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Sen sijaan planktontuotanto pitää ravinteiden puutteessakin
yllä näinkin suuria määriä korkean asteen kuluttajia, joista

huolimatta järvi tunnetaan hyvänä kalavetenä. Linnustonsa perus
teella Konnevesi näyttäisi olevan reittijärveksi harvinaisen

tyypillisesti oligotrofinen.

Suosirri. 6.9.1980 1 yks. Permisaaressa [JKn, Antero Julkunen).
Mikäli arvoisilla lukijoilla on havaintoja järven linnustosta

tai aikomusta retkeillä alueella, olisimme mielissämme yhteyden

otosta.

Muuttohavaintoja

Kirjallisuus

Retkeillessä�me Etelä-Konnevedellä olemme todenneet seudun
mielenkiintc·seksi myös muutonaikaisessa havainnoinnissa. On

ilmeistä, että alueen kautta suuntautuu ns. arktisten lajien

muuttoa ja et ä järven suuret selät, luodot ja pikkusaaret ovat
useiden lajien levähdyspaikkoja:
Merimetso. Eräältä paikalliselta huvila-asukkaalta saimme elo
kuussa 19B0 kuulla merimetsojen lepäilevän säännöllisesti Kanne

veden karikoilla syysmuuton aikana. Lintujen kerrottiin ilmaantu
van alueelle syyskuun alussa, ja enimmillään niitä oli tavattu
5 yksilöä yhtäaikaa. Tieto innosti oisen kirjoittajista retkei
lemään alueella syys-lokakuussa ja tuloksena olikin kaksi

havaintoa Konneveden kunnan alueelta: 6.9.1980 1 yks. Lastun

Haartman, L. von, Hilden,

□.,

Linkola, P., Suomalainen, P &

R. Tenovuo 1963-72: Pohjolan linnut värikuvin. - Hel

sinki.
Kauppinen, J. 1980a: Sorsalintujen pesivän kannan laskenta
metodeista. - Siivekäs 1:21-23.
Kauppinen, J. 1980b: Sorsalintujen pesivän kannan laskenta

metodeista ja niiden virhelähteistä. - Lintumies 15:
74-82.
Linkola, P. 1959: Zur Methodik der quantitativen Vogelforschung
in den Binnengewässern. - Ornis Fennica 36:66-78.
Kirjoittajien osoitteet:

Jorma Knuutinen

Raimo Pakarinen

luodoilla (JKn, Antero Julkunen) ja 4.10.1980 1 yks. Selkä
luodolla (JKn).

Alli. Tavattavissa säännöllisesti kevätmuuttoaikaan toukokuun
alkupuol 1 a kesäkuun alkuun asti - toisinaan yli sadan yksi

lön parvina (JKnl.

Markku Tossavainen
HIIRIPÖLLÖN SAALISTUSKÄYTTÄYTYMISESTÄ

Mustalin�u. Tava tavissa kevätmuuttoaikaan allia vähälukuisem
pana (JKn, RP).

Maaliskuussa 1980 tavattiin hiiripöllö noin kolmen viikon ajan

Pilkkasiipi. 22.5.1977 15 yks. Isolla Selällä yhdessä 6 musta
linnun �anssa (JKn/Savon Luonto 10:68,1978).

aukeat sijaitsevat noin kilometrin säteellä toisistaan. Tapasin

Meriha akka. 20.5.1973 noin 35 yks. ,

roilla lintu oli eri aukean laidalla ja todennäköisesti kyse
oli samasta yksilöstä. E sin linnun ruokailujälkiä muutaman päi

Isolla Selällä (J�n/Savon

Luonto 9:26,1977: ja 13.5.1977 4 yks. Lo�kikivellä (JKn/Savon
Luonto 10:69,1978).

Karikukko. 4.6.1979 1 yks. Nisuluotosella (JKn).

Leppävirran Saijanlahdessa. Lintu nähtiin istumassa tavalli
sesti jonkin peltoaukean laidassa korkean puun latvassa. Pelto

hiiripöllön kahdesti, nimittäin 26.3. ja 30.3. Molern"'illa ker

vän aikana ja löysinkin niitä viideltä toisiaan lähe tä olevalta
pellolta. Kaikki syöksyjäljet olivat silmämääräisesti arvioiden
samankokoisia eli kooltaan samanlaisen linnun aikaansaamia.

Hiiripöllöstä olivat tehneet havaintoja myös paikalliset asuk

kaat jo pari viikkoa aiemmin.

- 10 Linnun pesinnästä

alueella ei ole havaintoja tuolta ajalta.

Tämä maaliskuun loppupuolen havainto lienee kuitenkin lähellä

hii ipöllön pesimisajankohtaa. Kirjallisuuden mukaan laji aloit
taa pesinnän jo maaliskuussa. Mm. Kallaveden alueella oli

30.3.1870 pesässä jo neljä munaa (v. Haartman ym. 1963-72).

Vuonna 1976 pesi Kuopiossa hiiripöllö, jonka pesä tarkastettiin
ensimmäisen kerran 26.5. ja siellä todettiin olevan neljä munae
ja kaksi poikasta (Hublin & Mikkola 1977).

Tavatessani linnun 26.3. iltapäivällä erään pakettipellon lai
dalla löysin pellolta tuoreiden syöksyjälkien lisäksi myös
muutaman päivän vanhoja "yrityksiä". Koska 3-4 päivään ei ollut
satanut lunta olivat vanhatkin jäljet selvästi näh ävissä. Etsin
järjestelmällisesti tältä kahden heh aarin peltoaukealta kaikki
syöksyjäljet ja luokitte in ne kahteen ryhmään sen perusteella,
oliko lintu syöksyny pellolla juosseen pikkuni:äkkään vai
lumen alla lymynneen eläimen kim puun.
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Kirjallisuus
Haartman, L. von, Hilden, 0., Linkola, P., Suomalainen, P. &

R. Tenovuo 1963-72: Pohjolan linnut värikuvin. - Hel

sinki.

Hublin, P. & H. Mikkola 1977: Hiiripöllön pesintä Kuopiossa
1976. - Savon Luonto 9:6-8.
Kirjoittajan osoite:

Markku

Tossavainen

-----;.-

Syöksyjälkiä oli kaikkiaan 61 kpl. Jäljistä oli usein erotetta

vissa siipien lyöntikuvio. nokan jälki ja jalkojen synnyttämä
kuoppa. Olipa kuopan kohdalla joskus veripisarakin kertomassa

saalistuksen onnistumisesta. Viidessä tapauksessa (8 %1 lintu
oli syöksynyt hangella juosseen eläimen kimppuun ja loput jäl

jistä (92 %) olivat sellaisia, jossa hiiripöllö oli tehnyt
syöksyn hangelle joko äänen perusteella tai hangelle juuri

ilmestyneen pikkueläimen houKuttamana.

Samaisen peltoaukean keskell- ojan reunall kasvaa kuusi, jonka
tyveä palokärki oli käynyt useaan otteeseen naputtelemassa.
26.3. löysin tämän kuusen juurelta kasan mustia höyheniä ja

sulkia, jotka mitä todennäköisemmin kuuluivat palokärjelle.

Jokin petolintu oli yllättänyt palokärjen ja saanut sen saa
liikseen. Oliko se hiiripöllö vai jokin suurempi petolintu,

jäi epäselväksi. Hiiripöllönhän on todettu käyttävän ravinnok
seen pääasiassa myyriä (v. Haartman ym. 1963-72), mutta Kuo

piossa 1976 pesineen hiiripöllön ravinnosta oli 47.9 % lintuja.
Suurinta kokoa saaliseläimissä edusti pyy (Hublin & Mikkola
1977), joten palokärjen joutuminen hiiripöllön saaliiksi ei

liene mahdotonta.

..:....__-

hiiripöllö on napannut hangella juosseen peltomyyrän. Piirros (MT)
tehty valokuvan perusteella.

- 18 Maakunnan sisäisten erojen selvittelyyn aineisto on liian niukka.
Helmipöllön pesyekoossa ja poikastuotossa todettiin kuitsnkin
eroja jo kahden yläsavolaisen kunnankin välillä. Toivottavasti
aineistoa tulevina vuosina karttuu sekä pelkkien levinneisyys
kysymysten (etenkin lehtopöllö ja huuhkaja) että maakunnan sisäis
ten erojen (varsinkin helmipöllö ja viirupöllöl kartoittamiseen.
5. Pöllötiedot 1981
Pöllötutkimusta jatketaan vuonna 1981. Tavoitteena on ke�ätä
sekä esiintymistiedot (soidinhavainnot ja muut asuttuun reviiriin
viittaavat tiedot) että pesimätiedot. Pöllöhommat kannattaa
siten aloittaa jo maaliskuun kuunteluretkillä. Tärkeätä olisi,
että kaikista löydetyistä pesistä selvitettäisiin ainakin
lopullinen munamäärä ja rengastusikäisten poikasten lukumäärä.
Tarkemmat ilmoitusohjeet tulevat syksyllä.
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Korpimäki, E. 1978: Katsaus Suomenselän pöllökantoihin v. 1977.
Suomenselän Linnut 13:4-11.
Korpimäki, E. 1980: Pöllöjen esiintyminen ja pesintä Suomen
selällä v. 1979. - Suomenselän Linnut 15:17-24.
Linkola, P. & A. Myllymäki 1969: Der Einfluss der Kleinsäuger
fluktuationen auf das Bruten einiger Kleinsäuger
fressender Vögel im Sudlichen Häme, Mittelfinnland 19521966. - Drnis Fennica 46:45-78.
Mönkkönen, M. 1980: Pöllökyselyn tulosten tarkastelua. - Siivekäs
(Jäsenlehti) 1:29-30.
Tuomainen, J. 1980a: Faunistiset lintuhavainnot kortistoitu
Kuopion museolle. - Siivekäs 1:97-98.
Tuomainen, J. 1980b: Tunturi-, lapin-, sarvi- ja suopöllön
esiintymisestä Pohjois-Savossa. - Siivekäs 1:99-104.
Kirjoittajan osoite:

Jorma Tuomainen

6. Lopuksi lapinpöllöstä
Lehtitietojen mukaan lapinpöllöjä on tänä talvena vaeltanut
aina maamme etelä- ja länsirannikolle. Kainuussa ja Pohjois
Karjalassa pöllöjä on esiintynyt useita kymmeniä. Myös Kaavilla
pöllöjä on vielä kevättalvella tavattu useita. Lapinpöllöön
kannattaa siten kiinnittää erityistä huomiota ja opetella lajin
soidinhuhuilu mahdollisia kuunteluretkiä varten. Kaikki tiedot
kerätään pöllökyselyn yhteydessä.

Kirjallisuus
Forsman, □., Jokinen, M., Kaikusalo, A. & E. Korpimäki 1960:
Pöllöjen pesintä Suomessa 1979. - Lintumies 15:2-9.
Haartman,L. von, Hilden, □., Linkola, P., Suomalainen, P. &
R. Tenovuo 1963-72: Pohjolan linnut värikuvin. - Hel
sinki.
Kauppinen, J. & J. Tuomainen 1977: Pohjois-Savon linnustcn
faunistinen katsaus 1950-1976. Savon Luonto 9:24-38.

SIIVEKÄS 2/1981
Siivekäs 2/1981 ilmestyy toukokuussa sisältäen mm.:
- katsaus talven 1980/81 linnustoon Pohjois-Savossa
- vuoden 1980 harvinaisuudet
- idänuunilinnun esiintymisestä Pohjois-Savossa
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VIITAKETTUSEN (Acrocephalus dumetorum) PESINTÄ KAAVILLA 1980
31.5.1980 auringon noustessa lauloi viitakerttuskoiras Kaavin
Karsikkovaarassa kesäviettopaikkani pihamaalla, noin 20 x 10 m
laajuisessa, tiheässä, erilaisten rikkaruohojen (nokkonen, seitti
takiainen, koiranputkil ympäröimässä viinimarjapensaistossa.
Koiraan saapumisyönä sää oli puolipilvinen, heikkotuulinen
(kaakkoistuuli) ja lämmin (klo 04.00 +14 ° c).
31.5.-2.6. koiras lauloi kiihkeästi viinimarjapensaiden latvuk
sissa, läheisen pihatuomen latvuksessa sekä avoimesti pensaston
yli kulkevilla sähkölangoilla läpi vuorokauden, aktiivisimmin
päiväsaikaan (aamulla). Lintu liikkui lähes yksinomaan em. viini
marjapensastossa, mutta pyrähteli silloin tällöin noin 50 m
päähän riihen seinustoilla rönsyileviin viinimarjapensaisiin, joissa ei kuitenkaan koskaan laulanut. 3.-4.6. lähtien
koiras lauloi etupäässä yöllä; päivisin kuulin vain muutamia
katkonaisia säkeitä. Noin 7.6. lähtien lauluinto laimeni enti
sestään; laulua kuulin vain lyhyinä jaksoina yöllä ja varhain
aamulla. Samalla koiras muuttui piilottelevaksi laulaen pensas
ton sisällä näkymättömissä. 7.6. koiras varotteli ensimmäisen
kerran kulkiessani päivällä reviiripensaikon ohi. Noin 11.6.
lähtien koiras kävi hyvin huomaamattomaksi; se lauloi hyvin
harvoin ja katkonaisesti sekä oleskeli koko ajan tiheässä viini
marjapensastossa, jossa näyttäytyi odotuksen jälkeen vain
vilaukselta päästäen silloin tällöin varoitusrätinänsä. 14.-17.6.
kuulin vain vaimeita laulunpätkiä, ja sen jälkeen tuntui kuin
kciras olisi kadonnut paikalta. 18.6.-4.7. en havainnut lintua/
lintuja reviirillä päivittäisestä paikallaolostani huolimatta.
5.7. koiras lauloi muutaman pätkän pihatuomen latvassa. Etsin
rahdollista pesää pensaston laidoilta - ilman tulosta. Aamulla
7.7. pensaston vierustaa loikkinut kissa joutui kahden viita
Kerttusaikuisen ilmahyökkäyksen uhriksi. Kissan kadottua koiras
lennähti pihatuomeen laulamaan ja toinen emoista (naaras) jäi
hääräilemään viinimarjapensaston latvuksiin, josta keräsi
nopeasti nokan täyteen hyönteisiä ja paiskautui pensaikon laidan
nokkoskasvustoon. Myöhemmin myös koiras kantoi pari toukkaa

- 21 samaan paikkaan. Etsiskelystä huolimatta en löytänyt paikalta
pesää, mutta emojen käyttäytymisen perusteella - tulivat varot
telemaan aivan käden ulottuville - pesä oi: lähellä. 9.7. viini
marjapensastossa hyppeli vähintäin kolme la�tokyvytöntä maasto
poikasta, joita molemmat emot ruokkivat ahkerasti. Viimeisen
kerran näin kerttusia 18.7., jolloin pesimäpensaikossa vipelsi
yksinäinen juv. yksilö.
Havaintoni Kaavilta vastaavat Koskimiehen [1980, Drnis Fennica
57:26-32) havaintoja lajin laulukäyttäytymisestä: toukokuun
lopulla saapuvat koiraat laulavat aluksi etupäässä aamuisin ja
aloittavat aktiivisen yölaulun vasta muutaman päivän kuluttua
saapumisesta, ja pariuduttuaan lopettavat yölaulun kokonaan
esittäen vain lyhyitä jaksoja päiväsaikaan. Laulukausi kesti
kuvatussa tapauksessa noin 7-8 vrk (keskimäärin 8 vrk, Koskimies 1980). Koskimiehen (1980) mukaan muninta alkaa Kaakkois
Suomessa keskimäärin noin 15.6. Selostetussa tapauksessa muninta
alkoi poikasten pesästälähdön (7.-9.7.) perusteella noin 10.-15.6.
Laji on leviämässä nopeasti kaakosta käsin. Pohjois-Savossa
havaitaan etupäässä laulavia koiraita vuosittain 10-15 yks.
(ks. Kauppinen & Tuomainen 1977, Savon Luonto 9:24-38; 1978,
Savon Luonto 10:68-71; 1979, Savon Luonto 11:43-45; 1980,
Siivekäs 1:40-47). Lajista ei ole tehty aikaisemmin varmaa
pesimähavaintoa maakunnastamme (v. Haartman ym. 1963-72: Pohjo
lan linnut värikuvin; Antikainen 1965: Kuopion Luonnon Ystäväin
Yhdistyksen julkaisuja, sarja B, 3, n:o 7; Kauppinen 1974, Savon
Luonto 6:35-38). Antikainen (1965) tuntee luultavan pesinnän
Riistavedeltä (1957) ja epävarman pesinnän samoin Riistavedeltä
(1960). Sen sijaan Pohjois-Karjalasta on useita pesimähavaintoja
(mm. v. Haartman ym. 1963-72). Kesällä 1980 viitakerttunen
esiintyi P-Savossa normaalia runsaslukuise��ana, joskin em.
havainto olikin ainoani lajista Kaavilla retkeilystä huoli
matta.
Markk� Ukkonen

- 22 SEPELKYYHKYN PESÄ LADOSSA
Retkeillessäni 11.6.1980 Kiuruveden Hautakylässä havaitsin pellon
laidassa ladon, jonka yksi nurkka oli hieman sortunut. Kurkistaes
sani oviaukosta sisään säikähdin aika lailla sepelkyyhkyn räpis
köidessä lentoon sortuneesta nurkasta. Lintu lensi aivan vieres
täni ulos ladosta ja hävisi metsän reunaan. Sortuneesta nurkasta
löysin sepelkyyhkyn pesän, jossa oli kaksi poikasta. Pesä oli
kolmen hirren päällä, jotka muodostivat hyvän alustan pesälle.
Poistuin paikalta nopeasti mahdollisen hylkäämisen takia. Kyyhky
ei kuitenkaan hylännyt pesäänsä ja poikaset rengastettiin noin
viikon kuluttua. Ne varttuivat nopeasti ja pääsivät onnellisesti
lentoon.
Sepelkyyhkyn pesä on ainakin kerran aiemmin tavattu ladosta
(v. Haartman ym. 1963-72: Pohjolan linnut värikuvin).
Timo Hämäläinen

KALALDKIN PESÄ KYNNOSPELLOLLA
Pääosa sisämaan kalalokeista pesii erikokoisten järvien luo
doilla ja rantakivillä. Kalalokki on kuitenkin elinympäristön ja
pesäpaikan valinnassaan �onipuolisempi kuin muut lokkilajimme ja
satunnaisesti pesiä on tavattu etäältä rannoilta kivikkoahoilta
ja peltoaukeiden yksittäisiltä kivenjärkäleiltä (v. Haartman ym.
1963-72: Pohjolan linnut värikuvin).
Kesäkuussa 1977 löysin Kuopion Kihonkannasta kolmimunaisen kala
lokin pesän kynnöspellolta, noin 200 metrin päässä rannasta.
Puukepeillä merkityn pesän välitön ympäristö jätettiin kyntä
mättä, ja 24.6. taapersi tällä pienellä kasvittomalla aukolla,
mahtavan orasmeren keskellä onnistuneen pesinnän merkkinä kaksi
kalalokin untuvikkoa.
Matti Pirskanen

- 23 TALITIAISEN 19- JA 16-MUNAISET PESYEET S�J ENJQELLA JA KUOPIOSSA
19 BO
PP löysi 9.5.1980 Suonenjoen Suihkolas·a, erään peltoaukion
sekametsäreunukseen ripustamastaan nor�aal:-ittaisesta talitiais
pöntöstä puolivalmiin talitiaisen pesän. 13.6. mennessä pesään
oli pyöräytetty peräti 19 munaa. Poikasia pesässä havaittiin
seuraavasti: 22. . 14 yks., 28.6. 12 1/hää ja 3 kuollutta yks.,
1. ja 5.7. 10 yks. sekä 9.7. 9 yks. Kuolle·csn poikasten lisär,si
pön ön pohjal_a löytyi kaksi kuorituma o ta munaa.
JT löysi 12.5.1980 Kuopion Kurkiharjus�a hieman vakiokokoa
suuremm sta talitiaispöntöstä nelimunaisen tali iaisen pesän.
Pönttö oli ase et u pienen hakkuuaukion reunal e tuoreeseen
koivu-kuusisekametsään. 25.5. p sässä oli 13 munaa. Lopullinen
munamäärä jäi kuitenkin varmistamatta, sillä tiiviisti hautovaa
emoa ei e ää hennottu tarkastuskäyn eillä nos aa pesästä. 28.6.
pöntös ä rengastettiin 16 poikasta, joista myös kaikki selvi
sivät lentoon. Pesän pohjalta ei löytyn t kuoriutumattomia munia.
Talitiaisen äysilukuisten pesyeiden munamäärä vaihtelee 3-18,
normaalin munamäärän ollessa 6-12 ja keskimääräisen 9.4 (v. Haart
man ym. 1963-72: Pohjolan linnut värikuvin). 18-munainen tali
tiaisen pesye on todettu ainakin Nokialla kesäll"" 1979 (Rinta
mäki 1980, Lintuviesti 5: 111).
Pertti Paananen
&
Jorm Tuomainen

- 32 Tutkimusohjeita
Havaintojen ilmoittamisohjeita/toimitus .....................111
Idänuunilintutkimus/M. Ukkonen.............................. 57
Kaakkuri-inventointi kesällä 1980/J. Kauppinen.....•........ 56
Kesän 1980 yhteistutkimukset/toimitus....................... 55
Luettelo Pohjois-Savosta ilmoitettavista lintuhavainnoista/
toimitus...............................•...............112
Metsäalueiden linnustoinventoinnit/J. Toivanen .............. 61
Dligotrofisten järvien linnustotutkimus/J. Kauppinen ........ 60
Pohjansirkkutiedustelu/M. Ukkonen ..................•........ 63
Pysyvät linjalaskentareitit/J. Tuomainen.................... 55
Soiden lokkilinnut/J. Tuomainen............................. 60
Suolinnuston invBntoinnit/J. Tuomainen...................... 61
Tuulihaukkaseuranta/M. Ukkonen......................•....... 58

POHJOIS-SAVON LINTUMIEHET (PSLM)
PL 205, 70101 KUOPIO 10
HALLITUS 1981
Puheenjohtaja

Juhani Toivanen

Varapuheenjohtaja

Mikko Mönkkönen

Sihteeri

Jorma Tuomainen

Muut artikkelit
Tuomainen, J.: Faunistiset lintuhavainnot kortistoitu
Kuopion museolle....................................... 97
Ukkonen, M.: Kuulumisia lintuharrastuspäiviltä .............. 62

Taloudenhoitaja

Sekalaista

Muut jäsenet:

Menneiltä ajoilta I......................................... 69
Menneiltä ajoilta II ........................................110
Muualla julkaistua pohjoissavolaista lintutiedettä .......... 110
Nimikilpailun satoa......................................... 64
Pääkirjoitus: Tiedotteesta lehdeksi......................... 3
Pääkirjoitus: Muistio Pohjois-Savon seutukaavaliitolle
Vieremän Kaatiaisen suojelumerkityksestä suunnitellun
luonnonravintolammikon johdosta........................ 31
Pääkirjoitus: Ympä istövuoden mietteitä ..................... 68
Pääkirjoitus: Siivekästä ehittämään........................ 89
Suomen lintuyhdistykset ja niiden julkaisut ................. 67
Toimintakertomus vuode 1 ta 19 79.............................. 24

Veijo Jormalainen

Patrick Hublin
Jukka Kauppinen
Timo Ruotsalainen

Jll:;1 NMAKSUT 1981: Aikuiset 20,-, koululaiset ja opiskelijat 10,-.
Jlisenmaksuun sisältyy Siivekäs (ks. etusisäkantta). Jäsenmaksut
postipankkiin tilille: KU 6606 82-2, PSLM, PL 205, 70101 KUO 10.

