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Siivekkään tilaaminen ja jakelu. Jaetaan PSL TY Kuikan 
jäsenille. Lehden voi tilata myös jäseneksi liittymättä. Tilaus
maksu 60 mk maksetaan tilille PSP KU 6606 822. Ilmestyy 
kahtena numerona vuodessa. 
Osoitteenmuutokset: Pekka Tenhunen

Piäkirjutus 

Kuva: Marldcu Uldcooen. 

Tarkkasilmäiset lukijamme voivat heti huomata, että Siivekkään ulkoasussa on 

tapahtunut pieniä muutoksia. Tämä lehti on tehty tietokonepohjaisesti toimituksen 

omin voimin. Tekstit on kirjoitettu tekstinkäsittelyohjelmalla ja taitto on tehty sivun

taittoohjelmalla. Painopinnat on tulostettu KLYY:n hankkimalla laserkirjoittimel/a, 

joten ulkopuolista työtä on vain painovaihe. Lehden lopputulos ei ehkä ole niin 

huoliteltu kuin aikaisemmin, koska uutta systeemiti vasta opetellaan käytttimtitin. 

Yhdistyksemme on vihdoin ja viimein saanut logon, joka löytyy mm. edelliseltä 

sivulta. Tietttivästi logoasia on ollut esillä yhdistyksessä aiemminkin. Tunnuskuva oli 

ilmeisesti jo valittukin, mutta toteutus jäi kesken yhdistyksen nimen muutos paineiden 

vuoksi. Uuden nimen perusteella logossa olevan linnun kuva on tietysti itsestätinsel
vyys. Uuden logon piirtäjä/le, Veli-Matti Vtitinäselle, yhdistys ltihettäti kiitokset, 

samoin kuin teknisestä toteutuksesta vastanneelle Jaakko Hakkaraiselle. Tarrat ja 

hihamerkit painatettiin Myyntivirta Oy:ssä Vaajakoske/la. 

Ttimtin lehden vtilissti tulee jäsenmaksulappu niille, jotka eivät ole vielä sitti mak

saneet. Maksathan jäsenmaksusi, sillä tämän vuoden kakkosnumero lähetetätin vain 

jäsenmaksun maksaneil/e. Kakkosnumero ilmestyy yhdistyksen rahatilanteesta riip

puen marras-joulukuussa tai viimeisttitin vuoden alussa. 

Kun ltihettelette postia ttinnepäin, huomioikaa uusi osoitteemme ! 

Hyväti syksyn jatkoa! Eelis Rissanen 
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selvärajaisesti +/- valkoiset. Selän ja 

siipikuvioinnin seurauksena lintu muis

tutti lennossa takaapäin västäräkkiä. 

Seurasin lintua kahteen otteeseen noin 

varttitunnin ajan. Lintu ei äännellyt 
kertaakaan, vaikka ajoin sen pari kertaa 

lentoon äänen kuulemisen toivossa. 
Luonteeltaan otus oli kesy päästäen jopa 

n. 5 m:n päähän. Sitruunavästäräkki

oleskeli etupäässä yksikseen kel

tavästäräkkikoloniassa hakkuuaukon
risukossa ja läheisen pikkulampareen

rantamilla. Kahdesti keltavästäräkkikoi
ras yritti lähestyä sitä. Toisella kerralla
lintu karkotti koiraan pois aukomalla

kiukkuisesti nokkaansa ja toisella ker-

Tiedonantoja 

Suomessa merkitty kiljuhanhia sini

sillä kaularenkailla 

Suomen Lappiin on Maailman Luon

non Säätiön (Y,/WF) Suomen Rahaston 

suojeluprojektissa vuosina 1989 ja 1990 

istutettu yhteensä 35 lciljuhanhea (Anser 

erythropus) ja istutukset jatkuvat seu

raavina vuosina. Linnuilla on alumiini

sen nilkkarenkaan lisäksi sininen kaula

rengas, jossa on valkeat numerot (ei 

kirjaimia). Numerot (00-37 vuosina 1989 

ja 1990) ovat niin suuria, että ne voidaan 

lukea kaukoputkella jopa 500 metrin 

päästä. 

Norjassa ja Ruotsissa ollaan otta

massa käyttöön kiljuhanhelle punaiset 
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ralla se itse lennähti pois koiraan lähei

syydestä. Pikkulampareen västäräkki

koiras ajoi vierasta takaa tämän uskal

tauduttua lampareen rantaan. Lopulta 

lintu katosi hakkuuaukon risukkoon, eikä 
sitä löydetty enää myöhemmin. 

RK on hyväksynyt havainnon (ks. 
Lintumies 24: 249). Tämä oli ensimmäi

nen RK:n hyväksymä havainto lajista 

Pohjois-Savossa. Suomesta tunnetaan 

kaikkiaan viitisenkymmentä havaintoa. 

Sitruunavästäräkkinaaraan tiedetään 

pariutuneen keltavästäräkkikoiraan kans
sa Suomessa (yleisemmin sitruu

navästäräkkikoiras - keltavästäräkkinaa
ras). 

kaularenkaat. Myös merihanhia, kana

danhanhia ja joutsenia on merkitty Poh

joismaissa sinisin, metsähanhia mm. 

oranssein ja valkoisin kaularenkain, joissa 

on kirjaimia ja numeroita. 
Kaularenkaiden avulla pyritään saa

maan selville mm. pohjoismaisten kilju

hanhien muuttoreitit, lepäilyalueet ja 

talvehtimisalueet sekä seuraamaan istu

tettujen yksilöiden selviytymistä luon

nossa. Yksilöllisesti numeroitu kaula

rengas mahdollistaa jopa tietyn yksilön 

matkojen seuraamisen. 

Lähetä meille tiedot nähdyistä kaula-

rengastetuista kiljuhanhista - myös vaik

ka et ole aivan varma lajinmäärityksestä 

tai et saanut luettua renkaan numeroa. 

Lähetä tiedot havainnon paikasta ja ajas

ta ja mahdollisesta parvesta, jossa ren
gaskaula nähtiin. Olemme myös kiin

nostuneita kaikista muistakin kiljuhan

hihavainnoista ja lähetämme ne myös 

havaintomaan yhdyshenlcilölle ja kan

sainväliselle vesilintujen ja kosteikkojen 
tutkimustoimistolle (IWRB). 

Jos olet nähnyt epäillyn rengastetun 

kiljuhanhen, mutta sinulla ei ole kiikaria 

tai kaukoputkea, ota yhteyttä linturet

keilijöihin ja -harrastajiin, jotka voivat 

lukea renkaan. Lähetämme sinulla tieto-

Varoitus pöllöretkeilijöille 

Varovaisuuden tulisi kuulua pöllömies

ten "hyveisiin" jo keväisillä pöllönkuun

teluretkillä, sillä eihän sitä koskaan 

tiedä ... 

Seuraava kokemus on keväältä 1985. 

Lähdin huhtikuun alkupuolella illan jo 

pimennyttyä kevään ensimmäiselle 

pöllöretkelle. Pysäytin retken alkajai

siksi Fiat-128:ni erään peltoaukeaman 

keskelle. Lähimpään metsänreunaan oli 

usean kymmenen metrin matka. Avasin 

auton etuovet ja laitoin kasetilta tule

maan helmipöllön soidinääntelyä. 

Metsänreunasta, noin sadan metrin 

päästä, helmari vastasi välittömästi. 

Kasetilla ollut ääninäyte oli lyhyt, joten 

nousin autosta ja jatkoin helmarin 
hämäämistä viheltämällä. Tämä ei kui-

ja nähdyn hanhen rengastusajasta ja 

mahdollisista muista havainnoista. Lähetä 

raportti osoitteeseen 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF) 

Suomen Rahasto 

Uudenmaankatu 40 

00120 Helsinki 

Puh (90) 644511 

tai 
WWF:n Suomen kiljuhanhitutkimus-

vastaava 

Juha Markkola  

tenkaan vastannut enää. Jatkoin silti 

harvakseltaan imitointia. Yllättäen jokin 

pudottautui ylhäältä etuviistosta kohti 
kasvojani, mutta onnekseni hyökkääjän 

kynnet osuivat ensiksi lippikseni reu

naan vaimentaen hyökkäystä ennen 

kynsien osumista nenänvarteeni. Lip

pikseni kirposi tässä rytäkässä pois päästä 

- onnekseni - ja niin tästä helmarin soi

dinkiihkosta jäi minulle muistoksi vain

pari verinaarmua nenänvarteen. Koke

muksesta viisastuneena en enää imitoi

helmipöllöä hämyisissä oloissa, ja suo

sittelen tätä muillekin pöllöretkeilijöille

- näön vuoksi.

PERTTI HARTIKAINEN 
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Olemme vihdoin viimein saaneet yhdistyk

sellemme logon. Sitä on saatavana joko 

tarrana tai hihamerkkinä. Merkkejä on saa

tavana kokouksista sekä seuraavilta hen

kilöiltä: 

Aimo Hartikainen 

 Harri Hölttä 

Jaakko Kettunen 

Eelis Rissanen 

Kalle Ruokolainen 

Valitettavasti emme voi postitse lähettää merkkejä muuta 

kuin siinä tapauksessa, että niitä on tilattu vähintään 50

mk:n arvosta. Mikäli haluat ostaa pienemmän määrän 

merkkejä, niin voit siinä tapauksessakin ilmoitella haluk
kuudestasi em. henkilöille. Nämä voivat mahdollisesti 

lähistöllä liikkuessaan toimittaa merkit perille. Tarroja 

saa hintaan 6 mk/kpl ja hihamerkkejä 10 mk/kpl. 

Pidä kiirettä tai voit jäädä ilman! 

Tiedoksi rengastuslupaa tai tenttituloksen korotusta haluaville. Tässä syksyn 
aikana olisi tarkoitus järjestää joko Kuopiossa tai Siilinjärvellä perustentti. 
Kaikkia kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Ukkosen Markkuun jotta 
tiedetään olisiko osallistujia tulossa tarpeeksi ko. tentin järjestämiseksi.
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POHJOIS-SA VON LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS KUIKKA 
!Kuopion Museo, Kauppak:atu 23, 70100 Kuopio!

HALLITUS 1991

Puheenjohtaja 

Sihteeri 

Taloudenhoitaja 

Varapuheenjohtaja 

Muut jäsenet 

Eelis Rissanen 

Kalle Ruokolainen 
 

Aimo Hartikainen 

Jussi Helppi 

Jaakko Hakkarainen 

Mika-Petri Harju 

Harri Hölttä 

Jäsenmaksut 1991: Jäsenmaksu ja Siivekkään tilausmaksu 60 mk, perhejäsenmaksu 15 
mk (ei Iehteä).Maksut tilille PSP KU 6606 822. Yhdistys toimii Kuopion 
Luonnonystäväin yhdistyksen yhteydessä. 

Ohjeita kirjoittajille 

Kaikenlaista lintuihin liittyvää, niin tieteellistä kuin viihteellistä 
aineistoa otetaan mieluusti vastaan. Käsikirjoitus selvällä käsialalla 
tai mieluiten koneella. Levykkeellä olevat käsikirjoitukset ovat 
helpoimmin muokattavissa. Toimitus auttaa kielenhuollossa ym. 
teknisissä seikoissa, eivätkä vaatimukset ole ankaria. Myös 
valokuvista ja piirroksista on pulaa. Aineiston voi lähettää 
toimittajille suoraan tai keskustella ensin suunnitelmista. 
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