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Pääkirjoitus: Maakunta ja sen luonto tutuiksi. 
Kalle Ruokolainen 

Vuosien 1994 ja 1995 kahlaajamuutto Raasiossa 

ja Mustissa. Markku Ukkonen 

Vuosien 1994 ja 1995 kevätmuutto Pohjois

Savossa. Eelis Rissanen & Anne-Marki Kärkkäinen

Kuinka hyvin maatalousnäyttelyn vieraat 

tuntevat lintuja? Harri Hölträ

"Leveäpyrstökihu' '. 
Timo Filipoff & Eelis Rissanen 

Julius von Wrightin luettelo Savossa esiintyvistä 

lintulajeista vuodelta 1848. Kalle Ruokolainen

Pulinaa punasotkasta. 
Kalle Ruokolainen 

Bongaamisen onnesta ja autuudesta Savossa. 
Jelena Mönkä 

Maailman kahlaajakuulumisia 
Antero Lindholm 

Comets, Cream Cakes & Chiffchaffs. 
Adrian Royle 

Punavarpunen talvehti Suonenjoella. 
Jyrki Pynnönen 

Lintutorni Lapinlahden kirkonkylään. 
Kalle Ruokolainen 

Ohjeita kirjoittajille: Kaikenlaista lintuihin liittyvää, niin tieteellistä kuin viihteellistä 
aineistoa otetaan mieluusti vastaan. Käsikirjoitukset toimitetaan mieluiten tietokoneen 
levykkeellä tai sähköpostitse osoitteeseen Kalle.Ruokolainen.mpnet@mpmol.fi. 
Kannattaa kuitenkin aina ottaa ennen jutun tms. lähettämistä toimitukseen yhteyttä, jottei 
kumpikaan osapuoli tee turhaa työtä. Myös valokuvista ja piirroksista on pulaa 
(kaikenlainen kuvamateriaali kelpaa, myös väripaperikuvat ja väridia!). 
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Pohjois-Savo V R �S 

Pohjois-Savo on harvaanasuttu 

maakunta. Laitaosat ovat lähes 
pelkkää metsää, suota ja vettä. 
Lintuharrastus on monen muun 
luontoharrastuksen tavoin kaupun
gistunut. Siten on ymmärrettävää, 
ettei meillä tunneta maakunnan 
luontoa ja lintuja kattavasti. Ja siitä 
Pohjois-Savo saa myös maksaa: 
Euroopan Unionin Natura 2000 

-ohjelmaan kelpuutettavaa luontoa
on "löydetty" meiltä vähemmän kuin
mistään muusta maakunnasta.

Vähäisestä tiedosta on monta 
muutakin haittaa. Tuon tuostakin 
laaditaan seutu- ja yleiskaavoja, 
joissa arvokkaimmat luontokohteet 

merkitään erillisillä kaavamerkin
nöillä. Mutta mitenkäs merkitset, jos 
tietoa kohteista ei ole saatavilla? Et 
mitenkään. 

Usein on niinkin, että luonto
kohteet ovat tiedossa, mutta niiden 
säilyttämistä ei voida perustella 
ilman tutkimustietoa. Täten jo 
ennestään nihkeästi luonnon
suojeluun suhtautuvat tahot 
pääsevät käpälöimään kaavoja, ja 
luontokohteiden tulevaisuus joutuu 
vaakalaudalle. 

Vuoden 1997 alusta tulivat 
voimaan myös uudet metsä- ja 
luonnonsuojelulait. Metsälakiin 
perustuen metsätalousmaidenkin 

luonnosta on kerättävä entistä 
enemmän havaintoja. Valitettavasti 
hyvä tarkoitus jää vain tarkoituk
seksi, jos luontoselvityksiin ei varata 

voimavaroja. Tieto lisää tuskaa, 
mutta tietämättöminä pilaamme 
luontokohteita vääjäämättä entiseen 
tapaan. Asenteissakin on edelleen 
parantamisen varaa. Lähiluontokin 

on usein uhattuna. 

Kenellä on sitten vastuu luontotie
tojen keräämisestä? Ei kenelläkään. 

Vastuu kaatuukin usein kansalais-

järjestöjen ja niiden vapaaehtoisten 

harrastajien päälle. Valtion viran

omaisista ympäristökeskukset ovat 
usein hengessä mukana, mutta 

päinvastaisiakin esimerkkejä on. 

Lakien mukaan kunnat ovat 
vastuussa luonnonsuojelun 
toteutumisesta alueillaan. Pohjois
Savon kunnissa on monta sellaista, 
joilta luontoselvitys puuttuu. Miten 
ilman perusselvityksiä voidaan 
valvoa rakennus-, metsä- ja 
luonnonsuojelulain toteutumista? 
Taas kerran: ei mitenkään. 

Suomessa on melko edistyk
sellinen lainsäädäntö, mutta 

toteutus on unohtunut. Rakennus
lain mukaan kaavojen on edistettävä 

luonnon monimuotoisuutta ja 
luonnon erityispiirteiden säilymistä. 
Siitä huolimatta Puijoa aiotaan 
rakentaa ja kaavoihin liittyviä 
luontoselvitysten puutteita katsotaan 
läpi sormien. Erikoista touhua! 

Kansalaisjärjestönä Kuikka kantaa 
vastuuta pohjoissavolaisten 

lintuharrastajien harrastusmahdol
lisuuksien edistämisestä. Sen takia 
on tärkeää saada lintutietoja koko 
maakunnasta. Tätä tarkoitusta 

varten on valjastettu käyttöön myös 
Internet. Jos suinkin mahdollista, 
ilmoittakaa havaintonne vaikka 
sähköpostitse tai palautesivujen 
kautta. Kaikki tieto menee hyöty
käyttöön. Tietotekniikan aikakau
della yhteenvetojen teko on 
näppärää. Vielä Internet ei ole 

ratkaissut tiedonkulkuongelmia 
takamaiden ja kaupunkien välillä. 
Yhteyksien luominen on kuitenkin 
entistä helpompaa, niin henkisesti 
kuin fyysisesti. Käykää siis retkillä 
lähellä ja kauempana - ja 
modeemin omistajat, hankkikaa 
oikeudet lnternettiin! 
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UUSI OPEL ASTRA MERIT 

UUSI VALLOITIAJ 
Siinä on kaikki. 

A. 
Slvylaslt. 

Sumuvalot. 
OhJaustehostln. 

Klerroslukumlttart. 
Pöly/slltep61ysuoclatln. 

RDS-radlokasettlsoltln 
Ja kuusi kalutlnta. 

/ 

iskatuet, Takana n 
dädettivä 

Suksll 
tturvavy6t. 
uuklw. 

"' 
/ 

Kiristyvät turvavyöt. 
KaksolssivutönnäyssuoJat. 

Opel Astra, Suomen 
suosituin auto '96. Testivoittaja. 
Nyt uusi Opel ASTRA . 
Auto, jossa on kaikki. 

Kuljettajan turvatyyny. 
1 rkauden esto. A1onastln; va 

Kaskuslukltus ·Paketti•>: ABS-turvalllsuusJamrt
+ toinen turvatyyny

, takalukltus. 

1/u;i a� 1'rl&lit 
MITÄ ENEMMÄN TIEDÄT 

AUTOISTA SITÄ ENEMMÄN 
PIDÄT OPEL ASTRASTA 

Astra Merit 3-ov. 1.6i Eco 95.300,- + 2.8 

Astra Merit 5-ov. 1.6i Eco 103.200,- + 2.8 

Astra Merit 4-ov. 1.6i Eco 107.200,- + 2.8 

00,- = 98.100 
00,- = 106.000 
00,- = 110.000 

Astra Meri! Caravan 1.6i Eco 112.000,- + 2,8 00,- = 114.800 

1 •!Kaikkiin malleihin turvapaketti tarjous: ABS-jarrut + toinen turvatyyn y4.1Dlmk.l 

autoputkola 
Väliköncie 4 
70700 KUOPIO 
Puhelin (017) 264 4711 OPE LS 

piossa, syysmuut-Seuraavassa Siivekkäässä: faunistinen katsaus 1995, raportti sirkkujen muutosta Kuo 

toa vuosien varrelta, sarjakuva, tiedonanto kaupungistuneista haapanoista, kiurunpojista ja Topista sekä 

NAJAINEN. - Mutta sitä ennen, että katsaukset voidaan tehdä, on teidän ARVON LUKIJAT kaivettava h 

nyt hyllytetty PA/-

avaintovihkojan-

ne. Siivekäs on täysin riippuvainen toimittamastanne havaintomateriaalista! 

K-kaavakkeineen,JLM O /TA siis (jos et ole jo ilmoittanut) vuosien !995ja /996 FAUNISTISET havainnot AH 

sekä muuttohavainnot vuosilta /995-/996. Moni on jo mustalla listalla ... ja Eelis AHK:ssa. Muista my 

mus I 996, eli viime vuoden kottaraishavainnot pinoon ja postiin. Vuonna 1997 ei ole projektilajia, joten 

kaiveluun on! Vasta ensi vuodelle on tiedossa voimia vaativa projekti , joka lienee tiltaltti. Tiedä häntä. 

ös kottaraistutki-

aikaa havaintojen

STOP PRESS! 6.-7.6. Poflcupyöraralli ruusniemen eteläosissa, varaa p ailclcasi! 

Paino - Kuopion Liikekirjapaino Oy, 1997 

· - -




