin koko vesialueen.

Lampia elävöittävät vedenpinnan korkeusvaihtelujen mukaan
esiin pistävät lietemättäät ja yksittäiset saarekkeet. Rantavyöhykkeessä kasvaa jonkin verran
pensaikkoa. Rantametsät ovat
pääosin rämettä ja nuorta mäntyvaltaista metsää. Kisoslammilta
noin 2 km kaakkoon ja lähempänä kenttärataa sijaitseva Latvalampi kuuluu samaan lampikokonaisuuteen ja on myös hyvä
kosteikkoalue. Tosin lintutornin
katselualue ei sinne yllä.

Linnusto
Lokkilinnuista lammilla pesivät nauru-, pikku-, kala- ja selkälokki sekä kala- ja lapintiira.
Muuttoaikoina alueella tapaa
myös harmaalokkeja. Vesilin-

Ajo-ohje
Kisoslampien kala-altaille pääsee sujuvimmin ajamalla Taivalkosken keskustasta
etelään Metsäkylään (Puolangalle) johtavaa tietä noin 30 km, josta käännytään
vasemmalle Latvajärventielle. Tie on saksalaisten sota-aikaisen ns. kenttäradan
pohjalle rakennettu metsäautotie. Sitä ajetaan ensin noin 8 km, jonka jälkeen käännytään vasemmalle kapeahkolle metsäautotielle, joka noin 0,5 km jälkeen päättyy
portille. Matkaa portilta Kisoslampien lintutornille on noin yksi kilometri. Auton voi pysäköidä porttia ennen olevalle levikkeelle
tai ajaa perille asti, koska portti ei ole lukossa. Tosin kilometrin metsätaival taittuu
varsin helposti kävellenkin helppokulkuista
metsäautotietä pitkin.
© SIRPA LEHTOLA
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nuista yleisimpiä pesijöitä ovat
tavi, telkkä, uivelo, tukkasotka,
jouhi- ja sinisorsa, haapana sekä
laulujoutsen. Myös heinätavi sekä mahdollisesti lapasorsa pesivät ajoittain altailla. Alueen
läheisyydessä sijaitsevilla suoalueilla pesiviä metsähanhia voi
keväisin ja kesäisin nähdä vierailulla lammikoilla.
Tavanomaisia
alueella
tavattavia kahlaajalajeja ovat
töyhtöhyyppä, rantasipi, liro, vesipääsky, valko-, metsä- ja mustaviklo, tylli, pikkutylli, suokukko, taivaanvuohi ja jänkäkurppa.
Näiden lisäksi alueella tavataan
vuosittain mm. punajalkaviklo
ja suo- sekä lapinsirri. Harvinaisempia vierailijoita ovat olleet mm. punakuiri, kuovisirri,
tundrakurmitsa, harmaasorsa,

luhtahuitti, nokikana ja harmaahaikara.
Petolinnuista pesimäaikoina tavataan alueella ampu-,
tuuli-, varpus-, kana-, nuoli- ja
sinisuohaukka sekä kalasääski.
Viime vuosina ruskosuohaukka
on yleistynyt, vaikkei pesintää
olekaan varmistettu. Lähes vuosittain paikalla havaitaan myös
mehiläishaukka sekä muutto-

haukka. Kesäisin alueella tavataan myös maa- ja merikotka.
Lähes vuosittain on tehty havaintoja suo-, hiiri- ja varpuspöllöstä, joinakin vuosina myös
huuhkajasta.
Tavanomaisten varpuslintujen lisäksi rannalla on tavattu
mm. pikkulepinkäinen poikasineen. Harvinaisimmat alueella
havaitut lajit ovat mustapyrstö-

kuiri, tunturihaukka ja tiibetinhanhi.
Toukokuun alun ns. Tornien taisto-kisan aikana havaittu
lajimäärä on ollut vaihdellut 60
lajin molemmin puolin. Keväisinä läpimuuttajina on silloin
tavattu mm. lapinsirkku ja lapinkirvinen.

Kisoksen Orni ja Torni. Vuoden 2003 Tornien taistossa Kisoslammilla havaittiin 37 lajia. © KALEVI HIRVONEN
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SIIKAJOEN TAUVON LINTUASEMAN AVOIMET
OVET 21.5.2005
ILKKA RUUSKA

A

semarengastusta. Aamulla aikaisin tuskallisen herätyksen ja väsyttävän ajomatkan jälkeen
saavuimme Siikajoen Tauvon
lintuaseman
parkkipaikalle,
lintuaseman avoimien ovien
merkeissä. Olimme sopineet
joukkiollemme tapaamisajaksi
kello 5.00 lintuaseman pihaan.
Oma autolastimme (ak, Pekka
Ruuska, Antti Lindholm ja Petri Kääriä) saapui paikalle muita
aikaisemmin. Muita odotellessa
havaitsimme asemalle vievällä
polulla soidintavan palokärjen ja
tornista kuikkamuuttoa.
Kun lisää retkeläisiä saapui paikalle, aloitimme ensimmäisen
rengastuskierroksen.
Rengastuskierroksen vetäjänä
toimi Tuomo Jaakkonen. Ajatuksissani olin unohtanut saappaat Ouluun, mutta silti lähdin
mukaan tarkistamaan verkkoja.
Verkoilta ei tullut mitään kum-

mempia, peruslajistoa. Itse kuitenkin kastelin jalkani kierroksen aikana niin, että seuraavat
kierrokset eivät oikein innostaneet. Odottelin joka kierroksella
muita tornissa, samalla staijaten. Verkkokierroksien jälkeen
rengastuksien yhteydessä digikuvailimme kaikkea hieman
värikkäämpää, erityisesti yksi
punarinta oli hyvin halukas yhteistyöhön. Mitä pitemmälle päivä eteni, sen vähemmän lintuja
verkoista tuli. Kuitenkin välillä
tuli mukaviakin lajeja, kuten sinirinta. Nuorten lintujen kohdalla joukkoamme opastettiin iän ja
sukupuolen määrittämisessä.
Asemarengastuksen lopuksi Tuomo yllätti meidät
kertomalla, että menemme rengastamaan Tauvon viirupöllöt.
Lähdimme asemalta innokkaina,
pöllörengastuksen seuraaminen
on aina mukavaa. Viirupöllön
pöntölle saavuttaessa tukimme pöntön suuaukon. Samassa
alkoi kuulua nokan kopsutusta; pöntössä oli siis asukkaita.

Tuomo kiipesi puuhun, ja pyysi
meitä ojentamaan hänelle muovikassin. Hän nosti kaksi poikasta kassiin ja kiipesi takaisin alas.
Emoa pöntössä ei näkynyt. Poikasia rengastettaessa huomasimme lähistöllä olevan emon nokan
kopsutukset. Pian näimme emon,
se istui noin 100 metrin päässä
meistä männyn oksalla. Poikasia ihastellessamme emo alkoi
lähestyä meitä ja se lensi lähipuihin tarkkailemaan tilannetta.
Kun Tuomo rupesi mittailemaan
poikasia, emo lensi lähimpään
puuhun ja kopsutti nokkaansa
entistäkin ahkerammin. Pian se
kuitenkin säikähti meitä, ja lensi
hiukan kauemmas.
Kun komeille poikasille
saatiin kahleet jalkaan, annoimme niiden hetken jaloitella. Sitten
Tuomo nosti ne taas ostoskassiin
ja alkoi kiivetä puuhun. Silloin
iso pöllö raivostui ja syöksyi täysin äänettömässä lennossa kohti
kiipeävää rengastajaa. Onneksi
kuitenkin huusimme varoituksen
ja Tuomo sai vältettyä kontaktin.

Viirupöllönuorukaiset saivat renkaan jalkaansa emon katsellessa vieressä. © ILKKA RUUSKA
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Verkkokierrosten saaliina oli punarintoja...
© ILKKA RUUSKA

... ja sinirintoja.
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Emo laskeutui lähipuuhun, ja
yritti uudelleen ja tällä kertaa
se onnistui huutovaroituksista
huolimatta. Rengastaja painoi
päänsä mäntyä vasten, mutta vihainen emo iski kyntensä hänen
olkapäähänsä ja jätti kynnenjäljet goretex-takkiin. Tuomo kuitenkin nosti poikaset takaisin
pönttöön ja vielä alas puusta kiivettäessä emo päätti vielä kerran
hyökätä. Nyt se ei osunut vaan
lensi oksistoon piiloon, ja jäi
seuraamaan poistumistamme.
Jätimme pesän rauhaan ja poistuimme autoille.

Munahiedan, Ulkonokan ja
Säikänlahden lintuja
Viirupöllörengastuksen jälkeen
ajoimme Munahiedalle kahlaajien toivossa. Munahiedan parkkipaikalle saavuttuamme kuulimme, että edellä ajaneet olivat
nähneet matkalla ampuhaukan,
mutta meiltä se jäi näkemättä.
Kävelymatkalla kohti Ulkonokkaa huomasimme ainoastaan tyllejä ja muuttavia kuikkia.
Saimme kävellä melko pitkästi,
kunnes saavuimme luonnonsuo-

jelualueen rajalle. Siinä vaiheessa Tuomo kertoi meille, miten
luonnonsuojelualueella
pitää
liikkua. Kävelimme aivan rantaviivaa pitkin, välillä pysähdellen. Lapinsirrisoidin kuului ja
välillä näimmekin soidintavia
lapinsirrejä. Hietikoilla ruokaili
myös punajalka- sekä valkovikloja sekä suosirrejä. Tiiroja
paikalla näkyi runsaasti, kolmea
eri lajia. Kaukana merellä seilaili nuori kuikka, välillä kadoten aallokkoon. Paikalle saapui
myös Luukkosen Aappo. Keskustellessamme yhtäkkiä kuului
pitkä ”psiiiiiih”, lapinkirvinen,
vuoden ensihavainto lajista
PPLY:n alueella!. Osa retkeläisistä ei sitä kuullut kovasta tuulesta johtuen.
Pian lähdimme kohti autoja ja jatkoimme matkaa kohti
Säikänlahtea. Lahdella kuulimme käen ja näimme sorsia. Kävimme myös puhdistamassa
lähistölle näkyvän leppälinnun/
käen pöntön, jonka orava oli
täyttänyt sammalella. Jatkoimme paikalta kohti Siikajoen
Karinkantaa, sillä lintutiedotuksessa oli ilmoitettu kerä-

Yksi viidestä v.2005 Tauvossa rengastetusta metsäkirvisestä. © ILKKA RUUSKA
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kurmitsoja kynnöspelloilla eri
paikkakunnilla.

Uuttukyyhkyrengastusta
Niitynmaalla
Peltoalueille saapuessamme tarkastelimme kynnöspeltoja, mutta keräkurmitsoja ei löytynyt
alueelta, ainoastaan vahva ”linnun haju” haiskahteli pelloilla…
Peltoaukioita
kierreltyämme
käännyimme tielle, jota ajoimme
tosi pitkästi. Tien loppupäässä
oli hyvin ränsistynyt autiotalo,
jonka pihaan parkkeerasimme.
En oikein ymmärtänyt miksi autiotalon pihaan tulimme, kunnes
talon seinän reiästä lähti uuttukyyhky karkuun. Näimme talon
lähistöllä myös uuttukyyhkyn
pöntön, mutta ilmeisestikään
uuttukyyhkyt eivät olleet hyväksyneet niin pientä asuntoa,
sillä pöntössähän ei ole edes makuuhuoneita tai kaasuhellaa...
Menimme talon sisälle, Tuomo kiipesi ullakolle, ja saman
tien ullakolta kuului ärräpäitä.
Olimme hieman myöhässä, sillä poikaset olivat lentokykyisiä!
Saman tien minut komennettiin
hakemaan autosta alumiiniteleskooppikeppi, sillä yksi poikanen oli jo suuaukolla valmiina
pakoon. Hain kepin autosta ja
hiivin hitaasti kohti suuaukkoa,
mutta juuri kun yritin tukkia
kepillä aukkoa, poikanen lähti
karkuun. Heti kun poikanen oli
ilmassa, talosta kuului hyvin äänekäs ohje, että pitäisi katsoa mihin poikanen laskeutuu ja yrittää
ottaa se kiinni. Poikanen lensi
metsätiheikköön noin 400 metrin päähän. Pienellä porukalla
juoksimme sitä etsimään. Suunnitelmaa emme kauheasti miettineet, jaoimme vähän porukkaa,
ja aloitimme etsinnät. En itse
ehtinyt edes aloittaa ”komppausta”, kun Antti löysi poikasen.

Se istui jähmettyneenä pensaan
juurella. Piiritimme kyyhkyn
nopeasti, viritimme alumiinikepit pisimmilleen ja blokkasimme uuttarin pakotiet. Saimme
linnun käsiimme, vaikka kyyhky sätki ja läpsi siipiään innokkaasti. Onneksi lintu rauhoittui
ja lähdimme voitonriemuisina
takaisin autiotalolle.
Talolla oli jo melkoinen
episodi menossa. Toinenkin uuttukyyhkyn poikanen oli säikähtänyt rengastajaa ja juossut
karkuun, mutta se oli tippunut
ulkoseinän ja piipunhormin väliseen tilaan. Joukolla mietimme
miten saisimme sen pois sieltä,
sillä omin voimin poikanen ei
sieltä pääsisi. Ratkaisua ei heti
keksitty, joten päätimme ennen pelastusyritystä rengastaa
viereisen pöntön helmipöllön
poikaset. Tuomo pystytti tikkaat
ja kun hän avasi pöntön kannen,
hän totesi, että pesä oli hylätty

ja jäljellä oli kolme kylmää munaa. Tuomo toi munat pesästä
meille näytille, ja kävi ilmi, että
pesä oli hylätty juuri silloin, kun
kriittinen vaihe oli ollut menossa
– munissa oli selvästi poikasen
tekemiä halkeamia. Edellisellä
viikolla pesässä oli ollut viisi
munaa ja emo sekä vain yksi
sopuli vararavintona.
Hieman pettynein mielin
palasimme uuttukyyhkyn pelastusongelmaan. Päätimme purkaa
vähän ulkoseinää; kolme listaa
pois ja seinälautoja raotellen käsi
mahtui hormin ja ulkoseinän väliseen tilaan. Välistä piti tietenkin
puhkaista tervapahvi. Virallisen
rengastajan käsi ei kuitenkaan
mahtunut näin pienestä aukosta
joten Linnea sai kaivaa poikasen
väliköstä. Ullakolle meni Antti
opastamaan taskulampun avulla.
Antin selostuksen avulla Linnea
sai poikasen pyrstöstä kiinni,
mutta poikanen räpiköi itsen-

sä otteesta irti ja pyrstö jäi näin
Linnean käteen. Uusi kiinniottoyritys kuitenkin tuotti tulosta ja
näin poikanen saatiin väliköstä
ulos. Laudat ja eristeet laitettiin siististi paikoilleen ja listat
kiinnitettiin irrotetuilla nauloilla
hienosti kiinni. Kun molemmat
poikaset olivat nyt hallussa, ne
rengastettiin ja vietiin takaisin
ullakolle. Hartaasti toivoimme,
etteivät menisi uudestaan sinne
piipun ja ulkoseinän väliseen tilaan, sillä se olisi takuulla kohtalokasta. Iloisin mielin jätimme
uuttarien asunnon rauhaan.
Pääsimme retkellä näkemään uuttukyyhkyn lentopoikasen uupumisen pitkän lentomatkan jälkeen sekä aggressiivisen
viirupöllöemon hyökkäyksiä kohti suojavarusteetonta rengastajaa.
Kyseinen lauantaipäivä jäi pysyvästi mieleeni, kuten yleensä
vähän värikkäämmätkin päivät
lintuharrastuksen parissa jäävät.

Uuttukyyhkyn lentopoikanen. © ILKKA RUUSKA
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T

auvon 39. toimintavuonna
miehitystä oli 61 päivänä,
josta keväällä 30 ja syksyllä 31 päivänä. Keväällä näkyvän muuton havainnointipäiviä
oli 12 (yhteensä 61 tuntia) ja
syksyllä 4 (yhteensä 10 tuntia).
Rengastusta oli 24 päivänä sekä
keväällä että syksyllä. Kevään
rengastusjakso kesti kolme viikkoa touko-kesäkuun vaihteessa.
Syyskaudella oli viikonloppukäyntien lisäksi pari pidempää
toimintajaksoa.
Miehittäjistä olivat aktiivisimpia Mikko ja Liisa Ojanen,
Matti ja Annikki Tynjälä, Tuomo Jaakkonen ja William Velmala. Toiminnan painopiste oli
tänäkin vuonna rengastuksessa.
Kahlaajatutkimuksesta vastasivat Kari Koivula ja Antti Rönkä,
kenttätyössä oli mm. Juhani Karvonen. Kahlaajatutkijat selvitti-

vät etelänsuosirrin ja lapinsirrin
pesimisen ongelmia. Kahlaajien
laskenta sekä Ulkonokan pesivän linnuston kartoitus jäi nyt
vähemmälle huomiolle.

Havainnointi
Kevät oli myöhäinen. Keväällä
havainnoitiin näkyvää muuttoa
kahtena jaksona: 12.4.–21.4. ja
yhteishavainnoinnin yhteydessä
2.- 3.5. Huhtikuun havainnointijakson tuloksia on koottu taulukkoon 1. Alussa (12.–16.4.) muutto oli vielä hiljaista, ja vallitsevia
olivat varhaiskevään muuttajat,
eli urpiaiset (2400 m), töyhtöhyypät (170m) ja sepelkyyhkyt
(600m). Petoja eikä muita isoja
lintuja juurikaan näkynyt.
Muutto vilkastui selvästi
18.–21.4., joskin lukumäärät jäivät edelleen monen lajin osalta
vähäisiksi. Hanhia (metsähanhet
ja määrittämättömät) meni hiukan toistatuhatta yksilöä. Niiden

Vuonna 2003 Tauvossa ei rengastettu ainoatakaan pikkulepinkäistä, vaikka laji pesi Ulkonokalla. © MATTI TYNJÄLÄ
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seassa muutti yksi tundrahanhi
ja puolenkymmentä lyhytnokkaa. Merihanhia tavattiin vielä
paikallisena 123 ja 320 muuttavana, vaikka niistä jo suuri osa
oli mennyt pesimäpaikoilleen.
Joutsenia laskettiin kaikkiaan
89p+1380m. Petomuutto oli hyvin vaatimatonta, eikä niitä saatu
kirjatuksi kuin yhteensä vajaat
70. Liekö syy petojen niukkuudessa vai havainnoinnin ajoituksessa? Urpiaisten kokonaissumma nousi lopulta lähes 8000
lintuun. Kulorastaita tavattiin
3.5. peräti 61 muuttajaa.
Syyskaudella muutonhavainnointi jäi vähemmälle. Ainoa mainittava muuttosumma
oli kurjen 373 m 16.9.
Ulkonokan sirrilietteet
kierrettiin aika satunnaisesti.
Tosin kesän hellejaksot pitivät
kahlaajat niiltä poissa. Keväällä
tavattiin poikkeuksellisen monta
pulmussirriä: 8.6. 4p ja 10.6. 35p.
Jälkimmäinen on aseman kevät-

Punnitus käynnissä, 12.8g.
© MATTI TYNJÄLÄ

Taulukko 1. Näkyvän muuton havainnointituloksia huhtikuulta 2003.
LAJI
Phacar
Ansans
Aansfab
Anser
AB
Bracan
Cygcyg
Grugru
Accgen
Accnis
Aquchr
Butbut
Butlag
Buteo
Ciraer
Circya
Falcol
Falper
Faltin
Halalb
Colpal
Columb
Bomgar
Fricoe
Frimon
Carmea
Carspi
PL
PPL
Kaikki yht.

12.4.

13.4.

15.4.

16.4.

8

109
27
118

48
12
131

2
0

5
142

19.4.
106
35
39
67
333

20.4.
128
39
28
14
164

64
8

18.4.
13
44
24
78
48
2
123
26

544
65

216
40

1

2

8

3

4
18

1

1
1

1

2

2
2
1
1
1

2
30

0
0

3
283

2
309

8

1
143

55
91

78
37
742

163
8
40

169
67
3
750
45
268

1622
57
62

936

403

2220

2538

ennätys! Ilmeisesti huono sää
pysäytti parven aseman kohdalle
ihmeteltäväksi. Vesipääskyjä oli
4.6. Ulkonokalla 8p. Mustaviklonaaraat lähtevät syysmuutolle
heti munimisen jälkeen: jo 8.6.
oli 30p Ulkonokalla.
Syysmuuton alkamisesta
saatiin muutama merkintä aikakirjoihin. Ulkonokalla oli 2.7.
pulmussirri ja kaksi pikkukuovia.
Suosirrejä oli 4.7. jo 58 ja 10.7.

1

4
1

2

3
1
241
10
383
147
28
1640
52
1207

1

2
1

95
2
113
12
760
56

1505

5472

50p. Ensimmäinen jänkäsirriäinen tavattiin 4.7. Muutoin merkinnät jäivät niukoiksi. Isosirrin
ainoa havis oli 30.8. 1p, samaten
kuovisirristä saatiin vain kaksi
havaintoa: 10.7. 4p ja 30.8. 2p.
Ainoa pikkusirrihavainto tuli
elokuun lopulta: 30.8. 15p. Kapustarintoja nähtiin syyskuulla
n. 30 yks ja sukulainen, tundrakurmitsa, poimittiin juuri ja juuri lajilistalle keväällä ja syksyllä

1
83
30
105
42
23
1708
60
174
357
3513

21.4. Kaikki yht.
22
269
21
296
11
141
7
423
58
603
7
174
1265
11
150
1
1
1
15
1
4
22
2
2
9
2
6
1
1
6
9
90
1131
52
92
101
816
90
701
50
116
454
7175
127
442
413
2906
357
2264
18851

(1+2 yks). Muista lepäilijöistä
voi mainita merihanhen, jota
enimmillään lepäili Ulkonokalla
13.7. 150 yksilöä.

Pesivät linnut
Ulkonokalla pesi puolenkymmentä pikkutiiraparia ja ristisorsia ainakin kaksi paria. Etelänsuosirrit ja lapinsirrit saivat tänä
vuonna muutamia poikueita
AUREOLA 2003
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Taulukko 2. Vanhimmat omat kontrollit vuodelta 2003.

LAJI

SARJA

NUMERO

IKÄ

PVM

Phylus

NL

82798

1761

2.6.2003

SUKUPUOLI

IKÄ

IKÄ
rengastettaessa

+1

1

Sylcom

X

898457

1098

30.5.2003

K

+1

2

Embsch

X

899549

783

21.9.2003

K

+1

1

Phylus

FL

41434

733

28.5.2003

K

+1

+1

Phylus

FL

42521

727

30.5.2003

K

+1

+1

Embsch

X

899271

726

26.5.2003

N

+1

+1

Acrsch

X

899568

670

3.6.2003

K

+1

1

Parmon

X

899574

667

31.5.2003

N

+1

1

maailmalle. Edellisenä kesänähän korkealla käynyt vesi tuhosi
ensimmäiset pesinnät. Uusintapesien menestys on perinteisesti
varsin huono. Muista pesijöistä
voi mainita pikkulepinkäisen.

Rengastus
Rengastustulos oli vähän parempi kuin muutamana viime vuonna. Kevään rengastusputki oli
24.5.–13.6., ja syksyllä oli viikonloppukäyntien lisäksi pari pidempää rengastusjaksoa. Kaikkiaan rengastettiin 3167 yksilöä.
Kontrolleja saatiin 203, joista
141 oli omia samanvuotisia, 57
omia vanhempia, yksi vieras kotimainen ja kolme ulkomaista
kontrollia. Kotimainen löytö oli
9.9.2003 Valassaarilla rengastettu varpuspöllö, joka kontrolloitiin 17 päivää myöhemmin
Tauvossa. Nuoret varpuspöllöt
hakevat reviiriään ja voivat vaeltaa suhteellisen nopeastikin. Ulkomaisista löydöistä on kahdesta saatu rengastustiedot. Ruotsin
Landsortissa 9.9.2002 rengastettu kirjosiepponaaras kontrolloitiin 8.6.2003. Kirjosieppojen
muuttosuunta on Suomesta lounaaseen, joten tämä löytö sopii
hyvin tähän peruskuvioon. Ruot-
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tavampi on kolme vuotta vanha
pensaskerttu, joka jo rengastushetkelläkin on ollut toisella vuodellaan.
Pajulintuja rengastettiin
1316 ja lehtokerttuja 213 kappaletta (Taulukko 3). Syksyllä
saatiin eniten urpiaisia (475).
Syksyn verkkoharvinaisuutena
voi pitää aseman seitsemättä
lapinsirkkua. Lokakuun toinen
päivä rengastettiin nuori sinirinta, mikä on aseman toiseksi
myöhäisin. Myöhäisin aseman
rengastettu sinirinta on saatu
5.10.1979.

sissa Utklippanin lintuasemalla
29.5.2002 rengastettu lehtokerttu kontrolloitiin 6.6.2003, minkä lisäksi Italiassa rengastettu
lehtokerttu kontrolloitiin seuraavana päivänä. Lehtokertun
muuttosuunta toki tämänkin renkaan sisältämästä tiedosta selviää. Syksyn räkäteistä löydettiin
yksi Etelä-Ranskasta Marseillen
läheltä vuotta myöhemmin.
Taulukkoon 2 on koottu
vuoden 2003 omista kontrolleista mielenkiintoisimmat. Lähes
viisivuotinen pajulintu johtaa
vuoden tilastoa, mutta kiinnos-

Taulukko 3. Tauvon rengastukset vuodelta 2003.
LAJI

KEVÄT

Phylus

1221

SYKSY Kaikki yht.
95

1316

Carmea

4

471

475

Sylbor

207

6

213

Parmon

7

135

142

Acrsch

91

-

91

Fichyp

84

1

85

Phopho

53

24

77

Turili

16

60

76

Musstr

64

7

71

Turpil

2

60

62

muut

287

273

560

Kaikki yht.

2036

1132

3167

Vaelluslinnut
Vaellussyksy oli todella niukka. Pyrstötiaiset olivat vähissä:
30.9. tavattiin 10 yksilön parvi.
Kuusitiaisia tavattiin vain muutama yksilö syyskuulla, sinitiaisia syyskuulla yhteensä n. 70
yksilöä ja talitiaisiakin syyskuulla vain satakunta yksilöä
(näiden vaellushuippu sattuu
kyllä lokakuulle, mutta syyskuu
antaa vaelluksen voimakkuudesta osviittaa.) Hömötiaisvaellus
oli hiukan parempi verrattuna
muutaman edellisvuoden keskiarvoon. Niitä havaittiin nelisensataa syyskuulla ja rengastuksia
kertyi 142, mikä on pitkästä aikaa hyvä summa.
Pöllösaalis oli niukka,
mikä oli seurausta pääosin miehityksen vähäisyydestä. Helmipöllöjä rengastettiin 12 ja varpuspöllöjä 7. Varpuspöllö esiintyi
runsaana muualla Suomessa, mi-

kä näkyy näiden kahden lajin
rengastusmäärien suhdeluvussa.
Pohjantikkoja vaelsi syksyllä
neljä, käpytikkoja vain seitsemän, ja pikkutikkoja kokonaista
yhdeksän kappaletta.

Parhaita havaintoja
Sepelrastas havaittiin 3.5., kuningaskalastaja Säikänlahdella
12.5. ja tunturikihu muutolla
10.6. Mukava havainto saatiin
peltopyystä Ulkonokalta 10.6. –
paikalla oli yksi yksilö. Laji on
runsastunut Limingan seudulla.
Kesällä Munahiedan puolella
lauleli rastaskerttunen ja Tauvon
tien varressa viiriäinen. Muista
pikkuharvinaisuuksista voi mainita seuraavat: satakieli saatiin
verkosta 25.5. ja se lauleskeli
aseman seudulla pari päivää rengastuksen jälkeen. Peukaloinen
rengastettiin 3.6. Syksyisistä

idän ihmeistä Tauvon verkkoihin eksyi vain taigauunilintuja:
ensimmäinen rengastettiin 26.9.,
kaksi rengastettiin sekä 30.9.
että 1.10. Viimeksi mainittuna
päivänä kuultiin lisäksi lajin kutsuääni, joten lintuja saattoi olla
tuona päivänä kolmekin liikkeellä aseman seudulla. Hippiäisuunilintu tavattiin Kaasalla 10.10.
ja seuraavana päivänä Munahiedalla havaittiin kaksi yksilöä
pajulintuparvessa. Idänuunilintu
rengastettiin sekä 6.6. että 12.6.
1

Tämä on Tauvon lintuaseman
julkaisu numero 76.
Ojanen, M. & Tynjälä, M.
2004: Suomen lintuasemat
2003. Tauvo. - Linnut vuosikirja 2003:133-135. (Tauvon lintuaseman julkaisut
löytyvät osoitteesta: www.
birdlife.fi/pply)

Sisärakenne Kukkola Oy
Sisäkatot • Järjestelmäseinät
Pilliläntie 4, 90460 OULUNSALO
Vaihde 020 7589 200, faksi (08) 521 1579
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KAULUSHAIKARA TAUVOSSA
Muuttuvan pesimälinnuston mukaan kaulushaikara alkoi levittäytyä Suomeen 1800-luvun lopulla. Reviirin koko on tavallisesti n. 0,5 km2, joten niiden lukumäärä jäänee hyvissäkin ruovikoissa alhaiseksi. Kaulushaikaramäärät kasvoivat Suomessa hitaasti: vielä 1950-luvulla arvioitiin kannan olevan vain
kymmeniä pareja. Tästä laji ponnahti nopeaan kasvuun. 1970-luvun alkupuolella määrät kaksinkertaistuivat, samalla kun laji levittäytyi Järvi-Suomeen ja Varsinais-Suomen kanta vahvistui. Suomessa
reviirien lukumäärä 1976–88 oli 50–100, mutta vuosina 1989-90 nousi jo lähelle 200 reviiriä (Väisänen
ym. 1998).
Oulun seudulla kaulushaikara on alkanut esiintyä runsaammin vasta 1980-luvulta alkaen. Tauvon
lintuaseman arkistossa on havaintoja vasta vuodesta 1993 alkaen. Kiinnostavaa kyllä muualla Euroopassa lajin kanta on taantunut tai on pysynyt ennallaan. Tauvossa laji on ollut jokavuotinen huutaja
vuodesta 1998 alkaen. Yleensä lintu on kuulunut etelän suunnasta (Säikänlahdelta päin), mutta nyttemmin vakiopaikaksi on muodostunut Ulkonokan merenpuoleinen laide. Lisäksi lajin ääntä on voitu
samaan aikaan kuulla myös pohjoisesta Siikajokisuusta. Vuonna 2003 kaikki nämä kolme reviiriä olivat
käytössä.
Tauvon havainnot:
1992 ei reviirihavaintoja
1993 huutava lintu 14.5.-24.5. (Säikällä)
1994 ei havaintoja
1995 huutava lintu 23.5.-2.6. (Säikällä)
1996 huutava lintu 4.6. (Säikällä)
1997 ei havaintoja
1998 huutava lintu 27.5.-11.6. Ulkonokalla
1999 1-2 huutavaa lintua 28.4.-19.7.
2000 huutava lintu 28.5.-10.6.
2001 huutava lintu 5.6.-15.6. Ulkonokalla
2002 huutava lintu 19.4.-1.6. Ulkonokalla
(lisäksi ainut syyshavainto 22.9. 1 lintu Säikällä ruovikossa)
2003 1-3 huutavaa lintua 1.5.-9.6. (Säikällä, Ulkonokalla ja Siikajokisuussa)
Kirjallisuutta:
Väisänen et al 1998: Muuttuva pesimälinnusto. - Otava. Helsinki
© JARI PELTOMÄKI / LINTUKUVA.FI
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Po hj o i s - P o h j an maa n l i n tu ti ete e l l inen yhdistys

Toim inta kert o mu s 20 0 3
JUHANI KARVONEN
YLEISTÄ
Vuosi 2003 oli PPLY:n 30. toimintavuosi.

JÄSENISTÖ
Jäsenmäärä oli 246 varsinaista
jäsentä ja 14 perheenjäsentä, uusia jäseniä liittyi 28. Jäsenmaksun suuruus oli 25€, koululaisilta ja opiskelijoilta 20€ sekä
perhejäsenmaksu 4 €.

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Hallituksen puheenjohtajana toimi helmikuuhun saakka Hanna
Aalto, jolloin hänen tilalleen valittiin Markku Hukkanen, varapuheenjohtajana Sami Timonen
ja sihteerinä helmikuusta lähtien Juhani Karvonen.
Muut hallituksen jäsenet olivat Hanna Aalto,
Riku Halmeenpää, Jari
Heikkinen, Riikka Kaartinen, Petri Lampila,
Aappo Luukkonen ja Ari
Rajasärkkä. Edellisestä
hallituksesta poistuivat
helmikuussa Veli-Matti
Pakanen ja Kristjan Niitepõld, joiden tilalle uusiksi
hallituksen jäseniksi tulivat
Riikka Kaartinen ja Juhani Karvonen. Hallitus kokoontui päätösvaltaisena yhdeksän kertaa.
Hallituksen jäsenet osallistuivat
kokouksiin seuraavasti: H. Aalto
3, R. Halmeenpää 6, J. Heikkinen
8, M. Hukkanen 9, R. Kaartinen
3, J. Karvonen 7, P. Lampila 7,

A. Luukkonen 8, K. Niitepõld 0,
V-M Pakanen 1, A. Rajasärkkä 7
ja S. Timonen 3 kertaa.
Toimihenkilöinä toimivat:
taloudenhoitaja Jari Heikkinen,
havaintoarkistonhoitaja Matti
Tynjälä, IBA-aluevastaava Jorma Pessa, petovastaava Markku
Hukkanen, lintulaskentavastaava
Ari Rajasärkkä, BirdLife- aluevastaava Sami Timonen, retkikummivastaava Riku Halmeenpää, pönttömestari Ari Kakko
sekä www-vastaava Esa Hohtola.
Aluerariteettikomitean
muodostivat Petri Lampila (pj.),
Markus Keskitalo (arkistonhoitaja), Jari Peltomäki, Harri Taavetti ja William Velmala. Aluerariteettikomitea kokoontui 3 kertaa,
lisäksi yhteydenpitoa hoidettiin
sähköpostitse.

Linnustonsuojelutoimikunta, johon kuuluivat Sami Timonen (pj.), Veli-Matti Pakanen
(sihteeri), Riku Halmeenpää, Elja Herva, Aappo Luukkonen, Juha Markkola, Jorma Pessa, Jou-

ni Pursiainen ja Matti Tynjälä ei
kokoontunut kertaakaan, mutta
piti yhteyttä aktiivisesti sähköpostitse.
Havaintotoimikunnassa
toimivat Sami Timonen (pj.), Jari Heikkinen, Jukka Makkonen
ja Heikki Tuohimaa.
Oulun kaupunkiatlastyöryhmän muodostivat Toni Eskelin, Jari Heikkinen, Markku Hukkanen, Teppo Mutanen, Sami
Timonen ja Matti Tynjälä. Kaupunkiatlastyöryhmä kokoontui 7
kertaa.
Lintutornityöryhmässä
toimivat Sami Timonen, Jukka
Piispanen ja Jorma Pessa.
Retkikummitoimikuntaan kuuluivat ja retkikummeina toimivat Riku Halmeenpää
(pj.), Hanna Aalto, Esa Hohtola,
Markku Hukkanen, Tuomo Jaakkonen, Riikka Kaartinen, Juhani
Karvonen, Kari Kivirinta, Jyrki
Mäkelä, Kristian Niitepõld,
Ari Rajasärkkä ja Sami Timonen. Retkikummit kokoontuivat kaksi kertaa,
mutta yhteyttä pidettiin
tiiviimmin sähköpostin
välityksellä.
Rallitoimikunnan
muodostivat Aappo Luukkonen (pj.), Petri Lampila
ja Tuomo Jaakkonen.
Ohjelmatoimikuntaan kuuluivat Riikka Kaartinen
(pj.), Esa Hohtola, Ari Rajasärkkä ja William Velmala. Toimikunta kokoontui viisi kertaa.
Aureolan toimituskuntaan kuuluivat Aappo Luukkonen
(päätoimittaja), Sami Timonen ja
Pekka Rahko. Kuvatoimittajana
toimi Riku Halmeenpää. TaittaAUREOLA 2003
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jana toimi Esa Hohtola.
Jäsenrekisteriä ylläpiti, ja
Aureolan sekä jäsentiedotteiden
postituksesta vastasi Esa Hohtola. Jäsensihteerinä toimi Riikka
Kaartinen.
Yhdistyksen BirdLifeedustajat olivat Hanna Aalto,
Sami Timonen ja Jorma Pessa.

YLEISÖKOKOUKSET
• Tammikuu
Esa Hohtola & Markus
Keskitalo: ”Lintuharrastajan tietokone / internet”
Yleisöä 28
• Helmikuu
Sääntömääräinen vuosikokous.
Markus Keskitalo: ”Linturetkeilyä Etelä-Afrikassa”
Yleisöä 34
• Maaliskuu: Petoilta
William Velmala: ”Petolintuja etelän mailta”
Matti Tynjälä: ”Tauvon
lintuaseman pöllörengastuksista”
Yleisöä 50
• Huhtikuu: Lintulaskenta
-teemailta
Seppo Rytkönen: ”Pesimälinnuston laskennat – miksi
ja miten?”
Ari Rajasärkkä: ”Linjalaskennat”
Hanna Aalto: ”Parikkalan
Siikalahden linnustolaskennat”
Yleisöä 42
• Toukokuu
Jaakko Lumme: ”Geneettisen tutkimuksen menetelmät lintututkimuksessa”
Minna Ruokonen: ”Metsähanhen ja lyhytnokkahanhen taksonomiasta”
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yleisöä 24
• Syyskuu
Ari Rajasärkkä: ”Miten ja
miksi rarit eksyvät Suomeen”
Petri Lampila: ”10 seuraavaa PPLY:n pinnaa”
Yleisöä 34
• Lokakuu
Ari Rajasärkkä: ”Kainuun
vanhojen metsien linnusto”
Yleisöä 42
• Marraskuu
Sääntömääräinen syyskokous
Harri Taavetti (toim.):
Pohjois-Suomen määrittäjämestaruusdiakisa
Yleisöä 35
• Joulukuu
William Velmala: ”Ottenbyn nykyaikainen lintuasema”
Yleisöä 24

JULKAISUTOIMINTA JA
TIEDOTTAMINEN
Ajankohtaista
tiedonvälitystä hoidettiin sähköpostilistalla osoitteessa pply@lists.oulu.
fi. Yhdistyksen www-sivut
osoitteessa www.netppl.fi/~pply,
nykyään
http://koti.netplaza.
fi/~pply/, olivat toiminnassa koko vuoden ja niille tehtiin tuhansia käyntejä. Tietoverkkojen
ulkopuolisten ihmisten informaatiokanavana ajankohtaisissa
yhdistystoiminnan asioissa toimi Tiira-lehden yhdistyspalsta.
Ajankohtaisista lintumaailman
ilmiöistä tiedotettiin myös Oulu
-lehdessä alkuvuonna omalla
palstallaan julkaistavin ajankohtaisin artikkelein. BirdLife
Suomen www-sivuille välitettiin
havaintoja PPLY:n alueelta ke-

sään saakka vähintään joka toinen viikko. Yhdistyksen jäsenet
antoivat lukuisia haastatteluja
tiedotusvälineille. Yhdistysesitettä jaettiin yleisötapahtumissa.

HARRASTAJAKOKOONTUMISET JA MUU TOIMINTA
Vuosi alkoi perinteiseen tapaan
Tammikuun pinnakisalla. Ari
Rajasärkkä voitti sekä PPLY:n
että Oulun sarjan 69 lajilla. Yhteensä kisassa havaittiin 76 lintulajia osallistujamäärän ollessa 31
havaintonsa ilmoittanutta.
Tammikisa jatkui vuosirallina, jonka voittajaksi selviytyi Petri Lampila uudella aluevuodari-SE:llä: 256 lajia!
Yhdistyksen luontokuvailta pidettiin 18.2. Oulun yliopistolla. Luontokuviaan näytti Jyrki
Mäkelä teemoilla ”Koillismaa –
vaarojen ja vetten maa” sekä ”Legendaarinen Paanajärvi”. Yleisöä
oli 59 henkeä.
22.-23.2. järjestettiin järjestyksessään 12. määritysviikonloppu Hailuodon Marjaniemessä,
Perämeren tutkimusasemalla.
Pääesitelmöijät olivat Jyrki Normaja, Jari Peltomäki, William
Velmala ja Petri Lampila.
Retkikummitoimikunta
järjesti sekä aloitteleville että
pidempään lintuja harrastaneille
opastettuja linturetkiä. Lisäksi
järjestettiin yleisötilaisuuksia ja
ylläpidettiin lasten lintukerhon
ja nuorisojaoston toimintaa lukuisin esitelmin ja tilaisuuksin.
Lasten lintukerho toimi kevätkaudella Oulussa Peltolan asukastuvalla joka toinen lauantai
Hanna Aallon johdolla. Nuorisojaosto kokoontui joka toinen
tiistai kesä-elokuuta lukuun ottamatta Oulun Lyseolla. Ohjelmaan kuului mm. määritysaiheisia esitelmiä ja linturetkiä.
Huhtikuussa järjestettiin mm.

lintukurssi Oulun yliopistolla
(osallistujia n.30) ja 26.4. hanhiretki Tyrnävän pelloille. 3.5.
osallistuttiin Tornien taistoon,
Lumijoen Sannanlahdella taistoon otti osaa PPLY:n juniorit
–joukkue . Syyspuolella järjestettiin mm. retket Hailuotoon ja
Siikajoen Tauvon lintuasemalle.
Retkikummit järjestivät vuonna
2003 yhteensä 56 retkeä tai muuta tapahtumaa. Näistä oli nuorille
suunnattuja retkiä tai tapahtumia
yhteensä 26. Osallistujia oli keskimäärin yli 12 henkilöä retkeä
tai tapahtumaa kohden ja heistä
keskimäärin neljä olivat nuoria.
Järjestettävistä retkistä ja tapahtumista tiedotettiin etukäteen
mm. PPLY:n sähköpostilistalla,
Tiira-lehdessä sekä erikseen lasten lintukerhon jäsenille, kummilapsille ja nuorisojaostolle.
Yhdistyksen kevätpinnaralli kisattiin 24.- 25.5. viikonloppuna. Ralliin osallistui 11
joukkuetta (35 hlöä). Voittajajoukkue (Heikki Tuohimaa, Jouni Meski, Saana Kukkola ja Kari
Varpenius) havaitsi ennätykselliset 172 lajia. Yhteensä rallissa
havaittiin 203 lajia.
Yhdistyksen järjestyksessään viides kesäralli käytiin
27.6. Kiimingin ja Ylikiimingin
kunnissa. Voittajajoukkue (Harri
Taavetti, Jouni Meski ja Saana
Kukkola) havaitsi 90 lajia rallin
kokonaislajimäärän kivutessa
112 lajiin.
Syksyllä kisattiin yhdeksän joukkueen voimin (28 hlöä)
Raahen seudun lintuharrastajat
Surnia ry:n 13.9. järjestämässä
perinteisessä 12 tunnin linturallissa Pyhäjoella ja Vihannissa.
Voittajajoukkue ”Höyrylaivan
tuuletusventtiili” (Heikki Tuohimaa ja Kari Varpenius) havaitsi
95 lajia 131 yhteensä havaitusta.
Hailuodon syyspinnaralli
järjestettiin 4.10. Ralliin osallis-

tui viisi joukkuetta (18 hlöä). Rallissa nähtiin kaikkiaan 89 lajia
joista voittajajoukkueet ”Team
Turku” (William Velmala, Rasmus Mäki, Mikael Nordström,
H.Huhtinen) ja ”Kinos” (Juhani
Karvonen, Aappo Luukkonen ja
Antti Pesola) havaitsivat 76.
Koko PPLY:n alueen käsittävä talviralli käytiin itsenäisyyspäivänä 6.12. Ralliin osallistui 10 joukkuetta (23 hlöä).
Voittajajoukkue ”Ari & Tuomo
& Kari” (Ari Rajasärkkä, Tuomo
Jaakkonen ja Kari Rannikko)
havaitsi 37 lajia yhteislajimäärän ollessa 53.
Talkootöitä tehtiin viikonloppuisin heinäkuun lopusta
marraskuun alkuun raivaamalla
ruovikkoa ja pajukkoa PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen toimeksiannosta Limingassa
(Rusilan kanava), Liminganlahdella (Lumijoen Lumijokisuu),
Siikajoella (Tauvon ulkonokka)
ja Iin Ulkokrunnilla ja Oulun
kaupungin toimeksiannosta Oulun Hietasaaressa. Väkeä talkoisiin osallistui enemmän kuin
vuosiin ja yhdistyksen kassaa
kartutettiin noin 1300 eurolla.
Talvikausina ruokittiin
lintuja yhdistyksen toimesta
lintujenruokintapaikalla Oulun
Hietasaaressa Villa Pukkilan
(ent. Hyryn talon) tontilla.
PPLY:n 30-vuotisjuhlaa
vietettiin Oulun Upseerikerholla
29.11. Juhlaesitelmän piti Risto
A. Väisänen. Osallistujia oli 46.

TUTKIMUS- JA KOULUTUSTOIMINTA SEKÄ PROJEKTIT
PPLY:llä on edustus sekä BirdLife Suomen metsähanhityöryhmässä (ei kokoontunut) että
ympäristöministeriön rantakurvityöryhmässä (ei kokoontunut).
PPLY osallistui aktiivisesti Bird-

Life Suomen metsähanhiprojektiin. PPLY:n alueelta saatiin hyvä
ja kattava kevätmuuttoaineisto.
PPLY toimi konsulttina Pohjois
-Pohjanmaan ympäristökeskukselle koskien rantakurvin ja
kultasirkun kartoitustyötä. Työn
teki Teppo Mutanen. Lisäksi
yhdistyksen jäsenet ovat olleet
mukana alueen uhanalaisten lajien, erityisesti kiljuhanhen, etelänsuosirrin, muuttohaukan ja
maakotkan virallisessa suojelutyössä.
BirdLife Suomen Vuoden
lajin selkälokin esiintymistietoja
toimitettiin BirdLife Suomelle.
Yhdistys järjesti 8 tunnin lintukurssin kiinteistöyhtiö
VVO:lle. Pitäjinä toimivat Hanna Aalto ja William Velmala.
Tielaitoksen lintulaskentaprojektissa oli toinen ja viimeinen laskentavuosi. Laskijoina
olivat Sanna Junttanen, Aappo
Luukkonen ja Juhani Karvonen.
PPLY jatkoi Oulun lintuatlastyön julkaisemiseen tähtäävää työtä yhteistyössä Oulun
kaupungin kanssa.
Yhdistyksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti valtakunnalliseen talvilinnuston seurantaan
(laskentareitit ja ruokintapaikat).
ARK:n jäsen Markus Keskitalo osallistui BirdLife Suomen
valtakunnallisen pikkuharvinaisuus-katsauksen havaintojen keräämiseen ja kirjoittamiseen.

YHTEISTOIMINTA MUIDEN
JÄRJESTÖJEN KANSSA
Yhdistyksen jäsen Sami Timonen kuului BirdLife Suomi ry:n
hallitukseen. Yhdistys piti aktiivisesti yhteyttä BirdLife Suomen toimistoon sekä osallistui
BirdLife Suomen suojelutoimikunnan työhön (PPLY:n edustajat suojelutoimikunnassa ovat
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Jorma Pessa ja Sami Timonen).
PPLY piti aktiivisesti yhteyttä alueen muihin luonto- ja
luonnonsuojelujärjestöihin
ja
toimi näiden kanssa yhteistyössä mm. lausuntojen laatimisessa.
Yhdistys hoiti yhdessä PohjoisPohjanmaan luonnonsuojelupiirin, Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen, Lakeuden Luonto ry:n ja
muiden luonnonsuojelujärjestöjen kanssa Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskuksen toimeksiannosta Liminganlahdella ja Iin
Ulkokrunnilla, sekä Oulun kaupungin toimeksiannosta Hietasaaressa järjestetyt talkootyöt.

KANNANOTOT, LEHDISTÖTIEDOTTEET JA LAUSUNNOT
Lintujensuojeluun liittyen yhdistys laati seuraavat lausunnot:
-Utosjoen altaan rakentamisesta Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolle
-Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta
Pohjois-Pohjanmaan liitolle
-valitus Ympäristöministeriölle Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta.
Lintujen suojeluun liitty-
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en yhdistys laati seuraavan aloitteen:
-yhdessä Pohjois-Pohjanmaan
luonnonsuojelupiirin kanssa
viranomaisille
tuulivoiman
ympäristö- ja linnustovaikutusten selvittämiseksi.
Yhdistys osallistui Tyrnävän ja Limingan Veneneva-Pelson Natura-alueen hoito- ja
käyttösuunnitelmaa valmistelevan suunnittelutyöryhmän toimintaan.
Yhdistys osallistui PPLY:n
aloitteesta vuoden aikana perustettuun Pohjois-Pohjanmaan
linnustonsuojelu toi mi kun nan
kokouksiin, jonka ensimmäiset
kaksi kokousta pidettiin vuoden
aikana. Toimikunnassa on edustettuina Metsähallitus, Oulun
yliopisto, Oulun riistanhoitopiiri,
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, RKTL ja WWF.
BirdLife Suomen kaavaasiantuntija pyydettiin antamaan
kaavoitusta koskevaa koulutusta
Ouluun. Koulutustapahtuma oli
syyskuussa.

TAUVON LINTUASEMA
Siikajoen Tauvon lintuaseman
hoidosta vastasivat Mikko Oja-

nen, Heikki Pakkala ja Matti
Tynjälä. Lintuaseman hoitajat
huolehtivat aseman tutkimusten
järjestelyistä. Yhdistyksen jäseniä osallistui aktiivisesti aseman
miehitykseen sekä havainnointiettä rengastustoiminnassa.

TALOUS
Yhdistyksen tulot muodostuivat
jäsenmaksuista, konsulttitöistä,
jäsenten talkootöistä, opetustoiminnasta, kuukausikokousten
kahvituloista, julkaisutoiminnasta (linturetkiopas, lintulehtipaketti, lehtimyynti) ja oheistuotteiden (linnunpöntöt, hihamerkit,
tarrat) myynnistä.
Menot koostuivat pääasiassa yhdistystoiminnan kuluista.

LIITTEINÄ
seuraavien toimikuntien toimintakertomukset vuodelta 2003:
-retkikummitoiminta
-ohjelmatoimikunta
-suojelutoimikunta
-aluerariteettitoimikunta
-nuorisojaosto
-rallitoimikunta
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OULUN KAUPUNGIN LINTUATLAS ON
VALMISTUNUT
MATTI TYNJÄLÄ

K

eväällä 2004 julkaistiin
kauan odotettu Oulun
kaupungin lintuatlas. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen
yhdistyksen ja Oulun kaupungin
ympäristöviraston yhteistyönä
vuosina 1997–1999 keräämä pesimälinnustoa koskeva aineisto
työstettiin Lintutie-nettipalveluksi sekä Oulun pesimälinnusto
-kirjaksi.
Atlastyö oli merkittävä
osa yhdistyksen toimintaa. Havaintojaan
palautti
lähes 65
yhdistyksen jäsentä.
Laskettavaa
pintaalaa
Ou-

lussa oli 411 km2, josta maapinta-alaa 314 km2 (yhteensä 193
atlasruutua). Havaintoja kertyi
kaikkiaan yli 17 000, joista päällekkäisyyksien karsimisen jälkeen jäi jäljelle vajaat 8000.
Lisäksi kirjaan laskettiin linjaa
yhteensä 361 km (6 laskijaa)
sekä 850 ha koealaa (35 aluetta,
13 laskijaa).

Oulun pesimälinnusto -kirja
Oulun pesimälinnusto -kirja
on tuhti yhteenveto Oulun
linnustosta. Siinä esitellään
vuosina 1997-1999 Oulussa pesivät lintulajit. Kaikkiaan 152
pesivästä lajista esitetään yleis-

tiedot,
esiintyminen
Oulussa
niin sanallisesti
kuin kartalla, runsaustiedot
sekä mahdolliset
muutokset
esiintymisessä
Oulussa.
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Lisäksi 26 satunnaislajia tai
harvinaista pesijää esitellään ilman karttaa. Kirjassa käsitellään
myös uhanalaisten lintulajien
esiintymistä Oulussa sekä linnuston koostumusta ja runsautta
erilaisissa ympäristöissä (mm.
ydinkeskusta, kerrostaloalueet ja
pientaloalueet). Kirjaan on koottu myös luettelo kaikista Oulussa
vuoden 2003 loppuun mennessä
havaituista lintulajeista.
Lisäksi kirjassa esitellään
17 lintujentarkkailukohdetta Oulujoen suistosta Sanginjoelle
ajo-ohjeineen ja lintutietoineen.
Teokseen on koottu myös kattava katsaus Oulun lintutieteen
ja -harrastuksen historiaan sekä
Oulun linnustoa koskevaan kirjallisuuteen.
Kirja on jaettu kaikille
laskijoille, jotka tekivät korvauksetta valtavan työn alkuperäisen lintuatlasaineiston keräämisessä. Sitä on jaettu myös muille
yhteistyötahoille, kirjastoihin,
kouluille ja päiväkoteihin.

Lintutie-nettiatlas
Lintutie perustuu Oulun kaupungin internetkarttapalveluun
(Karttatie). Se koostuu lajikohtaisista esiintymiskartoista ja
niihin liittyvistä tekstisivuista:
kartat osoitteessa http://atlas.ouka.fi ja tekstit osoitteessa http://
www. oulu.ouka.fi/ymparisto/
lintuatlas. Tekstiosasta on linkki karttoihin ja kartoilta pääsee
vastaavasti lajiteksteihin. Palvelu sisältää ohjeistuksen sekä lajiluettelon, josta pääsee suoraan
kunkin lajin esiintymiskartalle.

Lisäksi palvelusta löytyvät lintutornit, luontopolut, luonnonsuojelualueet ja Natura 2000
-kohteet.
Lintuatlaksen julkaisemisen mahdollisti Pohjois-Pohjanmaan ympäristöverkko, Oulun
pilotti -hanke, joka on EU:n aluekehitysrahaston, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen,
Oulun kaupungin ja PohjoisPohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen rahoittama EU-hanke.
Toinen hankkeessa julkaistu teos
oli Oulun kasviatlas: Oulun kasvit - Piimäperältä Pilpasuolle.
Oulun pesimälinnusto-kirja on pakollinen hankinta kaikille
Oulun luonnosta kiinnostuneille.
Lisäksi se on oiva lahja myös
muillekin. Tilaustiedot löytyvät
osoitteesta http://www.birdlife.
fi/pply (kohta Yhdistys -> Oulun
pesimälinnusto).
Varpunen on lintuatlaksen mukaan Oulun kaupungin kolmanneksi runsain pesimälaji. © VILLE SUORSA

Oulun kaupungin runsaimmat pesimälajit:
Laji
kannan minimiarvio
1. Pajulintu
11 000
2. Peippo
5 000
3. Varpunen
2 000
4. Harmaasieppo
1 600
5. Räkättirastas
1 500
6. Talitiainen
1 500
7. Vihervarpunen
1 500
8. Metsäkirvinen
1 100
9. Punarinta
1 100
10. Kirjosieppo
1 100
Kaikki yhteensä
40 000

Osta nyt!
Jäsenhintaan

15 00
Ei-jäsenille 20€. Hintaan
lisätään postikulut.

kannan maksimiarvio
15 000
8 000
3 000
2 500
2 000
2 500
3 000
1 700
1 600
1 500
55 500

Kirjoja voi tilata suoraan jäsensihteeriltä:
Minna Tuomala
puh. 040-5558674
s-posti: mitakalo@gmail.com
Kirjoja myydään myös kuukausikokouksissa.
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L I ITY PPLY: N JÄS E NEK SI!
PPLYn jäsenenä saat lintuharrastukselta enemmän irti. Yhdistyksen 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 lintujen suojelua.
Liittyminen on helppoa
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen jäseneksi
voit liittyä internetissä, yhdistyksen kotisivuilta (www.birdlife.
fi/pply) löytyvän lomakkeen avulla. Voit liittyä myös yksinkertaisesti maksamalla jäsenmaksun PPLYn tilille, Säästöpankki
Optia 460020-2102812. Muista merkitä yhteystietosi Tiedonantoja-sarakkeeseen, jotta tiedämme minne lähettää Aureola- vuosikirjan! Lisätietoja liittymisestä saat yhdistyksen
jäsensihteeriltä: Minna Tuomala, Franzeninkuja 1 A 2 90470
Varjakka, mitakalo@gmail.com, puh. 040 5558674.
Yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2008
- aikuiset 27€
- opiskelijat ja koululaiset 22€
- perheenjäsenet 5€
- tukijäsenmaksu 50€

ww w.bir dlif e. f i / p p l y/

PPLY on BirdLife Suomen jäsenyhdistys
www.birdlife.fi
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PPLY:n kotisivuilla uusimmat lintuhavainnot ja tiedot tapahtumista...

Aureolan pitkäaikaisen kansikuvamaalarin Jari Kostetin ja
tunnetun lintuvalokuvaajan Markus Varesvuon uutuuskirja

kirjakaupoissa maaliskuussa 2007

P OHJOISMAIDEN JA B ALTIAN LINTUVEDET KUTSUVAT
— TERVETULOA AINUTLAATUISELLE LUONTORETKELLE!

Nokikana surffaamassa Riianlahden aalloilla, tukkakoskelonaaras vahtimassa poikastensa päiväunta,
varis ottamassa lumikylpyjä, kalatiira kosiomatkalla... Kaunis, elämyksellinen kuvateos esittelee noin 70 rantojen ja ulapoiden lintua valokuvaajan ja lintumaalarin kuvaamina.

AUREOLA 2003

119

POHJOIS-POHJANMAAN LINTU TIE TEEL LI NEN YHDISTYS RY.

Postiosoite:
Pankkiyhteys:
Internet:
Sähköposti:

Hal l i tus 20 0 7
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

PL 388, 90101 Oulu
Säästöpankki Optia 460020-2102812
http://www.birdlife.fi/pply/
pply@pp.netppl.fi

(painoajankohdan mukaan)

Aappo Luukkonen
Markku Hukkanen
Hanna-Riikka Ruhanen
Jari Heikkinen
Saana Meski
Ari Rajasärkkä
Ville Suorsa
Heikki Tuohimaa
Minna Tuomala
Tuomas Väyrynen

aaluukko@mail.student.oulu.fi
mhukkane@mail.student.oulu.fi
ruhanen@mail.student.oulu.fi
jheikki@mail.student.oulu.fi
saana.meski@gmail.com
ari.rajasarkka@metsa.fi
villesuo@mail.student.oulu.fi
h.tuohimaa@luukku.com
mitakalo@gmail.com
tuomas.vayrynen@jippii.fi

puh. 040-9126761
puh. 040-5087793
puh. 040-8678522
puh. 0400-380535
puh. 040-5735600
puh. 020-5646642
puh. 040-7511266
puh. 050-3482825
puh. 040-5558674
puh. 040-7262798

Mu u t t o i m i h en kilö t
Atlas- ja IBA-vastaava
Arkistonhoitaja:
BirdLife aluevastaava:
BirdLife-edustajat:
Jäsensihteeri:
Lintulaskentavastaava:
Osoitteen muutokset:
Petovastaava:
Pönttömestari:
Ruokintapaikkavastaava:
Tauvon lintuaseman hoitajat:
WWW-vastaavat:

Jorma Pessa (jorma.pessa@ymparisto.fi)
Matti Tynjälä (Matti.Tynjala@oulu.fi)
Tuomas Väyrynen
Markku Hukkanen, Sami Timonen, Ville Suorsa
Minna Tuomala
Ari Rajasärkkä
Minna Tuomala
Markku Hukkanen
Ari Kakko (arikakko@saunalahti.fi)
Jukka Piispanen (jukka.piispanen@insinooritoimistovoho.fi)
Mikko Ojanen (mikko.ojanen@utu.fi), Matti Tynjälä
Ville Suorsa, Tapani Tapio (tapani.tapio@elisanet.fi), Esa Hohtola

Toi mi k u n n a t
Alueharvinaisuuskomitea - ARK: Petri Lampila (petri.lampila@oulu.fi) (pj), Minna Tuomala (siht),
Markus Keskitalo, Harri Taavetti, William Velmala
Atlastoimikunta: Jorma Pessa (pj), Sami Timonen (siht), Jari Heikkinen,
Juha Markkola, Heikki Tuohimaa, Matti Tynjälä.
Havaintotoimikunta: Heikki Tuohimaa (pj), Sami Timonen, Matti Tynjälä, Jari Heikkinen, Minna
Tuomala, Aappo Luukkonen, Ville Suorsa
Ohjelmatoimikunta: Hanna-Riikka Ruhanen (pj), Petri Lampila, Esa Hohtola, William Velmala
Rallitoimikunta: Saana Meski (pj), Jouni Meski, Tuomo Jaakkonen
Retkikummitoimikunta: Hanna-Riikka Ruhanen (pj), Juhani Karvonen, Tuomas Salste, Ville Suorsa,
Tuomo Jaakkonen, Minna Tuomala, Markku Hukkanen, Saana Meski
Suojelutoimikunta: Sami Timonen (sami.timonen@ymparisto.fi) (pj), Elja Herva, Aappo Luukkonen,
Juha Markkola, Matti Tynjälä, Veli-Matti Pakanen, Jorma Pessa, Jouni Pursiainen
Tiiraryhmä: Matti Tynjälä, Ville Suorsa, Heikki Tuohimaa, Tapani Tapio,
Tuomas Väyrynen, Petri Lampila
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