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Syksyn 1976 merkkitapaus vaelluslintu
rintamalla oli pähkinänakkelien ennä
tyksellinen vaellus siperialaisilta pesi
mäalueilta kauas länteen.
Ilmiö herätti ansaittua huomiota niin
lintujen tutkijoissa kuin tavallisissa lin
tulaudan omistajissakin. Samoissa tun
nelmissa elettiin jälleen syksyllä 1983
vaelluksen toistuessa lähes yhtä laajana.
Erityisesti 1976-77 vaelluksesta on
kirjoitettu suhteellisen paljon, vaikka
valtakunnallista yhteenvetoa onkin saa
tu odotella. Kirjoituksissa on yleensä
käsitelty maakunnallisia alueita. Seu
raavassa kirjoituksessa tarkastellaan
ilmiön esiintymistä ja havainnointia
pelkästään yhden pitäjän, Kiuruveden,
näkökulmasta.
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Kansikuva: Kanahaukka (Aarne Hagman)
Siivekkään tilaaminen ja jakelu. Jaetaan PSLM:n jäsenille. Lehden
voi tilata myös jäseneksi liittymättä (tilausmaksu 30 mk tilille:
PSP, KU 6606 82-2). Ilmestyy neljänä numerona vuodessa.
Osoitteen muutokset toimitussihteerille.

1976-77 vaellus
Aineiston keruu

Mahdollisimman täydellisen kuvan
saamiseksi vaelluksesta julkaistiin Kiu
ruvesi-lehdessä pahkinänakkelia kos
kevia kirjoituksia ilmoituspyyntöineen
loka-marraskuussa kolme kertaa. Yh
den artikkelin yhteydessä oli valokuva.
Vaikka kyseisen paikallislehden levikki
kattaa pitäjässä jokseenkin kaikki ta
loudet, täydennettiin kyselyä kaikille
Kiuruveden peruskouluille ja lukioon
lähetetyllä monisteella. Artikkeleissa oli
kirjoittajan nimen ja postiosoitteen li
säksi puhelinnumero ilmoituksia var
ten.

Vaelluksen laajuus ja ajankohta

Havaintoja kertyi kaikkiaan 53-54
linnusta eri puolilta pitäjää. Luvussa on
mukana kolme Oulun yliopistolle Kiu
ruvedeltä ilmoitettua havaintoa.
Ensimmäinen nakkeli pantiin merkil
le vasta 7.10. Kaikkiaan lokakuussa il
moitettiin ensimmäistä kertaa nähdyksi
24 lintua, marraskuussa 17, sekä joulu
ja tammikuussa molemmissa yksi. Yh
deksän linnun tuloaika jäi tarkemmin
määrittelemättä. Lisäksi on yksi kevät
havainto vaeltavasta nakkelista vappu
aamulta.
Koska kaikki havainnot tehtiin asu
tuksen piiristä, ei lokakuun loppu- ja
marraskuun alkupuoliskolle ajoittuva
havaintojen keskittymä välttämättä
merkitse vaelluksen huippua. Se saattaa
paremminkin kertoa lintulautojen pai
kalleen asettamisen ajankohdasta ja
tiedustelujen seurauksena syntyneestä
aktiivisemmasta havainnoinnista.
Suurin osa ilmoituksista, eli 34, koski
pitemmäksi ajaksi samalle ruokailu pai
kalle pysähtyneitä nakkeleita. Täten
tarjoutui tilaisuus käydä varmistamassa
lajimääritys, mitata ja rengastaa
useimmat linnut, sekä tehdä havaintoja
käyttäytymisestä, ravinnosta ja ympä
ristöstä.
Helposti tunnistettavana nakkeli oli
määritetty lajilleen oikein kaikissa tar
kistetuissa tapauksissa.
Rengastaminen tapahtui ruokailupai
koilta lintuverkkoa apuna käyttäen.
Renkaan sai 31 nakkelia.
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Varislintujen lentoleikit

HALLITUS 1985

EERO ANTIKAINEN

Yleisesti tunnettua on, että pesimäkau
den ulkopuolella eräät varislinnut lyöt
täytyvät toistensa seuraan ja liikuske
levat suurinakin yhteisparvina.
Tällainen varislintujen suurparvi
pyon Iisalmen seudulla lokakuun
vaihteessa f985. Havaintoja parvesta
tehtiin eri puolilla kaupunkia. Yöpy
määnlähdön aikoihin parvet kerään
tyivät yhteen lentoleikkejä harjoitta
maan. Erityisesti naakoilla on tapana
auringon laskun aikaan kokoontua jol
lekin korkeammalle paikalle, kirkon
katolle, torneihin ja linnoituksiin, puis
tojen yläpuolelle tms. ja aloittaa yhtei
set lentoleikit (ks. esim. Tast & Rassi
1973). Tuulisella säällä lentoleikit näyt
tävät saavan erityisen suosion.
Lokakuun 4. päivä oli Iisalmessa
raskaanpilvinen ja osittain sateinen,
mutta myös tuulinen. Illan suussa pil
vipeite rakoili lännestä, jolloin viistoon
tulevat auringon säteet punasivat ala
pilviä. Noin 10-15 minuuttia ennen Ii
salmessa klo 17.25 tapahtuvaa aurin
gonlaskua lähestyi kaupungin keskus
tasta n. 500-700 yksilön varislintujen
yhteisparvi Pöllösenlahden ylle leik
kien tuulella. Linnut lensivät puiden
yläpuolella, n. 15-50 metrin korkeu
dessa välillä tuulta vastaan taistellen ja
antoivat sitten puuskittaisen tuulen
työntää itseään kovalla vauhdilla
200-300 metriä itään. Ilmeisesti täl
lainen käyttäytyminen on käsitettävä
huvitteluksi, eräänlaiseksi "mäenlas
kuksi", joka tuo tyydytystä (esim. Lo
renz 1931). Mukana iisalmelaisessa
"iloittelussa"oli ainakin 100 naakkaa,
loput variksia ja kierteleviä mustava
riksia. Todennäköisesti juuri naakko
jen osuus lentoleikkeihin innoittajana
on keskeinen. Vastaavanlaisia lento64

leikkejä havaitsin vielä samoilla alueil
la alkuviikosta 6.10.1985.
Leikit liittyvät myös usein yöpymis
paikkaan suuntautuvien yhteislentojen
yhteyteen (Grodzinski 1971, Aschoff &
Holst 1960).
Iisalmessa naakkojen on todettu yö
pyneen mm. Ahmon metsiköissä, Pöl
lösenlahdella ja rautatieaseman lähei
syydessä. Naakat ovat pesineet Iisal
messa keväästä 1968 alkaen veturitallil
la, Peltosalmella ja eräissä keskustan
rakennuksissa (Antikainen 1970, 1980).
Mahdollisesti iisalmelaiset naakat ovat
houkutelleet tänne muita kierteleviä
varislintuja. Iisalmessa on tavattu viime
vuosina, jopa keskellä talvea (leutoina
k�usina) noin 120 yksilön naakkapar
v1a.
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JÄSENMAKSUT 1985: Aikuiset 30 mk, koululaiset ja opiskelijat 20 mk, muut perheenjäsenet
5 mk. Jäsenmaksuun sisältyy Siivekkään tilausmaksu (ei perheenjäsenmaksuun). Jäsenmaksut
tilille PSP, KU 6606 82-2. Yhdistys toimii KLYY:n yhteydessä.

Ohjeita kirjoittajille
Käsikirjoitus tulee kirjoittaa koneella harvaa riviväliä ja leveää
marginaalia käyttäen. Taulukot ja kuvat (kartat ja diagrammit) laaditaan
erillisille arkeille. Kartat ja diagrammit on suunniteltava siten, että ne
voidaan painaa joko sivun tai puolen sivun levyisinä. Paras painojälki
saavutetaan, mikäli kartat ja diagrammit piirretään esim. kaksi kertaa
lopullista koko suuremmiksi mustalla tussilla (yli 0.25 mm:n terällä).
Kirjallisuusluettelon ja muiden käytännön yksityiskohtien suhteen on
syytä tutustua lehden omaksumaan käytäntöön. Toimitus pidättää oikeu
den pieniin teknisluonteisiin ja tyylillisiin muutoksiin. Asiasisältöön
kajoavista muutoksista neuvotellaan kirjoittajan kanssa. Yleisiä ohejita
kä:>ikirj�ituksen laatimiseksi voit saada mm. Soikkelin kirjoituksesta
(Lmtum1es 10: 20-25, 1975). Kaikissa käsikirjoitukseesi ja kirjoitussuun
nitelmiisi liittyvissä asioissa voit kääntyä tomittajien puoleen.
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