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V
erkostoituminen on päivän 

wotisana. Yhdistyksemme 

Kuikka on kuitenkin ollut 

erkostoitunut ennen kuin 

oko termiä oli keksitty-

kään, aina perustamisestaan saakka. 

KlYY oli pohjoissavolaisen lintuharras

tuksen pesä, mistä Kuikka lintujaostona 

itsenäistyi vuonna 1974. Siteitä 

emoyhdistykseen ei ole kuitenkaan 

koskaan haluttu katkaista ja yhteistoi

mintamme on edelleen antoisaa ja 

saumatonta. Suomen lintuyhdistyksistä 

Kuikka on ainut, joka ei ole itsenäisenä 

rekisteröitynyt, ja monesti muiden 

yhdistysten aktiivit ovatkin minulta 

kysyneet, eikö se hankaloita toimin

taamme. Tähän olen voinut vastata, että 

ylueistoiminnan edut ovat kiista/fomat 

ja silloin kun ry:tä on virallisissa 

yhteyksissä tarvittu, se on ollut KlYY:n 

kautta käytettävissä. 

Alusta saakka Kuikka on verkostoi

tumlf myös valtakunnallisesti; lintutie

teellisten Yhdistysten liitto, nykyisin 

Birdlife Suomi ,y, on kattojärjestönä 

ehdottomasti tarpeensa osoilfanut ja 

sen välityksellä voimme nykyään tehdä 

maailman.laajuistakin yhteistyötä. 

Pohjois-Savon sisällä vanha kumppani 

on Iisalmen. luonnon Ystäväin Yhdistys, 

jonka kanssa toiminta on viime vuo

sinakin sujunut kitkattomasti. Tämä 

yhteistyö, samoin kuin Varkauden 

seudun luonnon Ystävien kanssa, 

mahdollistaa mm. paikallisten retkien ja 

esitelmätilaisuuksien yms. jä,jestämi

sen. Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri 

paikal/isyhdistyksin.een on myös ollut 

luonteva kumppani, yhteisiin retkiin ja 

talkoisiin on näin saatu riittävästi 

osanottajia. 

Kuopion luonnontieteellinen museo 

on aina ollut jo historiallisista syistä 

läheinen, sen ja Kuopion kaupungin 

ympäristötoimiston kanssa on ollut ja 

on parastaikaakin menossa yhteistyö

pmjekteja. Yhteistyö on avattu myös 

maakunnan. riistan.hoitopiirin kanssa, 

keväisessä palaverissa löydeniin 

yhteistyötapoja ja taisipa keskustelu 

hieman vaikuttaa metsäkanalintujen 

lyhenryneeseen metsästysaikaankin. 

alueellamme! Maaseutupiiri puolestaan 

haastoi meidät mukaan lUMO-kylä

projektiin., jonka tavoitteena on lisätä 

luon11.on monimuotoisuutta aluksi 

kohdekylillä, mihin sisältyy mm. 

peltolintujen elin.olosuhteiden paranta

minen. Kaikkia yhteistyökumppaneita ei 

ole tässä mahdollista luetella, eikä 

kenenkään pidä loukkaantua siitä, ettei 

ole tullut mainituksi. Se ei ole osoitus 

arvonannon puutteesta. 

Käyttääpä hedelmällisestä yhteis

työstä terminä vaikkapa sitten muodi

kasta verkostoitumista, se on ollut ja on 

yhdistyksellemme, maakunnan linnuille 

ja lin.tuharrastukselle varmasti eduksi 

yhdistyksen identiteetin siitä kärsimättä.

lintutietoutta ja suojelumyönteisyyttä

saadaan levitettyä, yhteiset tapahtumat 

saavat enemmän julkisuutta, kannanot

tojen. ja lausuntojen takana on suurempi 

joukko, yhdistys tulee paremmin 

tunnetuksi ja saa näin uusia jäseniä, 

toimijoiden voimavaroja säästyy, uusia 

ideoita syntyy; etuja yhteistoiminnasta 

on helppo löytää. Yksin ei kannata edes 

kasvavan Kuikkamme nyhjätä, se voi 

helposti kääntyä tyhjän nyhjäämiseksi. 

Kuopiossa, 31. heinäkuuta 2001 

puheenjohtaja 
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R 
uisrääkkä on yksi harvoista 
pesimälinnuistarnme, joka on 
luokiteltu maailmanlaajui
ses ti uhanalai seks i. Lajin 
pesimäkannoissa oli vähe

nevä suuntaus vuosina 1970-90 kaikissa 
Euroopan maissa lukuunottamatta Suomea, 
Ruotsia, Liechtensteiniaja Espanjaa (Tucker 
& Heath 1994). 

Vuonna 1995 Lintutieteellisten Yhdis
tysten Lijtto käynnisti ruisrääkän valtakun
nallisen esi intymiskartoituksen, jota jat
kettiin BirdLife Suomen toimesta suoje
luhankkeena vuonna 1999 ja 2000. Osa
na hanketta selvitettiin myös lajin esiin
tymistä eri paikallisyhdistysten alueilla (ks . 
Parkko 2000). Rwsrääkkä esiintyi Pohjois
Savossa, kuten muuallakin Suomessa, en
nätysmäisen runsaana kesällä 1999. Ke
sällä 2000 ennätystehtai lu jatkui, ja maa
kunnassamme rääkän havaintopaikkojen 
lukumäärä lähes nelinkertaistui edelliske
sästä. Seuranta jatkuu tulevina kesinä. 

Havainnointi 

Lähes kaikkj Pohjois-Savon ruisrääkkäha
vrunnot koskivat vuorokauden eri aikoi
na reviireillään narisseita yksilöitä. Valtaosa 
havainnoista saatiin yölaulajaretkien tulok
sena. Projektin myötä yöretkiä tehtiin ai
empia vuosia jonkin verran enemmän ja 
retkeily oli aktiivista myös heinäkuussa, 
jolloin yölaulajaretkille ei yleensä enää 
jakseta lähteä. Kesällä 2000 maastoja 
koluttiin erityisen innokkaasti, mikä johtui 
osittain myös rääkän poikkeuksellisesta run
saudesta. Pääosa tämän katsauksen havain
noista on yhdistyksemme harrastajien te
kemiä, mutta rääkkäasioiden uutisointi maa
kunnan lehdissä toi havai ntokasaan myös 
yleisöhavruntoja. Onhan laji erikoisella ja 
helposti tunnistettavalla äänellään sekä yö
aktiivisuudellaan huomiota herättävä ja ns. 
suurta yleisöä kiinnostava laji. Lisäksi lajin 
kulttuurisidonnaisuus helpottaa esiintymisen 
kartoittamista yleisöhavaintojen avulla. 

Rääkkäretkeily painottui luonnollisesti 
peltovaltrusiin kuntiimme. Erityisen aktii
visesti retkeiltyjä kuntia o livat molempi
na vuosina Kuopio, Leppävirta, Maanin
ka, Rautalampi ja Siilinjärvi. Maakuntamme 
länsi- , pohjois- ja itäosien rajaseudut jäi
vät vähemmälle huomioUe. Kuitenkin ylei
söhavainnot ja lintuharrastajien yksittäi
set pistoretket vähemmän peltovaltaisille 
aluei lle osoittivat, että rääkkiä narisi yllät
tävänkin runsaasti myös näillä syrjäisem
millä seuduill a. 

Retkeily ei ollut alueell isesti eikä ajal
lisesti vertai lukelpoista tarkasteltavien 
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kesien välillä, ja vain osalla vuoden 2000 
retkeilyaluei sta oli retkeilyä myös kesäl
lä 1999. Ehkä vertailukelpoisinta retkei
ly oli Sii linj ärvellä, jossa kesällä 2000 
pyöräiltiin tai autoiltiin läpi uusien reittien 
li säksi myös kaikki kesän I 999 yökuun
telureitit. Näiden aineistojen avulla voidaan 
tehdä suuntaa-antavaa rääkkärunsauden 
vertailua tarkasteltavien vuosien välill ä. 

Havaintojen yhteydessä pyydettiin il
moittamaan myös havaintopaikan biotooppi 
eli linnun elinympäristön tyyppi, mikäli se 
pystyttiin ääntelijän oUessa ruttävän lähellä 
varmasti määrittämään. Termiä "peltojättö" 
olen käyttänyt kaikista peltobiotoopeista, 
jotka ovat olleet tilapäisesti tai pysyvästi 
ja kauemman aikaa maataloustoiminnan 
ulkopuolella. Ne pitävät sisällään mm. eri
laiset kesannotja oman onnensa nojaan kas
vittumaan jääneet "paketti pellot". 

Rääkkäreviirien tulkinta oli ongelmal
lista erityisesti hulinakesän 2000 havain
tojen osalta. Pelkällä kuunteluretkeilyll ä 
on hankala selvittää yksilöiden liikkuvuutta. 
Mm. rengastuksin on osoitettu, että rää
kät voivat siirtyä kesän aikana prukasta toi
seen ja näiden paikkojen välimatkat voi
vat olla muutamasta sadasta metristä jopa 
pariin sataan kilometrii n (mm . Parkko 
2000). Molempina projektikesinä rääkkiä 
tul vahti maakuntamme pelloille keskike
sällä, ja näiden uusien ääntelijöiden läh
töpaikkaa voi vain arvailla. 

Moniavioiset rääkkäkoiraat pyrkivät 
houkuttelemaan reviirilleen useampia 
naarruta, mutta osa koiraista vruhtaa spon
taanisti ääntelypaikkaa kesken huutelukau
den. Kesän mittaan osa havrutuista äänte
lijöistä vaikeni ilmeisesti paikalta poistu
misen seurauksena. Reviireitä tulkitessani 
olen noudattanut omavaltaisen tiukkaa linjaa 
ja katsonut samalla peltoaukealla rääky
neen yksilön runa samaksi mekastajaksi 
bavainnoijista tai päivämääJistä ruppumatta, 
elleivät jotkin muut syyt ole antaneet ai
hetta tulkita eri aikaan ja eri havainnoiji
en toimesta ilmoitettuja lintuja e1i yksilöiksi. 
Katsauksessa pitäisi ehkä paremminkin 
puhua havaintopaikoistaja niiden määristä 
kuin reviirei stä tai ääntelevien yksi löiden 
määristä. 

Olen ottanut tähän katsaukseen mukaan 
myös syyshavainnot vuosilta 1999-2000. 
Tiettävästi maakunnassarnme ei tehty hank
keen tiimoilta rääkkärengastuksia. 

Rääkkien esiintyminen 

Kesällä 1999 ruisrääkkiä tavatti in yhteensä 
142 paikalla, jotka jakaantuivat kuntiin 

Ruisrääkkiä menehtyy ihmisen toimes
ta sekä maataloustöiden yhteydessä 

että liikenteen uhreina ja törmäilyjen 
seurauksena. Tämän rääkän 
tappoi kissa. © Ka lle Ruokolainen 

kuvan 1 esittämällä tavalla (ks. seuraava 
aukeama). Moisiin reviirimääriin ei ole 
päästy Pohjois-Savossa koskaan aiemmin: 
viime vuosikymmeninä on enimmillään 
tavattu vajaa 40 ääntelijää kesässä (vrt. Tuo
mainen 1989, Ruokolainen & Kauppinen 
1999). 

Eniten rääkkiä löytyi Kuopiosta, Sii
linjärveltä ja Leppävin·alta, joiden yhteis
osuus havaintopaikkasummasta oli noin 
puolet. Havaintopaikat painottuivat "vii
tostiekuntiin" ja niiden lähinaapureihin, 
mistä löytyy myös valtaosa pelloistamme 
ja laajimmista peltoaukeistarnme. Toki myös 
yöretkeily ja rääkkien etsintä luonnollisesti 
painottwvat näille reheväpiirteisille alueille. 
Ensimmäistäkään rääkkähavaintoa ei saatu 
Rautavaaraltaja Vieremältä. Huomiota kiin
nittää Rautalammin alhainen luku, vain 
kuusi ilmoitettua reviiriä, vaikka kunnassa 
tiettävästi retkeiltiin aktiivisesti. Sen sijaan 
kesällä 2000 Rautalampi oli tilaston yk-
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könen 66 havai ntopaikall aan. Lisäksi ete
läsavolaisesta rajanaapuri stamme, varkau
telai sten retkeilualueelta Joro isista ilmoi
tettiin 14 revii ti ä (eivät mukana kokonais
summassa) kesäll ä 1999. 

Toisena projektikesänä edelliskesän re
vi iriennätys ruhjotti in murusiksi, j a maa
kunn astamme kirjattiin nyt 505 havainto
paikkaa (kuva 1 ). Naiisijoita tavattiin eniten 
Rautalammilla. Muita yli 50 havaintopaikan 
kun tia ol ivat Maaninka ja Kuopio , eikä 
Siilinj ärvikään j äänyt tuosta maagisesta 
rajasta kuin pykälän. Kymmenestä kärki
kunnasta peräti yhdeksän kuului kärkikym
meni kköön myös kesällä 1999. 

Kunnittainen reviirijakauma oli kesällä 
2000 tasaisempi kuin edelliskesänä,ja mo
ni ssa kunni ssa, joissa kesällä 1999 jäätiin 
pariin rääkkähavai ntoon , päästi in havai n
noissa nyt reilusti kaksinumeroisiin lukui 
hin. Tuloksen petraantumista selittää osittain 
kesän 2000 aktiivisempi retkeily, mutta to-
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ISRAAKA 

dellisuudessakin rääkkiä oli maakunnas
samrne selvästi enemmän kesällä 2000, mitä 
osoittavat veitailukelpoisimmin retkeiltyjen 
alueiden luvut. Esimerkiksi Rautalammin 
revii ri summa kymmenkertaistui , molem
pina vuosina kattavasti retkeillyn Siilin
järven alueella reviirien määrä kasvoi 60 
% ja kesäll ä 1999 nollakunnaks i j ääneen 
Vieremän alueella rääkyi nyt vähintään 18 
rääkkää. Va taavasti Rautavaai·alla, Vesan
nolla ja Tervossa jäätiin nytkin all e viiden 
rääkkähavainnon, mutta ilmeisesti havai n
nointi noissa kunnissa oli myös kesällä 2000 
satunnaista. Projektikesien havaintopaik
kojen määriä alueellisesti vertai ltaessa 
näyttäisi kuin kesällä 1999 rääkät oli sivat 
va ll oittaneet vain viljavimmat ja peltoval
taisimmat alueet, kun taas kesän 2000 rääk
käpaljoudessa asuinsijoiksi kelpasivat myös 
vaatimattomammat peltoympäristötja vä
häpeltoisemmat seudut. 

Kesällä 2000 esiintyi monin paikoin 

1999-2000 

rääkkätihentymiä, joissa samoille jalansi
joi lle kuului vähintään puolenkymmentä 
rääkkää jopa niin , että ääntelijöiden erot
teleminen tuotti hankal uuksia. Muutamilla 
kylillä ihmisillä saattoi olla jo vaikeuksia 
yöuniensa kanssa: Vieremä Nissilä Män
tylahti lOÄ, Maaninka Pohjois-Haatala 9Ä, 
Rautalampi Vaajasa lmi 9Ä, Leppäv irta 
M ustinmäki 8Ä, Maaninka Lapinjärvien 
ympäristö 8Ä ja Rautalampi Pakarila 7 Ä. 

Tarkas te ltaessa rääkk ie n aj all ista 
esiintymistä projekt ikesien aikana täytyy 
muistaa, että tällaisessa hai-rastajaselvityk
sessä retkeilyaktiivisuuden vaihtelut kesän 
mittaan vääristävät tätä tarkastelua. Vuonna 
1999 ensimmäiset rääkät havaittiin 26.5. 
Kuopion Hami nalahdessa ja 29.5. Siilin
järven Jälällä. Havaintoja alkoi keityä enem
mälti vasta kesäkuun puolivälistä alkaen 
yölaulajaretkeilyn päästyä kunnolla käyntiin 
(kuva 2). Eniten uusia revi ireitä paljastui 
juhannuksen ja hei näk uun alkupäivien 
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Kuva 1. Ruisrääkkien havaintopaikat (reviirit) kunnittain kesinä 1999 (n = 142) ja 2000 (n = 505). 

väli senä aikana. Tuorerehunurmien niit
to kesäkuun puoliväli stä alkaen ja kuiva
heinänteko kesäkuun lopulta alkaen sai
vat todennäköisesti osan koiraista - oma
ehtoisesti peltoaluetta vaihtaneiden koi.rai
den li säksi - siirtymään uusille paikoille, 
mikä ilmeisesti heijastui myös uusina ha
vaintopaikkoina kesäkuun lopulla ja hei
näkuun alussa. Retkeilyaktiivisuus hiipui 
heinäkuun edetessä, vaikka rääkät olivat 
aktii vise ti äänessä ainakin heinäkuun 
puoli vä liin aakka. Vii mei et äänte lijät 
kuultiin heinäkuun viimeisinä päivinä. 

Toukokuussa 2000 muutaman päivän 
kestänyt kylmä säätyyppi muuttui ku un 
puolivälissä hieman lämpimämmäks i ja 
ensimmäiset rääkät kurnuttivat pelloilJamme 
heti tämän jälkeen 17 .5. Rauta lam min 
Pukkiha1julla ja 18.5. Karttulan Punnon
mäell ä. 

Varhaiset havainnot enteilivät rääkkä
rynnäkköä. Uu ia reviireitä löydettiin yö 
yöltä toukokuun loppupuoli skol la ja ke
säkuun vaihtuessa tiedossa oli jo peräti 57 
hava intopaikkaa (kuva 2). Rääkkien ryn
ni stys Pohjois-Savoon näytti käynnistyneen 
nyt selvästi edellisvuotta aikaisemmin,jos
kin retkeilyaktiivisuuden erot vuosien välillä 
vaikeuttavat tulkintaa. Kesäkuun kahden 
ensimmäi sen vi ikon aikana kirjattiin 140 
uutta reviiriä. Tämän jälkeen seuras i vii
kon mittainen kolea jakso, joka hyydytti 
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myös retkei lyä eikä uusia reviireitä luon
nollisestikaan taltioitu kov in monta. Ke-
äkuun 22. päivänä päästiin jo helleluke

miin ja tästä ai na heinäkuun alkupäiviin 
ulottuneella jaksolla uusia havain topaik
koja tuli ilmi todella runsaasti . Maakun
taamme ilmeisesti saapui juhannushelteiden 
siivittämänä uutta jengiä etelämpää tai ke
säkuun puolivälissä käynnistynyt tuorere
hunurmien parturointi laittoi rääkkiä taas 
liikekannalle. 

Rääkätjaksoivat paahtaa heinäkuun pi
menevässä yössä ja rääkkien ennen koke
maton run aus kannusti yölaulajaretkei
lyyn pitkin heinäkuuta. Heinäkuun 20. 
päivän tienoon havai ntopiikki on tulosta 
parilta pitkältä yöretkeltä, jotka osoittivat, 
että rääkätjatkoivat narisemistaan pitkälle 
loppukesään. Ehkä Pohjois-Savo sai vie
lä uuden annoksen rääkkiä heinäkuun puo
livälin jälkeen. Viimeiset koiraat oli vat 
äänessä vielä elokuun puolell a, 1.8. Kiu
ruveden Honkarnnnassaja Iisalmen Run
nilla sekä 3.8. Siilinjärven Ahmon pelloilla. 

Pesivätkö ruisrääkät meillä? 

Lajin piilottelevuus ja naaraiden hiljaisuus 
pesimäaikana hankaloittavat pesinnän to
teamista. Muutamilla reviireillä Siilinjärvellä 
toteamani ääntelyaktiivisuuden lopahtanli-

nen tai vähäinen reviirin kuulutus saattoivat 
viitata pariutumiseen ja pesinnän käynnis
tymiseen. Varsinaisia pes imähava intoja 
kertyi rääkkien runsauteen nähden mini
maalisesti eli vain tämä yksi: Rautalam
min Hankamäen Niinimäessä löydettiin 
9.7.2000 heinänko1juussa tuhoutunut pesä 
ja todettiin paikalla kaksi aikuista lintua. 
Todettujen pesintöjen niukkuus johtui myös 
sii tä, ettei kukaan harrastaja paneutunut 
pesien tai ääntelevien poikueiden hakenli
seen. Seisovan lintukoiran käyttö saatta i i 
olla oiva apu pesien löytämisessä äänte
lyrevi ireiltä. 

Rääkkäbiotoopit 

Ruisrääkkä tunnetaan peltolintuna, jonka 
alkuperäisiä elinympäristöjä lienevät saraik
koaja niittykasveja kasvavat joenrantaniityt. 
Ään televien ruisrääkkien oleskeluympä
ristöjä kirjattiin yhteensä 445 (taulukko l). 
Suosituin rääkkäbiotooppi oli heinäpelto 
(sisältää myös tuorerehunurmet ja laidun
pellot), joita oli puolet tilastoiduista oleske
luympäristöistä. Haluttuja olivat myös eri 
laiset maatalouskäytöstä sivuun jääneet, eri 
laisten heinien ja rikkaruohojen valtaamat 
peltojätöt, joiden osuus oli neljännes to
detuista biotoopeista. Viljapellot eivät hou
kuttele rääkkiä alkukesästä, jolloin vilj a-



pellot ovat vasta oraalla, mutta myöhem
min kesäJ lä niiden merki tys lisääntyy kas

ill isuuden kehittyessä ja sankentuessa 
amalla kun heinäpellot muuttuvat korjuun 

myötä kelvottomiksi elinympäristöiksi. 
Kesän mittaan useilla peltokohteilla todettiin 
rääkän siirtyneen omaehtoisesti tai heinän
korj uun seurauksena viereiseen viljakas
vu toon. Muiden ympäristötyyppien mer
kitys rääkän oleskeluympäristöinä oli vä
häinen. 

Projektikesinä rääkkiä oli edellisvuosiin 
errattuna "pilvin pimein", joten myös rääk

käbiotooppien ki rj o oli laaja ja muutamat 
rääkät kuuluttivat olemassaoloaan oudoissa 
ympäristöissä. Taimikoiksi tai pensaikoiksi 
määritettyjä biotooppeja oli molempina pro
jekti kesinä yhteensä 20 kappaletta, hak
kuuaukkoja 5 ja rantaluhtia 5. Kerran rääkkä 
melusi nuoressa koivikossa, kerran rypsi
tai rapsipellossa, kerran rakentamattom
alJa heinittyneellä tontilla j a samoin ker
ran kuivuneella suolla. Rautavaarall a kes
kellä korpea retkeillyt metsäkomppaaja tör
mäsi yllätyksekseen mäntymetsän hakkuu
aukolla narisevaan rääkkään ! 

Verrattaessa projektikes ien biotooppi
jakaumia toisiinsa huomataan, että ne olivat 
keskeisimpien biotooppien osalta täsmälleen 
samat (ks. taulukko l )! Näyttää selvältä, 
että ai nakaan sopivien oleskelubiotooppien 
puutteesta rui srääkkä ei kärsi Pohjois-Sa
vossa. Pesintöjen onnistumisen kannalta 
peltoympäristömme lienevät kuitenkin lajin 
kannalta ongelmallisia, koska aktiivisen 
maatalouden aloilla aikaistunutj a koneel
listunut rehun- ja heinänkorjuu tuhonnee 
pesiä ja poikueita. Torjunta-aineiden käyttö 
rikkakasvien ja tuhohyönteisten hävittä
miseen viljapelloilla vähentää ruisrääkälle 
soveli aan ravinnon määrää (mm. Tucker 
& Heath 1994) . Peltojättöympäristötkään 
eivät myyräparatii seina ja siten myös pi
enpetojen temmellyskenttinä ole väJttärnättä 
kovin ihanteellisia rääkän pesimäympäris
töjä. 

Vuoden 2000 havaintojen yhteydessä 
pyydettiin myös ilmoittamaan, havai tti inko 
rääkkä havaintopaikalla myös kesällä 1999, 
mikäli paikall a oli käyty ku untelemassa 
kesän 1999 yöretkien aikana. Vähintään 
25 % (35 kpl) vuoden 1999 havai ntopai 
koi sta oli rääkän miehittämä myös kesäJ lä 
2000. Tarkkaa osuutta ei voinut määrittää, 
koska havainnoijat eivät ilmoittaneet niitä 
vuoden 1999 havaintopaikkoja, joilla ei 
käy ty vuonna 2000 . Näillä molempina 
vuosina käytössä olleilla havaintopaikoill a 
rääkkien ääntely-ympäristöjen biotooppi
jakauma (heinäpelto/peltojättö/vilj apelto 
= 57 /26/1 7 % , n= 35 , biotooppitiedot v. 
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Kuva 2. Ääntelevät ruisrääkät viiden päivän jaksoissa vuosina 1999 (ylempi) ja 2000 
(alempi) (n = 119 ja 486 havaintopaikkaa). Kuvista on jätetty pois havainnot, joista ei 
saatu tarkkoja päivämäärätietoja. Löytyneet uudet reviirit on erotettu diagrammipyl
vään valkoisella osalla. Diagrammia piirrettäessä on oletettu, että koiras on ollut havain
topaikallaan äänessä myös havaintopäivien välisen ajan. 

Taulukko 1. Ruisrääkän ääntelybiotoopit vuosina 1999 (n = 114) ja 2000 (n = 331) sekä 
vuosien 1999-2000 yhdistetyssä aineistossa (n = 445). 

he inäpelto pelto jättö viljapelto 

1999 49 % 25 % 15 % 
2000 53 % 25 % 14 % 
yhteensä 52 % 25 % 14 % 

2000 aineistosta) ei po ikennut merkitse
västi vuoden 2000 kaikkien havaintopaik
kojen vastaavasta jakaumasta. 

Vuoden 2000 havai ntopaikoista vähin
tään 2 1 % ( 104 kpl) oli sellaisia, joilla oli 
käyty havainnoimassa myös vuonna 1999, 
mutta rääkkiä ei paikall a tuollo in ollut 
todettu . Oman retkeilyalueeni havai ntojen 
pohjalta tulkittuna monella vuoden 1999 
havaintopaikalla rääkistä ei vastaavasti saatu 
vihiä kesällä 2000. Näyttää siltä, että ruis
rääki lle on tarjolla yllin kyllin ääntely-ym-

rantaluhta taimi kko pensaikko muut 

0 % 3 % 1 % 8 % 
2 % 3 % 2 % 2 % 
1 % 3 % 2 % 3 % 

päri stöiksi soveliaita paikkoja. Kuitenkin 
on eri asia, miten kelvollisia nämä paikat 
ovat pesimäy mpäristöiksi. 

Syyshavainnot 

Rääkkien kesäinen mnsaus poiki myös lajin 
syyshavaintoja, jotka ovat olleet harvinaista 
herkkua aiempina niukkuuden vuosina (vrt. 
Ruokolai nen & Kauppinen 1999). Syys
havai ntoja saatiin vuos ina 1999 j a 2000 
yhteensä viideltä paikalta: 23 .8. 1999 1 p 
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Leppävirta Paajalanmäki, 25 .8.1999 1 p 
Vesanto Sääksjä rvi, 2 .-17 .9.2000 l p Sii
linj ärvi Jälä, 10.9.2000 1 p Varpaisjärv i 
Ruokonen, 18.9.2000 1 p (kuo li lopulta 
auton töytäisemänä) Rautalampi Toholahti 
ja 22.9.2000 1 p Rautalampi Toholahti . 
Viimeksi mainjtun yksilön ruhjo i harak
ka henkih ieve1iin (mm. molemmat silmät 
oli hakattu päästä) ja rääkkä jouduttiin lo
pettamaan. 

Ruisrääkän paluu? 

Kuinka monta rääkkää lymys i Pohjo is
Savossa kesinä l 999 ja 2000? Alueelli sesti 
kattavimmin takseerattu kunta oli ehkä Sii
linjärvi. Siilinj ärven peltoalueet pyöräil 
ilinja autoiltiin läpi u eammankin henki lön 
toi me ta varsin tehokkaasti molempien ke
sien aikana. 

Siilinjärvell ä, jonka pe ltoala on 6980 
ha, havaitti in kesällä 1999 30 reviiriä ja ke
säll ä 2000 49 reviiri ä. Jos oletetaan, että 
Siilinjärven kaikki rääkät tulivat molem
pina vuosina havaituiksi ja Siilinjärvi edus
taa rääkkätiheyden osalta keskimääräistä 
pohjoissavolaista aluetta, saadaan maakun
tamme (pe ltoa la 140700 ha) rää kkäkan
nan karkeaksi arvioksi 600 reviiriä vuonna 
1999 ja 1000 rev iiri ä vuonna 2000. 

Jos vuoden 2000 rääkkäarvio tehdään 
samoilla oletuksilla Siilinjärven ja Rauta
lammin (Rautalammin peltoala 5065 ha) 

T 
ämän katsauksen myötä siir
ryttiin uuteen aikaan: vuodesta 
1996 lähtien yhdistyksellä oli 
www-sivut j a pian myös säh
köpostiverkko (Kuikkaverk

ko) käytössään, jonne suurin osa havain
nosta on sen jälkeen ilmoitettu . Kun Kuik
kaverkkoon totu ttiin , se huomattiin myös 
helpoks i tavaksi ilmoittaa havai nnot, mikä 
lisäsi havaintojen palauttarni sta suorastaan 
räj ähdysmäi sesti . Vuos ilta 97 ja 98 onkin 
enää pienj osa havainnoista kaavakkein tai 
muuten kirjalljsesti ilmoitettuja. Suu1i kiitos 
kotisivujen j a Kuikkaverkon toteuttajalle 
Vi sa U usipaikall e ja Kuikkaverkosta ha
vainnot tietokantaan siirtäneelle Kalle Ruo
kol ai e lle! 

Vuoden 96 havaintopinkka oLi mukan ruu
kempi , mikä johtunee osin siitä, että kir
jallinen palauttamjnen j äi jo Kuikkaver
kon va1joon . Tämä näkyy osittain tarkas
teltaessa lajeja, joi sta on ilmoitettu kaik
ki havainnot. Kevään -96 osalta saatiin muu
ton osal ta kuitenkjn kattavampi es itys kuin 
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yhteises tä a ineistosta, saadaan Pohjoi s
Savon rääkkäkannan kooksi peräti 1350 
rääkkäkoirasta (revii.tiä). Luvut ovat todella 
korkei ta, kun muistetaan , että aiemmin 
1990-luvulla koko valtakunnan kannak
si arvioiti in 500- 1000 rääkkäparia (Väi
sänen et al. 1998). 

Rui srääkän huikea runsaus kuluneina 
projektikesinä ja varsinkin vuonna 2000 
antaa toivoa rääkän pysyvästä paluusta. Sitä, 
onko äkillisen rääkkäbuurnin taustalla muu
tonaikai issa ja/tai talvehtirnisalueiden vai 
pesimäalueiden olosuhteissa tapahtuneet 
muutokset, vo i toi staiseksi vain arvailla. 
Päälli sin puolin tarkasteltuna Pohjois-Sa
vossa ainakaan sopivien elinympäri stöjen 
puute ei näyttäisi muodostu van esteeksi. 
Seuraavaksi oli sikin tärkeää saada selvi 
tetyksi, mjten hyvin pes innät onnistuvat 
ja mi!Jainen on poika tuotto nykyisissä in
tensii visesti hyödynnetyissä peltoympäris
töissä. Lajin pysyvästä runsasturnisesta ei 
vielä o le takeita. Toistaiseksi lienee perus
teltua pitää rui srääkkä uhanalaisten laji
emme li stalla. 

Kiitokset 

Uman havaintojaan lähettäne iden harras
tajien aktii vis uutta rääkkäprojekti o li s i 
jäänyt lähtökuoppi in sa. Kuikka verkon 
sähköpostifota palveli mainiosti taas ke1Tan 
tiedon keruu- ja palautekanavana. Aarne 

muutarru na takavuosi na on saatu. KIITOS 
KAIKJLLE havaintojen ilmoittajille! Vaikka 
havainto ei oli sikaan päätynyt rrurunkään 
katsaukseen, se on arvokas ja tallen nettu 
yhdistyksen havai ntoarkistoon mistä se on 
saatavissa tarpeen n1llen esim. erilaisia tut
kimushankkeita varten. 

Katsauksen jälkeenjääneisyys saattaa hy
myilyttää joitakfo. Tulevathan havai nnot 
nyt lähes reaa li aikaisesti tietoon . Lisään
tyneestä ajan tasall a olevasta ti etotul vas
ta huolimatta olemme kuitenkjn nähneet 
ehdottoman tarpeelli seksi koostaa ki1jal
li sia katsauksia. Kat auksien tieto on tar
kastettua j a niihin vo i vi itata tieteelli ses
sä tekstissä. Kirjalli seen muotoon saatet
tu tieto on ai na helppo ottaa esill e ja sitä 
on helppo jakaa. 

Katsauksien muoto muuttunee tulevai
suudessa. Kun myös syysmuuttokatsaukset 
on saatu vuoden 1998 osalta tehtyä, yh
di stettäneen ainakin kevät- j a syysmuutto
katsaukset. Tämä lyhentää katsauksien 
tekemiseen käytettyä yhtei saikaa, ti edot 

Hagman hoiti projektin ti edottami sta 
Kuikan netti sivujen välityksellä j a uurasti 
apunani reviirilistan pitämisessä järjestyk
sessä. Jarmo Yliluoma ja Kai Jäderholm 
orgarusoivat yleisökyselyn Ii salmen Sano
rnien välityksellä ja yleisökyselyn havain
tojen koonrun Ylä-Savossa. Juha Poutanen 
ja Helena Rönkä tiedottivat rääki stä Savon 
Sanomien kautta. Jorma Knuutinen toimi 
havaintojen kokoa jana Rautalarnrnin suun
nalla ja toirnitti peltoalatietoja käyttööni . 
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pystytään hakemaan tietokannasta samalla 
haulla. 

Uutta on myös katsauksen toinen kirjoit
taja, Asta Lähdesmäki , joka perehtyi sa
malla katsauksen teon saloirun.Asta toteutti 
lähinnä lajitekstitja Eelis isojen lintujen 
ja petolintujen sekä varpuslintujen taulukot. 

Keväiden sää 

Maaliskuu 96 oLi vähäluminen, mutta kylmä 
aina kuun loppuun saakka. Järvien jääpeite 
oli vahva, 80-100 cm. Pääsiili senä 5.-8.4. 
oli ylJättävä lämpöjakso, jolloin lämpötilat 
kipusivat+ 12-+14 asteeseen. Sen jälkeen 
sää vielä kylmeni, mutta välillä saatiin naut
tia lämpimistäkin päivistä. 21.4. paistateltijn 
+ 12 asteen aurinkoisessa lämmössä, mikä 
sai muuton edistymiseen vauhtia. Laiva
väy lä Kuopioon avattiin 24.4. ja tuhannet 
lokit saapuivat kaupunkiin sen mukana. 
Huhtikuun lopulla tuli jälleen kylmäjakso, 
jolloin lämpötila oli vain hieman nollan ylä
puolella, saatiinpa 27.4. luntakjn _ 



1/2000 (21 . vsk) 

PuJmuset muuttavat pesimäseuduilleen Pohjois-Savon kautta maalis-huhtikuussa. 
Kevään aikana nähdään normaalisti noin tuhat pulmusta. © Eelis Rissanen 

Vapun seutuun oli kylmä korkeapaine, 
yöpakkasta j a päiväll ä vain +5-+ 7 astet
ta lämmintä. 4.5. koettiin sään äkillinen läm
peneminen+ 15 asteeseen, mikä näkyi ve
silintuiy ntäyksenä. Säiden oltua välillä taas 
viileitä nautittiin 12.-14.5. jopa +20 asteen 

lämpötiloi ta, pikkulintujen muutto kiihtyi 
ja koivut saivat hiirenkorvat suorastaan sil
missä kasvaen. Kevät eteni kuitenkin keik
kuen, l 6.5 . satoi lunta! Tän1änjälkeen edet
tiin + 7 j a + 12 as teen väli sissä lämpöti
loissa 23 .5 . saakka, jolloin oli + 19 as tet
ta lämmintä. Kallavedestä lähtivät jäät tuona 
päivänä. Huhti - j a toukokuun sateet olivat 
vähäisiä, mutta toukokuun lopun päivinä 
tuli runsaita sateita, jotka saivat kesän puh
keamaan. Ainoan saapumisennätyksen teki 
kalasääski . 

Me lko lauhan j a vä hälumisen talve n 
jälkeen esim. Maaningan pellot olivat maa
li skuun 97 alussa lumettomat j a kuun alku 
oli lämmin . N iinpä Varkauden Ruokojär
vell ä nähtiin 11 .3. ennätysaikaiset kaksi 

korkea . Loppukuujatkui kuitenkin talvi-

semmissa merkeissä. Huhtikuun alussa elet
tiin sitten yöpakkasten aikaa, ky lmät poh
joisen puoleiset tuulet pitivät päivälämpö
tilatkin matalina kuun loppupuolelle saakka. 
14.4. saatiin re ippaast i lunta j a vähät saa
puneet muuttolinnut joutui vat kärsimään 

talvisista olosuhteista. Petolintujen saapu
minen alkoi kuitenkin normaa li sti 19.4. , 

minkä jälkeen myös vesilintuja alkoi saapua 
vähitellen. 

Vapun aikaan säätyyppi sittten muuttui , 
lämpiminä j a aurinkoisina päivinä lumet 
hupenivat muutamassa päivässä: 8.5. läm
mintä oli + 16 astetta ja tuuli kävi kaakosta. 
Niinpä kahlaajia ja varpuslintuja saapui run
sain määrin . Kuun puolessa väli ssä oli jo 
+20 as tetta lämmintä, mutta il o loppui 
ukkosen myötä j a 19. 5. tuli takatalvi lu
misateineen, Kallaveden jäät lähti vät kui
tenkin tuona päivänä .. Viileä säätyyppi jat
kui aina kuun loppupuolelle, jolloin viikkoja 
aikaisemmin puhjenneet hiirenkorvat al
koivat taas kasvaa ja päästiin ennätysläm
pimään kesään. 

Talvi 98 o li kunnollinen lumi- ja pak
kastalvi. Myös maali skuu alkoi hyvin tal
visena, öisin o li jopa 20 astetta pakkasta 
ja vielä 15 .3. päivälläkin oli vain -6 astetta. 
Hiihtokelit o li vat mitä loistavimmat jopa 
huhtikuun puoleen väliin saakka! Muut
tolintuja saatiin odottaa maali skuun lopulle, 
jolloin pulmuset ja harmaa lokit alo itti vat 
muuton . Huhtikuun alkupuoli o li yöpak
kasten j a aurinkoisten päivien aikaa. Päi
vä lämpötilat jäivät nollan vaiheille. Läm
pötil at alko ivat 16.4. vähitell en nousta j a 
muutto käy nnistyi hilj alleen ensimmäis
ten metsähanhien j a piekanoiden saapu
essa. 19.4. oli jo keväisempää, lämmintä 
+6 astetta j a varpuslintujakin alkoi saapua. 
20.4. koettiin ensimmäinen lämmin yö. 
22.4. saapui lämmin eteläinen ilmav irtaus, 
jolloin muutto kerta kaikkiaan rysähti liik
keell e. Varkaudessa päästiin aamull a "ark
tikan" makuun , kun ves ilinnut saapuivat 
oikein massoittain. Massat levisivät samana 

päivänä laajalti pohjoisemmaksikin j a tuo 
päivä kirj attiin monen vesilintulajin saa-
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Havainnoijat. Katsauksessa on mukana seuraavien henki löiden havaintoja (suluissa käytetyt lyhenteet): Erkki Björk (EB), 

Timo Filipoff (TF), Aarne Hagman (AHg), Lauri Hakalehto (LHk), Lauri Hallikainen (LHa), Heidi Han nula (HHa), Mika

Petri Hruju (MPH), Aimo Hartikainen (AHa), Peitti Hrutikainen (PHa), Katri Helppi (KHe), Patrick Hublin (PHu), Osmo Huup

ponen (OHu), Harri Högmander (HHg), Hru-ri Hölttä (HHö), Timo Immonen (TT), Eero Jalkanen (EJa), Tuomo Jalkanen (TJa), 

Silveri Juss il a (SJu), Kaj Jäderholm (KJä), Pertti Kaarakainen (PKr), Antti Kanniainen (AKa), Hannu Kanniainen (HKa), Timo 

Kanniainen (TKa), Jaakko Kettunen (JKe), Jorma Knuutinen (JKn), Jru·kko Koskela (JaK), Juha Korhonen (JKr), Timo Kor

honen (TKo), He ikki Koti lainen (HKo), Janne Kumpulainen (JKu), Anne-Mati Kärkkäinen (AMK), Hannu Kärkkäinen (HKä), 

Paavo Liimatta (PLi), Antero Lindholm (ALi ), Mattti Linkola (MLi), Asta Lähdesmäki (ALä), Lassi Lähdesmäki (LLä), Raisa 

M almivuori (RM), Ilkka Markkanen (IMa), Pertti Mecklin (PMe), Arvi Meklin (AM), Hati:i Miettinen (HMi), Markus Miet

tinen (MMi), Teppo Mutanen (TMu), Marko Pakarinen (MPa) Jru·mo Pirhonen (JPr), Juha Poutanen (JPt), Jyrki Pynnönen 

(JPy), Petro Pynnönen (PPy), Eelis Ri ssane n (ER), Juhani Ri ssanen (JRi) , Pentti Runko (PRu), Kalevi Rutonen (KRt), Kalle 

Ruokolainen (KRu), Pertti Rä änen (PRä), Helena Rönkä (HR), Ri sto Rönkä (RR), Petri Sallinen (PSa), Kru·i Saukkonen (KSa), 

Kauko Siikström (KSi ), Hannu Siikavirta (HSi), Uolevi Skaren (US), Veli-Matti Sorvari (YMS), Kalevi Sundquist, Jo1ma Tuo

mainen (JTu ), Mru·klrn Ukkonen (MU), Visa Uusi paikka (VU), Esko Vesanen (EVe), Anna-Liisa Voutila inen (ALV), Juha Vää

täinen (JVt), Veli-Matti Väänänen (VMV) ja Asko Yli-Kauppila (AY). 

pumispäiväksi. Myös kahl aajia, lokkeja ja 

joitakin pikkulintuja saapui tuona päivä

nä. Huhtikuu jatku i lämpimänä ja sateet

tomana, kuun lopu lla oli jo+ 18 astetta läm

mintä. 
Toukokuun alkupuoli palautti aikaista 

kesää odotelleet maan pinnalle, kun sää vii

leni ja muuttui sateiseks i. Yöpakkasia e i 
kuitenkaan ollut, päivisin oli läm1n.intä +6-
+ 15 astetta, joten kevät j a muutto edistyivät 

tasaisesti . Jäät lähtivät Kallavedestä 11.5. 

ja koivut o livat hiirenkorvilla. Parhaimmil

laan 15.- 19.5. o li lärruni ntä +22 astetta, 

mutta ukkosen myötä päivälämpötilat jäivät 

sen jälkeen huomattavasti a lemmi ksi. 24.5 . 
koett iin takatalv i räntä.satei neen , mistä 

lähtien säätyyppi jatkui sateisena kesäkuun 

puolelle. Mustavaris paransi saapumisen

nätystään kahdeksa ll a ja ruokokerttunen 
kolmell a vuorokaude ll a. 

Katsauksen rakenne 

Katsauksen muoto on sam anl ainen kuin 

aiempinakin vuos ina. Lajinimen jälkeen 

on sulu issa vuosi lta 1965-95 hava itut en

simmäinen, keskimmäinen ja viimeinen saa

pumisaika, sekä niiden vuosien määrä,joilta 

havaintoja o n ko. laj ista käytettävissä. 

Keskimmäisenä havai ntona käytetty aineis

ton mediaania, joka päivämäärien tapauk-

essa on parempi kuin keskiarvo . Kusta
kin lajista on lueteltu kahden ensimmäi

sen saapumi späivän havai nnot. 

Jokaisen lajin kohda ll a on vahvennettu 

ensimmäinen havaintopäivä. Jos laj i on ha

vaittu vähintään ko lmessa eri paikassa sa

mana päivänä, ei havaintoja ole esitetty tar

kemmin. Mikäli havainnoijia on ollut enem

män kuin kolme, heitä ei ole myöskään e1ik

seen lueteltu. Joistakin havainnoista on vaiJ1 

kunta eikä tru·ke mpaa paikkaa. Tarkempi 

paikkatietoon näissä tapauksissa puuttunut 

havainnoij an ilmoituksesta. 
Kevätmuuton kannalta hankali a laj ej a 

ovat laulujoutsen, sini sorsa, telkkä, isokos

kelo, varpushaukka, ampuhaukka, musta

rastas, räkättirastas, isolepinkäinen, peippo 

ja vihervarpunen. Joitakin näiden lajien yk

silöitä talvehtii mei ll ä säännölli sesti ja en

simmäisten kevätmuuttajien erottaminen 

talvehtijoista on vai keaa. Kat aukseen on 

kuitenkin py1itty tu lkitsemaan myös näistä 

lajeista havainto ensimuuttajasta esim. muul

ta kuin ti edossa o lleelta ta lvihava intopai

kalta. 
Katsaukseen on otettu mukaan vain lin

nustomme runsaslukuisimmat peruslaj it. 

Fauni sti sten lajien kevätmuuttohavaintoja 

käs itellään fa uni sti sen katsauksessa. 

en pelloille kerääntyvät keväällä paitsi lintuharrastajat myös kurjet ja metsähanhet. © Kalle 1mkolalnen 
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Käytetyt lyhenteet 

p = paikallinen tai !epäilevä 
m = muuttava; jos muutto

suunta tiedossa, merkitty 
vain muuttosuunta
lybenne (S, W, SW jne.) 

kiert = kiertelevä 
Ä = laulava tai 

soidinääntelevä 
ä = muuten ääntelevä, ääni-

havainto 
a = parvi; a5 = viiden yksi

lön parvi, 5a = viisi 
parvea, 100(5a) m = yh
teensä sata muuttajaa 
viidessä parvessa 

ad = aikuinen (vanha) yksi lö 
juv = nuori yksilö 
mus == kuolleena löydetty 
H. HemmoNU = maallikko/ 

havainnon varmistaja 

Havainnot lajeittain 

Vesilinnut 

Kuikka Gavia arctica 
( 15.4.- 30.4.-1 3.5 ./29) 
96: Ensimmäiset keskimääräises
ti : 30.4. 1 p Vrk Siitinse lkä 
(OHu) ja 1.5 . 2 p Kuo Kumpu
niemi (HHa) sekä I p Maa Mus
tavirta (IMa). Suurehko kertymä 
7.5. 75 p Vrk Siitinselkä (OHu, 
ER). 

97 : 27.4. l p Vrk Siitinse lkä 
(OHu, HRä) ja 3.5. 5 p Sii Jän
nevirta (KRu, PSa, MU). Kerään
tymät 6.5. 65 p ja 8.5. selväs ti 
normaalia enemmän 11 7 p Vrk 
Siitinselkä (OHu). 

98 : Aikaisimmat: 26.4. 1 m Kuo 
Puijonsarvi (EB) j a l p + 4 m Vrk 
Siitinselkä (monet) sekä 27.4. l 
p Vrk Siitinselkä (HKä). Suurin 
kerääntymä 4 .5. 50 p Vrk Siitin
selkä (OHu). 

Silkkiuikku Podiceps cristatus 
(8.4.-23 .4.-30.4./31 ) 
96: Verrattain aikaisin: 12.4. 4 p 
Kuo Kall ansillat (IMa) ja 17 .4. l 
p Kuo Kallansi llat (ER, VU). 

97: Tavanomaisesti: 22.4. 4 p Vrk 
Siitinselkä (OHu, HRä) ja 24 .4. 
9 p Vrk Siitinselkä (OHu). Suu
rin kerääntymä samal ta paikalta 
6.5 . 230 p (OHu). 

98 : 22.4. 1 p Vrk Siitinselkä 
(ALä, HRä) j a l p Rau Säynät-

salmi (TJa) sekä 24.4. p Vrk 
Siitinse lkä (HKä, HMi) . Enim
mill ään 3.5. 67 p Sii Jännevirta 
(JRi , MU). 

Haapana Anas penelope 
(7.4.-23.4.-6.5./3 1) 
96: 23.4. lo'9 p Kuo Keskimmäi
nen (monet) ja 2o' o'2\>9 p Maa 
Pieni Lapinj ärvi (ER) sekä 24.4. 
1 o'9 p Vrk Ruoko j ärvi (OHu). 

97: Kesk imäärä istä aiemmin: 
17.4. 1 9 p Rau Tyyrinvirta (VU) 
sekä 22.4. Jo' 9 p Kuo Jännev ir
ta (JKe, IMa) ja J m Lep ikki
länmäki (HRö) . 

98: Ensimmäiset 22.-23.4. eri 
puolilla. Suurin kerääntymä 3.5 . 
170 p Sii Keskimmäinen (JRi , 
MU). 

Tavi A. crecca 
(7 .4.-17.4.-28.4./3 J) 
96: 20.4. 1 o'9 p Kuo Puutossal
mi (VU) j a 2 1.4. J o'9 p Maa La
pin järvet (KRu , MU). Keräänty
mä 5.5. 165 p Lap Linnansa lmi 
(ER, KRu , MU). 

97: 16.4. 2 o' o' p Kuo Puutos
salmi (VU) ja 22.4. eri puolilla. 
Tavanomainen kerääntymä 11.5. 
300 p Maa/Sii Kes kimm äinen 
(MU). 

98: 22.-23.4. eri puolill a (mo
net). Enimmillään 3.5. 270 p Sii 
Keskimmäi nen (JRi , MU). 

Sinisorsa A. platyrhynchos 
( 13.3.-3.4.-2 1.4/30) 

96: Havaittiin seuraavat muutta
jiksi tulkittavat: 5.4. 2 p Maa 
Viann ankoski (KRu , MU) ja 
13.4. 2o'o'99 p Lep Konnu s 
(HRö, RR). 

97: Ensimmäisiä: 2.4. 4 p Kuo 
Kall ansi llat (PSa), 7.4. 3 o' o' p 
Lep Konnus (HRö). Pienehkö ke
rääntymä 1.5. 60 p Sii Jälän pe l
lot (M U) . 

98: 28.3. J o' p li s Palo isv irta 
(PK.r) ja 29.3. us. Rau eri puolil 
la (monet). 

Jouhisorsa A. acuta 
( l 0 .4.-22.4 .-7 .5 ./3 1) 
96: 21.4. lo'9 p Maa Mu tavirta 
(mone t) j a 23.4. eri puolill a. 
Huippuna 5.5 . 30 p Kiu Kaisla
nen (ER, KRu, MU). 

97: 17.4. Io'9 p Vrk Lehtoniemi 
(OHu) ja 23.4. I o'9 p Vrk Ruo
kojärvi (OHu) sekä 2o'9 p Kuo 
Kail an illat (PSa). 

98 : Keskimääräisesti: 22.-23.4. 
eri puolill a. Huippu 3.5. 55 p Sii 
Keski mmäi nen (JRi , MU). 

Heinätavi A. querquedula 
( 14.4.-28.4.-23.5./30) 
96: 29.4. 1 o'9 p Maa Pieni La
pinjärvi (ER, MU) sekä 4.5. lo' 9 
p Lap Linnansalmi (ER) ja lo'9 
p Kuo Keskimmäinen (VU). 

97: 3.5. I o'9 p Lap Linnansalmi 
(HHö) ja 4 .5. li s Kihl ov irta (?) . 
Kerääntymänä 11.5. 4o' o'39 9 p 
Maa/Sii Keskimmäinen (MU) . 

98: 21.4. lo' p Lep Ka nnus (JKe, 
IMa), 25.4 . I o'9 p Vrk Ruoko
j ärvi (OHu, HK.ä) . 

Lapasorsa A. clypeata 
(l J .4.-28.4.- 15 .5./3 1) 
96: 25.4. I o'9 p Maa Mustavirta 
(HHö, JaK) ja 30.4. lo' p Maa 
Lapinj ärvet (ER). 

97: 23.4. Jo' 9 p Kuo Jännevirta 
(VU) ja 26.4. I o' p Maa Lapin
järvet (monet). 

98: 22.4. Jo' p Vrk Siitinse lkä 
(OHu, ALä, HRä) j a 24.4. lo'9 p 
Rau Tyyrinvirta (TF, VU). 

Punasotka Aythya ferina 
( 10.4.-22.4.-8.5./3 1) 
96: Ensimmäiset yllättävän myö
hään : 29.4. 3o'o'299 p Vrk Sii
tin se lkä (OHu ) j a 3o'o"299 p 
Maa Lapinj ärvet (JKe, JaK, ER) 
sekä 30.4. 3o' o' p Maa Pieni-La
pinjärvi (ER). 

97: 19.4. Jo' p Vrk Siitinselkä 
(HMi) j a 23.4. lo'9 p Vrk Ruo
koj ärvi (OHu). 

98: 22.4. 3o' o'99 p Kuo Puutos
salmi (AHg, ALä, VU) ja lo'9 p 
Vrk Ruokojärvi (OHu) sekä 23 .4. 
4 p Vrk Siitinselkä (OHu). 

Tukkasotka A. fu ligu/a 
(4 .4 .-22.4.-6.5./31 ) 
96: 23.4. eri puo lill a j a 29.4. 
2o' o' 19 p Maa Pieni Lapinj ärvi 
(ER, MU) . Huippuna kohtuulli 
nen 17.5. 95 p Sii Raasio (KRu). 
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Taulukot 1-3. Isojen lintujen ja petolintujen muutto keväinä 1996-98. * = saapumisennätys 

Laji Ensimmäiset/ viimeiset muuttajat Huiput ja yhteismäärät Laji Ensimmäiset/ viimeiset m. 
Vuosi 1996 Vuosi 1997 

Laulujoutsen 16.3. 6 W Rau lisvesi (1. Mannila/T Ja) 28.4. 30 p Maa Pieni Lapinjärvi (ER) Laulujoutsen 11.3. 10 p Vrk Ruokojärvi (MM 

Cygnus cygnus 29.3. 9 NE Rau Etelä-Saikari (E. Jalkanen/T Ja) ajalla 16.3.-28.5. yhteensä 400 yks. Cygnus cygnus 23.3. 2 p Suo Suonenjoki (KF 

(29.2.-4.4.-24.4./31) (29.2.-4.4.-24.4./31) ajalla 11.3.-31.5. yht. n. 60C 

Metsähanhi 19.4. 1 p Maa Mustavirta (JaK, KRu) 28.4. 140 p Maa Lapinjärvet (JaK, ER) Metsähanhi 13.4. 2 m Kaa Kortteinen (PF 

Anser fabalis 20.4. yht. 9 m eri puolilla 1.5. 93 p + 92 m Maa eri puol (monet) Anser fabalis 18.4. 2 p Maa Tavinsalmi (PF 

(7.4.-17.4.-29.4./31) viimeisiä muuttajia 9.5. 19.4.-9.5. Afab 600, sp 12, AB 75 (7.4.-17.4.-29.4./31 ) viimeisiä muuttajia 8.5. 

Kurki 16.4. 1 NW Vrk Lehtoniemi (OHu) ei kerääntymiä *Kurki 11.3. 2 p Vrk Ruokojärvi (MMi) 

Grusgrus 20.4. yht. 5 p + 16 m eri puolilla 16.4.-2.6. yhteismäärä 130 yks. Grus grus 18.4. 1 p Sii Jälä (PSa) 

(5.4.-16.4.-24.4./31) (5.4.-16.4.-24.4./31) 

Mehiläishaukka 8.5. 1 m Kuo Jännevirta (VU) vain kolme havaintoa! Mehiläishaukka 14.5. 1 m Vrk Könönpelto (TI 

Pernis apivorus 25.5. 1 m Tuu Tuusjärvi (ER) Pernis apivorus 16.5. 1 m Sii Raasio (VU) 

(24.4.- 14.5.-28.5./22) (24.4.-14.5.-28.5./22) 

Sinisuohaukka 18.4. 1 m Kuo Puijonsarvi (EB) 18.4.-15.5. summa 16 yks. Sinisuohaukka 17.4. 1 o" p Kuo Jänneniemi 

Circus cyaneus 20.4. yht. 8 m eri puolilla Circus cyaneus 19.4. 1 o" p Sii Jälä (PSa) 

(6.4.-14.4.-2.5./30) (6.4.-1 4.4.-2.5./30) 19.4. 1 cf p Kuo Jänneniemi (J 

Varpushaukka 5.4. 2 m Rau Rastunsuo (TF, T Ja, VU) 20.4. yht. 12 m eri puolilla Varpushaukka 12.4. 1 p Kuo Silmäsuo (AHa, 

Accipiter nisus 12.4. 1 m Rau Etelä-Saikari (TJa) 5.4.-15.5. summa 79 yks. Accipiter nisus 13.4. 1 o" p Jua Pisankoski ( 

(13.3.-5.4.-17.4./19) (13.3.-5.4.-1 7.4./19) 

Hiirihaukka 4.4. 1 N Sii Ahma (MU) 4.4.-25.5. summa 28 + Buteo sp. 30 Hiirihaukka 9.4. 2 m Sii Ahma (MU) 

Buteobuteo 7.4. 2 m Rau Rastunsuo (monet) Buteobuteo 9.4. 1 m Kuo Neulamäki (V 

(23.3.-9.4.-29.4./31) (23.3.-9.4.-29.4./31) 16.4. 1 m Sii Ahma (MU) 

Piekana 20.-21.4. eri puolilla 21.4. 25 m Kuo, Maa (monet) Piekana 15.4. 1 m Jua Pisankoski (JV-

B. /agopus Viimeinen 11 .5. 1 NW Sii Raasio (ER, MU} 20.4.-11 .5. summa 70 + IP 3 B. lagopus 19.4. 4 m eri puolilla 

(31.3.-15.4.-29.4./31) (31.3.-15.4.-29.4./31) Viimeisiä muuttajia 3.5. 

*Kalasääski 7.4. 1 m Rau Rastunsuo (monet) 7.4.-21 .5. summa 17 Kalasääski 24.4. 1 m Kuo Jynkkä (JaK) 

Pandion ha/iaetus 10.4. 1 m Vrk Lehtoniemi (OHu) Pandion haliaetus 24.4. 1 m Vrk Lehtoniemi (0 

(12.4.-20.4.-30.4./31) (12.4.-20.4.-30.4./31) 27.4. 1 kieri Rau Tyyrinvirta (TF 

Tuulihaukka 7.4. 1 o" p Sii Ahma (MU) 7.4.-25.5. summa 26 + pfalco 5 Tuuli haukka 7.-8.4. 1 p Lep Timola (AKa, TT. 

Falco tinnunculus 7.4. 1 m Rau Rastunsuo (monet) Falco tinnuncutus 17.4.1 m Vrk Lehtoniemi (0 

(14.3.-7.4.-23.4./31) 9.4. 1 m Vrk Lehtoniemi (OHu) (14.3.-7.4.-23.4./31) 

Ampuhaukka 20.3. 1 p Kuo Haminalahti (IMa) 20.3.-25.5. summa 11 Ampuhaukka 5.4. 1 m Vrk Lehtoniemi (TI, JK 

F. co/umbarius 8.4. 1 p Kuo Silmäsuo (JaK, ER) F. columbarius 5.4. 1 p Kuo Jänneniemi (V 

(18.3.-5.4.-30.4./29) (1 8.3.-5.4.-30.4./29) 8.4. 1 m Kuo Siikaniemi (EB) 

Nuolihaukka 21.4. 1 kieri Vrk Lehtoniemi (OHu) 21.4.-25.5. summa 5 Nuolihaukka 7.5. 1 p Vrk Ruokojärvi (OHu 

F. subbuteo 4.5. 1 p Vrk Pitkälänniemi (monet) 
(15.4.-4.5.-26.5./27) 

97 : 23.4. eri puolilla ja 24.4. 1 o" 
p Maa Pieni Lapinjärvi (KRu). 
Huippuina 9.5. 70 p Vrk Ruoko
järvi (OHu) ja 70 p I is Haapajär
vi (JY). 

98: 22.4. lo"9 p Vrk Siitinselkä 
(OHu, ALä. HRä) ja samalta pai
kalta 24.4. 2d' o" 19 p (H Kä. 
HMi). Huippu 9.5. 76 p Sii Kes
kimmäinen (MU). 

Alli C/angula hyemalis 
(2.4.- 13.5.-23.5./24) 
96: Kaikki : 3.5. 1 o" p Vrk Siitin
selkä (OHu), 9.5. 1 o" p Sii Jän
nev irta (VU), 23.5 . a60 p Raul 
Suo Ii svesi (TJa), 24.5. a58 m 
Kuo Puutossalmi (AHa) j a 25.5. 
1 kiert Kuo Vaajasa lo (KRu , 
MU). Yhteensä n. 120 yksi löä. 

97: Kaikki hava innot: 6.5. 1 o' p 
Vrk Lehtoniemi (OHu). 8.5. 1 o" 

12 

p Maa Mustav irta (TF, AHa. 
HKo), l 3.5. Sii Jännevirta I o"9 
p (ALä), 3o'o"299 p Kuo Kailan
sillat (VU). 18.5. a45 p JuaAkon
ves i (TF), 19.5 . 1 o"9 p Sii Raa
sio (MU), 2 1.5. lo'9 p Sii Raa
sio (VU) ja 22.5. 30 p Kuo Puu
tossa lmi (A Ha, HKo). Kaiken 
kaikkiaan n. 90 yksilöä. 

98: Kaikki: 18.4. lo" p Vrk Ruo
kojärv i (TI. HKä), 7 .5 . 3o' o" p 
Kuo Puutossa lmi (AHg), 1 o"9 p 
Vrk Haijunselkä (OHu) j a I o' p 
Lep Saahkarlahti (HRö), 10.5. 9 
p Kuo Puijonsarvi (EB), 10.5. n. 
30 m Lep Unnukka (AKa. TKa. 
HKa). 17.5. 250 m Vrk Taipale 
(HMi) j a us. ä Raul Suo li svesi 
(TJa). Kokonaismäärä n. 300 yk
silöä. 

Mustalintu Melanitta 11igra 
( 4.4.-29.4.-22.5./23) 

F. subbuteo 8.5. 1 p Kuo Kelloniemi (EB) 
(15.4.-4.5.-26.5./27) 8.5. 1 m Maa Patalahti (mene 

96: Kaikki havainnot: 1.5. lo"9 
p Vrk Siitinse lkä (OHu), 7.5 . 
lo"9 p Kuo Kall ansillat (ER. 
VU), 1 o' p Sii Jännev irta (VU) 
ja 8 p lis Itikka (US) sekä 8.5. 
17 p Kuo Kallansillat (VU)ja 15 
p Kuo Jännevirta (VU) sekä 24.5. 
10 m Kuo Puutossa lmi (AHa), 
24.5. 4o"o' 19 p Kiu äläntöjär
vi (KRu) ja 25.5. 6 p Kuo Vaaja
sa lo (KRu, MU). Kokonaismää
rä 66 yks ilöä. 

97 : Kaikki havainnot: 22.4. lo'9 
p Kuo Jännev irta (JKe, IMa), 
23.4. lo'9 p Vrk Siitinselkä 
(HRä. HRö). 28.-29.4. 8o'o'299 
p Vrk Siitinselkä (OHu, HKä), 
1.5. 1 o' p Maa Viannonkoski 
(ER) ja 6.5. 1 o'9 p Vrk Siitinsel
kä (OHu). Huippuna 10.5. a35 p 
Sii Jännevirta (KRu) , kokonai s
määrä 5 1 yks. 

98: Ensimmäi et havaittiin: 26.4. 
2d' o" 19 p Maa Ruokovirta (KRu, 
MU) j a 2d' o" p Vrk Siitin eikä 
(OHu, TI, HKä) sekä 29.4. 1 1 p 
Vrk Siitinselkä (OHu). Enimmil
lään nähtiin 7.5. a30 p Kuo Puu
tossa lmi (AHg). Viimeiset yks i
löt huomattiin 26.5. 3o"o"299 p 
Vrk Haijunselkä (OHu). Koko
naismääräksi ke1tyi tavanomai
nen 72 yksilöä. 

Telkkä Bucepha/a c/angu/a 
(3 .3.-30.3.-22.4./3 1) 
96: 5.-6.4. Rau eri puolilla (TJa, 
VU) . 

97: 29.3. l o"9 p Vrk Pu ss ilanjo
ki (TI) j a 30.3. 3d' o'99 p Rau eri 
puolilla (TJa). Hyvä kerääntymä 
1.5 . väh. 280 p Vrk Ruokojärvi 
(HKä). 

98: 18.3. Io"9 p Vrk Tyy kä 
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Huiput ja yhteismäärä! 

26.4. 40 p Pie Auvilanlahti (AY) 
9.5. 42 p lis Haapajärvi (JY) 

29.4. 180 p + 93 p + 110 p Maa 
Lapinjärvi , Mustavirta,Vianta (monet) 

18.4.--8.5. Afab 2000, sp 150, 

3.5. 75 (15a) m Lap Linnansalmi (HHö) 
16.4.-27.5. summa n. 500 yks. 

vain kaksi havaintoa! 

17.4.-31.5. summa 46 yks. 

28.4. 12 m Kuo Keskimmäinen (MPa, VU) 
12.4.-18.5.summa 120yks. 

23.4. 7 m Kuo Jynkkä (JaK) 
26.4. 7 m Kaa kk (PRä) 
9.4.-15.5. summa 95 + Buteo sp. 59 

26.4. 20 m Maa Pyssymäki (monet) 
15.4.-3.5. summa 167 

24.4.-21 .5. summa 19 

7.4.-25.5. summa 48 

5.4.-26.5. summa 19 

7.5.-20.5. summa 6 

(AKa, TKa, TKo) ja 22.3 . 1 o"9 p 
Vrk Huruslahti (TI). Hui ppuna 
26.4 139 p Maa Ru okovirta 
(KRu, MU). 

Uivelo Mergus albellus 
( 13.4.-26.4.-10.5./28) 
96: 21.4. l o"9 p Vrk Ruokojärvi 
(OHu) ja 22.4. 1 o"399 p Vrk Sii
tinselkä (OHu). Kokonaismäärä 
n. 40 yksilöä. 

97 : 22.4. lo"9 p Vrk Ruokojärvi 
(HRä) ja 23.4. eri puolill a. Suu
ri mmat määrät: 7.5. 8 p Kuo Kal
lansillat (TF, VU) ja 8.5. 7 p Lap 
Li nnansalmi (ALä). Kokonais
määrä 98 yksilöä, kasvanut edel
li sistä vuosista n. kolmanneksel
la. 

98: 22-23.4. lo" p Vrk Sii tinsel
kä (OHu, HMi). Eni mmillään 
26.4. 13 p Maa Mustavirta - Ta-

Laji Ensimmäiset/ viimeiset muuttajat Huiput ja yhteismäärä! 
Vuosi 1998 

Laulujoutsen 18.3. 2 p Vrk Tyyskä (AKa, TKa, TKo) 24.4. 51 p Vrk Ruokojärvi (HKä) 
Cygnus cygnus 19.3. a6 p Vrk Kopolanvirta (TI) ajalla 18.3.-28.5. yhteensä 700 yks. 
(29.2.-4.4.-24.4./31 ) 

Metsähanhi 16.4. 2 m Kuo Keskimmäinen (Alä, IMa) 30.4. 230 p Maa Lapinjärvet (JR i) 
Anser fabalis 22.4. 3 m Vrk Siitinselkä (TI) 16.4.-15.5. Afab 1600, sp 120 
(7.4.-17.4.-29.4./31 ) viimeisiä muuttajia 10.5. 

Kurki 6.4. ä Suo Markkala (LHa) 25.4. 33 p Maa Lapinjärvet (Alä, ER) 
Grusgrus 17.4. yht. 8 m eri puol (Kiu, Kuo, Lep) 25.4. 41 (8a) m Vrk Lehtoniemi (HKä) 
(5.4.-16.4.-24.4./31 ) 6.4.- 28.5. yhteismäärä 500 yks. 

Mehiläishaukka 16.5. 1 m Vrk Lehtoniemi (HKä) vain kaksi havaintoa! 
Pernis apivorus 22.5. 1 m Lep Paukarlahti (HKo,VU) 
(24.4.-14.5.-28.5./22) 

Sinisuohaukka 19.4. 1o" m Kuo Keskimmäinen (monet) 19.4.-23.5. summa 35 yks. 
Circus cyaneus 19.4. 19 NE Rau Nokisenkoski (T Ja) 
(6.4.-14.4.-2,5./30) 22.4. 1o' p Kuo Keskimmäinen (MPa, VU), 22.4. 1o" m Sii Ahmo (MU) 

Varpushaukka 5.4. 1 m Vrk Lehtoniemi (monet) 25.4. 7 m + 1 p Sii Oulunmäki (KRu, MU) 
Accipiter nisus 11.4. 1 p Sii Ahmo (MU) 5.4.-15.5. summa 11 O yks. 
(13.3.-5.4.-17.4./19) 11.4. 1 m Vrk Päiviönsaari (TI) 

Hiirihaukka 28.3. 1 m Kuo Silmäsuo (JKe, HKo) 19.4. 8 m Kuo Keskimmäinen (monet) 
Buteobuteo 4.4. 1 m Vrk Pitkälänniemi (JPr) 28.3.-15.5. summa 70 + Buteo sp. 25 
(23.3.-9.4.-29.4./31 ) 

Piekana 16.4. 1 m Kuo Keskimmäinen (Alä, IMa) 25.4. 17 m Sii Oulunmäki (KRu, MU) 
B. lagopus 17.4. 1 m Kuo Keskimmäinen (IMa, VU) 16.4.-2.5. summa 110 
(31 .3.-15.4.-29.4./31 ) Viimeinen 2.5. 1 m Sii Ahmo (MU) 

Kalasääski 17.4. 1 m Vrk Lehtoniemi (HRä) 17.4.-26.5. summa 35 
Pandion haliaetus 19.4. 1 m Vrk Lehtoniemi (monet) 
(12.4.-20.4.-30.4./31 ) 

Tuulihaukka 29.3. 1 o" m Rau Rastunsuo (KSi) 29.3.-11 .5. summa 39 
Fa/co tinnuncu/us 17.4. 1o' p Kuo Keskimmäinen (IMa, VU) 
(14.3.-7.4.-23.4./31 ) 

Ampuhaukka 5.4. 1 m Vrk Lehtoniemi (monet) 5.4.-17.5. summa 18 
F. columbarius 19.4. 1 kiert Kuo Puijonsarvi (EB) 
(18.3.-5.4.-30.4./29) 

Nuolihaukka 1.5. 1 p Vrk Siitinselkä (OHu) 1.5.-23.5. summa 9 
F. subbuteo 3.5. 1 m Kaa Luikonniemi (PRä) 
(15.4.-4.5.-26.5./27) 

vinsalmi (KRu , MU), kokonais
määrä 95 yksilöä. 

Tukkakoskelo M. serrator 
( 15 .4.-29.4.-16.5./26) 
96: 27.4. l o"9 p Vrk Huruslahti 
(JKe, JaK, HKo), 5.5. 8 p Vrk Si i
tinseLkä (IMa) ja 1 o"9 p Kiu Luu
puvesi (ER, KRu, MU). 

97: 21.4. l o" p Vrk Sii tinselkä 
(HKo, IMa) ja 28.4. 3 p Kuo Kal
lansillat (ALä). Suurin keräänty
mä 23.5. 30 p Kuo Sotkanselkä 
(AHg) . 

98: 26.4. l o"9 p Maa Mustavirta 
(ALä, LLä) ja 2 p Kaa Korttei
nen (PRä) sekä 27.4. 19 p Vrk 
Si itinselkä (OHu, HKä). 

Isokoskelo M. merganser 
( 4.3.-29.3.-30.4/30) 
96: 8.4. 1 o" p Rau Katti la virta 

(VU) ja 2o" o" 19 p Lep Kannus 
(HRö, RR) sekä 17.4. 2o" o" l 9 p 
Rau Säynätsalmi (TJa). 

97: 3.4. 2o"9 p Si i Jänn evirta 
(KRu) ja 4.4. 3o" o" 499 p Maa 
Mustavirta (PRu). 

98: 22.3. 2o"o" p Vrk Huruslahti 
(TI, HMi) ja 23.3. 3o" o" p Vrk 
Huruslahti (TI). Suurin keräänty
mä 26.4. 25o" o" 1399 p Maa Mus
tavirta (KRu, MU). 

Rantakanat ja kurki 

Nokikana Fulica atra 
(14.3.- 11.4.-18.5./29) 
96: 16.4. l p ja 20.4. 7 p Vrk Sii
tinselkä (OHu). 

97: 4.4. l p Vrk Tyyskä (OHu, 
SMi) ja 12.4. l p Vrk Ruokojär-

vi (OHu ). Suurin kerääntymä 
11.5. 20 p Maa/Si i Keskimmäi
nen (MU). 

98: Ensimmäiset jo maali skuul
ta: 22.3. 1 p Vrk Huruslahti (TI) 
ja 28.3. 1 p Rvr kk (JVt). 

Kahlaajat 

Pikkutylli Charadrius dubius 
( 16.4.-28.4.-5 .5./29) 
96 : 30.4. l p Ku o Sii kaniemi 
(EB), 4.5. 1 p Vrk Pitkälänniemi 
(monet) ja 2 p Sii Raasio (!Ma). 

97: Varhaisimmat: 29.4. 1 p Kuo 
Si lmäsuo (JaK) ja 1.5 . l p Vrk 
Pi tkälänniemi (HMi). 

98: 23.4. l p Vrk Leijukuj a 
(OHu) ja 24.4. 2 p Vrk Enson al
taat (HKä). 
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Kapustarinta Phll'ia/is apricaria 
( 4.4.-17.4.-16.5./31) 
96: 21.4. 3 p (monet) ja 22.4. 1 p 
Kuo Kesk immäinen (M Pa). 
Huippuna 9.5. a250 p Maa La
pinjärvet (JaK, HKo) ja 11 .5 . n. 
450 p Kuo Keskimmäinen (ER). 
Viimeisinä muuttajina 21.5. 1 p 
Lep Suurijärvi (OHu) ja 22.5. 1 
m Sii Räisälä (ER). 

97: 26.4. 1 111 Vrk Ruokojärvi 
(HRä) ja 27.4. 2 111 Rau Ra tun
suo (TF. VU). Huiput 1 1.5. a200 
p Kuo Keskimmäinen (JKe, lMa, 
VU) ja 13.5. n. 200 p Maa La
pinjärvet (KRu , PSa. MU). Vii
meiset 24.5. 40 p Sii Jälä (KRu). 

98: 19.4. a2 m Sii Musti (K Ru ) 
ja 1 111 Vrk Lehtoniemi (HKo, 
HKä) sekä 21.4. 2 p Vrk Siitin
se lkä (O Hu ). Huippu 15.5. 400 
p Kuo Kesk immäinen (HHö). 

Töyhtöhyyppä Vanellus va11ellus 
(8 .3.-30.3 .- 10.4./3 1) 
96: 7.4. 3 p Kuo Puutossalmi 
(monet) ja 8.4. eri puolilla. Huip
puna 20.4. n. 200 m Nil Kaakon
vuori (ER. JRi). 

97: 1.4. 8 p Sii Jälä (IMa) ja 2.4. 
eri puolilla. 

98: 8.4. 2 p Vrk Tyyskä (monet) 
ja 10.4. eri puolil la. 

Suokukko Philomachus pugnax 
(25.4 .-3.5.- 13.5./31 ) 
96: 4.5. eri puolilla ja 5.5. 10 p 
Sii Raas io (E R) ekä kymmeniä 
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p Kuo Keskimmäinen (VU). 
Huippuna 9.5. n. 250 p Maa La
pinjärvet ja Keskimmäinen (JRi , 
MU). 

97: 8.5. eri puolilla ja 11.5 . 100 
p Maa/Sii Keskimmäinen ja 20 p 
Maa Vesajoki (monet) . Huippu
na selvästi normaalia uuremmat 
13.5. 1300 p Maa Lapinjärvet 
(KRu , PSa. MU)ja 21.5. n. 1000 
p Maa Lapinjärvet (A Ha. HKo). 
Viimeiset 3 1.5. 10 p Vi e Ylä-Haa
jainen (TMu) ja 13.6. 6 p Sii Raa-
io (KRu , JTu). 

98: 30.4. 2<:fr:f p Sii Toivalannot
ko (JKe, HKo. ER) ja 3 p Maa 
Lapinjärvet (JKe, HKo). Seuraa
va 5.5. 1 ei p Vrk Ruoko järvi 
(O Hu). Huippuna pienehkö 26.5. 
100 p Maa Lapinjärvet (VMV). 

Taivaanvuohi Galli11ago gall i11a
go (8.4.- 18.4.-29.4./3 1) 
96: 21.4. eri puolilla sekä 22.4. 
1 p Rau Rastunsuo ja I p Tyyrin
virta (HHö. JaK. KRu ). 

97: 23.4. eri puolilla ja 25.4. 1 p 
Kuo Keskimmäinen (monet). 

98: 22.4. 1 m Kuo Keskimmäi
nen (M Pa, VU) ja 23.4. 2 Ä Vrk 
Ruokojärvi (H Ko. ER). 

Lehtokurppa Scolopax rus1ico
/a (5.4.- 17.4.-29.4./29) 
96: 11.4. 1 kuolleena löydetty 
Kuo Kurkimäki (JKe) ja 20.4. 1 
Ä 111 Sii Räi sälä (MU). 

97: 21.4. 2 m Kuo Kotkanka llio 
(HKo, IMa) ja 24.4. 1 p Vrk Häy
ri lä (OHu) sekä I Ä Ju a Pisan
koski (J Vt). 

98: 20.4. 1 p Kuo Lin nanpelto 
(HKo). 22.4. 2 p Si i Räimänmä
ki (LHa. KRu) ja I Ä Vrk Mul a 
(O Hu). 

Pikkukuovi Nu111e11ius phaeopus 
( l 9.4.-29.4.- 14.5./28) 
96: 1.5. 1 m Maa Pyssymäki ja l 
111 Maa Yesajoki (MU) sekä 4.5. 
1 p Kuo Kallansi ll at (VU). Yh
teensä niukat 9 yksilöä. 

97: 30.4. 1 p Kuo Keskimmäinen 
(J Ke. VU) ja I p Kuo Jännenie
mi (IMa) sekä sekä 1.5 . 1 p Si i 
Kasuril a (MU). Kerääntymänä 
18.5 . 12 p Sii Raasio (ER, MU). 
Yhteensä 57 yksilöä, mikä on 
ennätyses iintyminen. 

98: 21.4. 1 m Rau Etelä-Saikari 
(TJa) sekä 25.4. 1 m Vrk Lehto
niemi (TI, HKä) ja a4 kiert Lap 
Linnansalmi (HHö). Yhteensä 34 
yksilöä . 

Kuovi N. arqua/a 
(3.4.- 15.4.-24.4./3 1) 
96: 19.4. 1 p Vrk Siitinselkä 
(OHu) ja 2 p Maa Mustavirta 
(JaK, KRu) sekä 20.4. eri puo lil
la (monet). Tavanomainen huip
pu 29.4. 80 p Maa Mustav irta 
(ER). 

97: 16.4. 2p Maa Viannankoski 
(PRu) ja I p Vrk Mula (HRö, RR) 

Piekanan muutonhuippu sat
tuu keväästä toiseen hiukan 
huhtikuun 20. päivän jälkeen. 
Yhteenveto petolintujen 
kevätmuutosta on koottu 
omaan taulukkoonsa. 
© Eelis Rissanen 

ekä 17.4. eri puolill a (monet) 

98: 18.4. 1 p Vrk Lehtoni emi 
(HMi) ja 19.4. eri puolilla. 

Mustaviklo Tringa ery1hropus 
(27.4.-5.5.- 15 .5./3 1) 
96: 4.5. 5 p Kiu Ryönänj ärvi 
(ER, KRu , MU) ja 2 p Rau Ras
tunsuo (HRö, RR) sekä 5.5. 10 p 
Sii Raas io (ER). Huippuna 9.5 . 
60 p Maa Lapinjärvi (JRi , MU) 
ja viimeisiä 2 1.5. 2 p Sii Raasio 
(ER). Kevään havaintosumma n. 
120 yksilöä. 

97: 6.5. yhteensä 4 111 + 1 p eri 
puolill a sekä 7.5 . 1 p Kuo Kes
kimmäinen (TF, VU). Suurin ke
rääntymä 11.5 . 40 p Maa/S ii Kes
kimmäinen (MU). Viimeisiä ke
vätmuuttajia 2 1.5. 10 p Maa La
pin järvet (AHa, HKo). Kevään 
havaintosumm a normaal ia suu
rempi n. 160 yks. 

98: Verratta in aikaisin: 30.4. 1 p 
Lap Linnan almi (HHg) ja 1.5. 5 
m Rau Ras tunsuo (HRö, RR). 
Kevään summa 160 yks il öä. 

Valkoviklo T. 11ebularia 
( 14.4.-29.4.-5.5./3 1) 
96 : 27.4. 1 Ä Maa Mustav irta 
(ALä, LLä) ja 29.4. 3 p samalta 
paikalta (ER). Hui ppu 5.5. 70 p 
Sii Raasio (ER). 

97: 27.4. 1 p Vrk Ru okojärv i 
(OHu, TI), 28.4. 3 111 Kuo Kes
kimmäinen (MPa). Suurin kerty
mä 8.5 . 70 p Maa Patalahti (JaK, 
ER. JVt). 

98: Norm aa li a a ika isemmin : 
19.4. 1 Ä Lep Konnu s (H Ko, 
HKä, HMi ) ja 23.4. 2 p Vrk Ruo
kojärvi (HRö, RR). Huippu 5.5. 
n. 100 p Vrk Ruokojärvi (OHu) 
ja 6.5. n. IOO p Kuo Ritisenl ahti 
(osa tul vapelloll a) (monet). 

Metsäviklo T. ochropus 
(5.4.-20.4.-1.5./3 1) 
96 : 20.4. 1 m Vrk Lehtoni emi 
(O Hu) ja 21.4. 1 p Vrk Ruoko
järvi (OHu) sekä I m Ä Lep Kan
nus (HRö, RR). 

97: 23.4. 1 m Vrk Ru okojärvi 
(TI) ja 25.4. 1 p Vrk Mula (OHu). 



-
98: 19.4. 1 ä Lep Kannus (HKo, 
HKä, HMi) ja 1 p Vrk Tyyskä 
(HKä) sekä 2 1.4. 1 m Vrk Leh
toniemi ja l m Vrk Mula (OHu). 

Liro T. glareola 
(23.4.-30.4.-8.5 ./3 1) 
96: 30.4. 1 p Vrk Ruokoj ärvi 
(OHu)ja 1.5. 1 p/Ä Kuo Keskim
mäinen (IM a, VU). Huippuna 
5.5. 100 p Sii Raasio (ER). 

97: 4.5. Ä Kuo Keski mmäinen 
(ER, KRu) j a 6.5. l p Vrk Ruo
kojärvi (OHu, HRä) . Suurimpia 
kerääntymiä 11.5 . 120 p Maa/S ii 
Keskimmäinen (MU) ja 13 .5. 
väh. 300 p Maa Lapinj ärve t 
(KRu , PSa, MU). Viimeistä 
muuttoliikehtimistä kuvaa vielä 

. 25 .5. 35 p Lap Sulkava (TMu). 

98 : Ensimmäiset jo huhtikuussa : 
29.4. 3 p Kuo Jänneniemi (PSa) 
ja 29.4. 2 p Lap Linn ansa lmi 
(HHö) sekä 30.4. eri puolill a . 
Huippuna vaatimaton 16.5. 45 p 
Sii Aappola (MU). 

Rantasipi Actitis hypoleucos 
( 18.4.-29.4 .-15 .5./30) 
96: 30.4. 2 p Vrk Lehtoni emi 
(OHu) j a 1 p Maa Mustav irta 
(ER) sekä 2.5. eri puolilla. 

97: Verrattain aikaisin: 26.4. 1 p 
Rau Tyyrinvirta (JKe) j a 27.4. 1 
p Kuo Savon Sellu (JRi). 

98: Keskimääräi stä aiemmin : 
26.4. 1 p Maa Mustavirta (TF, 
JKe, VU) j a I p Kuo Kai lanen 
(PHu) sekä 27.4 . l p Vrk Tyyskä 

1/2000 (21 . vsk) 

(OHu) ja 1 p Kaa Kaav inkoski 
(PRä). 

Lokit -Tikat 

Pikkulokki Larus minutus 
(24.4.-2 .5 .-9 .5 ./30) 
96: 29.4. 2 p Maa Pieni-Lapin
järvi (ER) ja 30.4. 5 p Kuo Kal
lans ill at (IMa) sekä 1 p Maa Pie
ni-Lapinjärvi (ER). Tavanomai
nen kerääntymä: 19.5. 90 p Suo 
Jauholahti (TJa). 

97 : 2.5. 1 p Vrk Lehtoni emi 
(HRö) ja 3.5. 8 p Sii Jännevirta 
(KRu , PS a, MU) sekä I p Lap 
Linnansalmi (HHö). Normaalia 
enemmän 13.- 20.5. enimmillään 
300 p Sii Raas io (monet) ja 25 .5. 
Lap Ylimmäi nen 230 p (TMu). 

98: 28.4. 3 p Vrk Ru okojärvi 
(OHu) ja 29.4. eri puolilla. Enim
mill ään 3.5. 90 p Maa Pieni La
pinjärvi (JRi, MU). 

Naurulokki L. ridibundus 
(2 1.3.-7.4.- J 5.4 ./3 1) 
96: 5.-6.4. 1 p Vrk Lehtoniemi 
(OHu, IM a). Pienehköjä kerään
tymi ä: 1.5. n. 300 p Maa/S ii Kes
kimmäinen, n. 300 p Maa Iso La
pinjärvi ja n. 300 p Maa Pieni La
pinjärvi (MU) . 

97: 2.4. 2 m Vrk Lehtoniemi 
(OHu, SMi) ja l p Kuo Kail an
si llat (IMa) sekä seuraavat vasta 
15.4. 9 p Vrk Huruslahti (monet). 
Todella muhkeat kerääntymät : 
26.4. n. 5000 p Kuo syväsatama 
(JTu) ja n. 800 p Maa Lapinj är-

vet (monet). 

98: Ensimmäiset todelli set tun
nustelijat jo maaliskuussa: 29.3. 
1 p Vrk Komminselkä (TI, HMi) 
ja 30.3. l p Vrk Pussila (OHu). 
Seuraavia vasta 16.4. eri puolilla 
(monet). Mukavahko kertymä 
25.4 . n. 1700 p Vrk Huruslahti 
(OHu). 

Kalalokki L. canus 
(20.3.- 1 1.4.-30.4./31 ) 
96: 8.4. 3 p Vrk Lehtoniemi 
(OHu, ALi ) j a 1 p Vrk Huruslah
ti (OHu) sekä 15.4. 1 p Kuo Kal
lansill at (IMa, VU). 

97 : Ensimmäisiä vasta: 14.4. 2 p 
Kaakk(PRä) j a 17.4. 1 pVrkSii
tinselkä (OHu, SMi ). 

98: 19.-20. 4. Eri puolill a (mo
net). Suurimmat kertymät: 24.4. 
200 p Vrk Huruslahti (HKä) j a 
29.4. n. 200 p Kuo syväsatama 
(JTu ). 

Selkälokki L. fusc us 
( 1.4.- 14.4.-29.4./31) 
96: 8.4. 1 p Vrk Lehtoniemi 
(OHu, ALi ) ja 9.4. 1 p Kuo Kal
lansill at (monet). Suurin kertymä 
27 .4. 145 p Ku o Haapa ni emi 
(HHö, JKe, JaK). 

97: Ensimmäisiä: 15.4. 4 p Vrk 
Huruslahti (OHu) j a 17.4. samal
ta paikalta jo 20 p (OHu, SMi ). 
Kerääntymä 26.4. 56 p Vrk Hu
ruslahti ja Siitinselkä (OHu). 

98: Aikaisimmat: 13.4. 1 p Rau 

Tyyrinvirta (TJa) j a 15.4. 2 pVrk 
Huruslahti (TI , HMi , ER). Mu
kavahko kertymä 23.4. 220 p 
Kuo Heinäl amminrinne (JTu). 

Harmaalokki L. argen.tatus 
(23.2.-25.3.-21.4./30) 
96: Ensimmäinen 13.-14.3. 1 p 
Vrk Huruslahti (monet). Kuopi 
on korkeudella ensimmäiset ha
vai ttiin 23.3. 2 kieri. Kuo Kello
niemi (EB). 

97: 4.3. 2 p Vrk Huruslahti (PSa) 
ja 6.3. 1 p Kuo Kallansillat (IMa, 
ER) . Mukavan suuri keräänty
mä: 12.4. 1800 p Vrk Huruslahti 
(OHu, HRä). 

98: Ensimmäinen jo he lmikuus
sa 28.2. 1 p Vrk Pirtinvirta (OHu) 
ja seuraava 18.3. 12 p Vrk Tyys
kä (AKa, TKa, TKo). Suurimmat 
kertymät: 4.4. 1100 p Vrk Äm
mänkoski (HMi) ja 17.4. n. 1000 
p Vrk Pussilanjoki (OHu). 

Kalatiira Sterna hirundo 
(26 .4.-4.5.-13.5./30) 
96: 2.5. 2 p Maa Viannankoski 
(JaK, ER), 4.5. 1 p Vrk Pitkälän
niemi (monet) ja 1 p Vrk Siitin-
e lkä (HRö, RR). 

97: 5.5. 2 p Vrk Siitinse lkä 
(OHu) ja 6.5. 4 p Vrk Ruokojär
vi (OHu) sekä I p Kuo Keskim
mäinen (VU). 

98: 28.4. 1 p Vrk Siitinselkä 
(HKä) ja 1 p Vrk Ruokojärvi 
(OHu) sekä 29.4. l p Vrk Siitin
selkä (OHu). 

Sepelkyyhky Columbo palum
bus ( 15 .3.-5.4.-16.4./3 1) 
96: 5.4. 1 m Kuo Neulaniemi 
(EB), 7.4. 13 m Rau Rastunsuo 
(monet) ja l m Vrk Lehtoniemi 
(OHu, ALi) . Huippu 20.4. yht. 
150 m Nil Kaakonvuori (ER, JRi) 
ja yht. 198 m Sii Ahman pellot 
(MU). 

97: 31.3. 2 kiert Sii Ahman pel
lot (MU), 2.4. a l9 m + 1 m Vrk 
Lehtoniemi (OHu, SMi). Huip
puina: 26.4. 175 m Maa Pyssy
mäki ja 150 p Maa Lapinj ärvet 
(monet) sekä 1.5. a400 p Sii 

Kuovin ensitunnustelijat saa
puivat keväinä 1996-98 hiu
kan keskimääräistä myöhem
min. Kerääntymissä ei myös
kään päästy lähelle ennätys
tä, joka on vuodelta 1981. 
Maaningalla havaittiin silloin 
130 kuovia. Eelis Rissanen 
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Laji 

Peukaloinen 
Troglodytes troglodytes 
(22.3.-13.4.-3.5./28) 

Rautiainen 
Prunella modularis 
(4.4.-17.4.- 2.5./28) 

Punarinta 
Erithacus rubecula 
(3.4.-1 5.4.-30.4./31 ) 

Leppälintu 
Phoenicurus phoenicurus 
(25.4.-4.5.- 13.5./31 ) 

Pensastasku 
Saxicola rubetra 
(26.4.-5.5.- 16.5./30) 

· Kivitasku 
Oenanthe oenanthe 
(8.4.-22.4.-4.5./31) 

Ruokokerttunen 
Acrocephalus schoenobaenus 
(5.5.-1 3.5.-25.5./29). 

Hernekerttu 
Sylvia curruca 
(1.5.-10.5.-23.5./30) 

Pensaskerttu 
S. communis 
(5.5.-15.5.-28.5./31) 

Lehto kerttu 
S. barin 
(7.5.-20.5.-31 .5./30) 

Sirittäjä 
Phyl/oacopus sibilatrix 
(28.4.-9.5.-1.6./26) 

Tiltaltti 
P. collybita 
(17.4.-27.4.- 5.5./31) 

Pajulintu 
Ptrochilus 
(23.4.-2.5.-12.5./30) 

Harmaasieppo 
Muscicapa striata 
(3.5.-15.5.-26.5./30) 

Kirjosieppo 
Ficedu/a hypo/euca 
(24.4.-6.5.-15.5./31) 

Punavarpunen 
Carpodacus erythrinus 
(9.5.-18.5.-27.5./31) 

Peltosirkku 
Emberiza hortulana 
(1 .5.-7.5.-17.5./30) 

Pajusirkku 
E. schoeniclus 
(24.3.-10.4.-27.4./31) 
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Kevät 1996 
15.4. 1 Ä Vrk Lehtoniemi (OHu) 
18.4. 1 p Lep Konnus (H Rö, RR) 

21.4. eri puolilla 
23.4. eri puolilla 

21.4. eri puolilla 
23.4. 1 p lis Keskusta (TMu) 
23.4. 1 Ä Maa Lapinjärvi (ER) 

1.5. 1 Ä Maa Kinnulanlahti (IMa, MU) 
4.5. 1 Ä Kuo Haapaniemi (EB) 
4.5. 1 rf Vrk Lehtoniemi (monet) 

4.5. 2 p Vrk Pitkälänniemi (monet) 
5.5. 1 ei p Kiu Luupuvesi (ER, KRu, MU) 

22.4. 1 rf p Kar kk (HHö, JaK, KRu) 
23.4. 1 rf p Maa Lapinjärvi (HRö) 

13.5. 1 Ä Vrk Ruokolahti (OHu) 
14.5. 1 Ä Kuo Savilahti (EB) 

8.5. 1 p Vrk Tyyskä (OHu) 
11.5. 1 p Rau Tyyrinvirta (IMa) 
11 .5. 1 p Kuo Keskimmäinen (ER) 

13.5. 1 p Kuo Sorsasalo (IMa) 
14.5. 1 c:f p Lep Nikkilänmäki (HRö) 
14.5. 1 p Vrk (OHu) 

21.5. 1 Ä Lep Suurijärvi (OHu) 
21.5. 1 Ä Lep Nikkilänmäki (HRö) 
23.5. 1 Ä Kuo Savilahti (AHa) 

4.5. 1 p Rau Nokisenkoski (HRö, RR) 
11.5. 1 Ä Kuo Siikaniemi (EB) 

3.-4.5. 1 p Vrk Lehtoniemi (OHu, HRö) 
4.5. 1 Ä Vrk Pitkälänniemi (monet) 

2.5. 1 p Lep Nikkilänmäki (HRö) 
3.5. 2 p Vrk Lehtoniemi (OHu) 

6.5. 1 p Kuo Sorsasalo (IMa) 
14.5. 1 p Lep Nikkilänmäki (HRö) 
14.5. 1 Ä Rau Etelä-Saikari (TJa) 

1.5. 1 Ä Sii Räisälä (MU) 
3.5.1rf p Kuo Sorsasalo (IMa) 
3.5. 1 p Kiu (AY) 

18.5. 1 Ä Lep Nikkilänmäki (RR) 
19.5. 1 Ä Sii Raasio (JKe, IMa, KRu) 

8.5. 1 Ä Vrk Lehtoniemi (OHu) 
11 .5. 1 Ä Sii Raasio (MU) 

20.-21.4. eri puolilla 

Kevät1997 Kevät 1998 
4.4. 1 p Kuo Niuva (AHa) 6.4. 1 p San (A. Kaarakainen/PKr) 
11.4. 1 p Rau Etelä-Sai kari (T Ja) 10.4. 2 p Rau Tyyrinvirta (T Ja, Alä, IMa) 

17.4. 1 m Vrk Lehtoniemi (OHu) 22.4. 5 m Vrk Lehtoniemi (OHu) 
22.4. 1 m Vrk Lehtoniemi (OHu) 22.4. n. 5 m Kuo Puijonsarvi (EB) 
22.4. 1 p + 1 m Lep Nikkilänmäki (HRö) 23.4. eri puolilla 

7.4. 1 p Kuo Jynkkä (IMa) 
24.4. 1 p lis Huotari (KJä) 

1.5. 1 c:f p Vrk Pitkälänniemi (HMi) 
5.5. 1 Ä Kuo Niirala (EB) 

2.5. 1 ei p Kuo Keskimmäinen (JKe, VU) 
7.5. 1rfp Sii Jälä (PSa) 

29.4. 2c:f c:f p Vrk Lehtoniemi (TI) 
30.4. 1 ei p Kuo Jänneniemi (JKe, VU) 

13.5. 1 Ä Vrk Käärmeniemi (OHu) 
14.5. 3 Ä Vrk Mula (HRö, RR) 

12.5. 1 p Kuo Linnanpelto (HKo) 
14.5. 1 Ä Sii Räisälä (MU) 

13.5. 1 Ä Vrk Käärmeniemi (OHu) 
15.5. 1 p Kuo Keskimmäinen (VU) 

28.5. 1 p Vrk Lehtoniemi (HKä) 
28.5. 1 Ä Rau Etelä-Saikari (TJa) 
29.5. 1 p Kuo Saarijärvi (HKo) 

10.5. 1 p Vrk Lehtoniemi (HKo) 
12.5. 1 p Lep Nikkilänmäki (HRö) 
12.5. 2 p Kuo (LHk) 

6.5. 1 Ä Vrk Repokangas (OHu) 
6.5. 1 Ä Vrk Mula (HRö) 
9.5. 1 Ä Vrk Ruokojärvi (OHu) 

7.-8.5. eri puolilla 

14.5. 2 p Rau Etelä-Sai kari (T Ja) 
15.5. eri puolilla 

7.5. 1 Ä Vrk Tyyskä (OHu) 
7.5. 1 Ä Vrk Könönpelto (TI) 
8.5. 1Ä Kuo Kelloniemi (EB) 
8.5. 1 p Kuo (LHk) 

14.5. 1 p Rau Etelä-Sai kari (T Ja) 
19.5. 1 Ä Jua Ruislampi (RM) 

13.5. 1 Ä Kuo Kelloniemi (AHa) 
15.5. 2 Ä Vrk Ruokojärvi (OHu) 

16.4. eri puolilla 
17.4. 1 p Vrk Lehtoniemi (OHu) 

17.4. 1 p Vrk Taipale (HMi) 
19.4. 2 p Suo Rieponniemi (TJa) 
19.4. 1 p Lep Konnus (HRö) 

28.4. 1c:f p Vjä Sopenjärvi (HHö) 
29.4. eri puolilla 

27.4. 1 p Nil (PHa) 
29.4. 1 ei p Vrk Pitkälänniemi (HMi) 

18.4. 1rf9 p Vrk Enso (TI , HKä) 
19.4. 1 p Kuo Puutossalmi (AHg) 

*2.5. 1 Ä Kuo Keskimmäinen (EB) 
11.5. 1 Ä Vrk Ruokojärvi (OHu) 

2.5. 1 Ä Maa Lapinjärvet (KRu, VU) 
3.5. us. eri puolilla 

11.5. 1 Ä Vrk Lehtoniemi (OHu, HKä) 
14.5. 1 c:f p Vrk Lehtoniemi (HMi) 

16.5. 1 Ä Sii Räisälä (MU) 
18.5. 1 Ä Vrk Lehtoniemi (HKä) 

30.4. 1 Ä Kuo Sammallahti (PHu) 
1.5. 1 Ä Rau Rastunsuo (HRö) 

17.4. 1 P. Sii Pöljänjoki (MU) 
19.4.1 A Lep Konnus (HRö) 

28.4. 1 Ä Vrk Käärmeniemi (HKä) 
28.4. 1 Ä Vrk Lehtoniemi (HRö) 
29.4. 1 Ä Vrk Pitkälänniemi (HMi) 

14.5. 1 p Rau Etelä-Saikari (TJa) 
16.5. 1 p Vrk Hanhenkaula (HKä) 

25.4. 1 p Nil (PHa) 
27.4. 1 rf p Kuo Linnanpelto (ALä) 

16.5. 1 p lis Halosenniemi (JY) 
17.5. 1 m Vrk Lehtoniemi (HKä) 
17.5. 1 p Nil (PHa) 

9.5. 3 p Maa Keskimmäinen (MU) 
10.5. 1 Ä Rau Rastunsuo (TJa) 

17.4. 1c:f p Sii Pöljänjoki (MU) 
19.4. us p/m eri puolilla (monet) 



Kasurila (MU). 

98: 28.3. 3 111 Rau Rastunsuo (TF, 
VU) ja 29 .3. 3 p Lep Riikinneva 
(JKe, HKo). Normaa likokoinen 
kerääntymä: 25.4. 300 p Maa La
pinjärvet (ALä, ER ). 

Käki Cuculus canorus 
(30.4.- 1 1.5 .-23.5./3 l ) 
96: 11.5. 1 p Lep Unnukka (RR), 
l 2.5 . 2 Ä Rau Ete lä-Saika ri 
(TJ a). 

97 : 10.5. 1 Ä Vrk Kurola (HKä) 
ja l l.5 . 1 Ä li s Nerohvirta (maa l
likko/JY) 

98: 13.5. l p Ä Lep Ala-Särki
järvi (HRö)ja 15.5. 1 Ä Sii Vää
nälänranta (LHa, KRu) sekä I Ä 
Rau Ete lä-Saikari (E. Jalkanen/ 
TJa). 

Tervapääsky Apus apus 
(8. 5 .-20.5.- 1.6./3 1) 
96: 14.5. 10 p Kuo Pappilanmä
ki (AHa), 19.5. 1 kiert Kuo Mal
jalampi (ALä) . 

97: 10.5. 1 p Vrk Jouten lah ti 
(HKo) ja 13.5. 15 p Vrk Jouten
lahti (OHu ) sekä 2 p Kuo Tai
vaanpankko (AM). 

98: 11.5. 1 kiert Kuo Huuhan mä
ki (EB) ja 15.5. 1 kiert Kuo sata
ma (ALä). 

Varpuslinnut 

Kiuru Alauda arvensis 
( 11.3.-27.3.-15.4./3 1) 
96: 5.-6.4. 1 p Vrk Lehtonie mi 
(OHu. IMa) 

97: 15.3. 1 p Vrk Leh to ni emi 
(HKo) ja 3 1.3. eri puo lil la. 

98 : 27.3. 1 p Ku o Tt konn ie mi 
(HKo), 28 .3. 1 Ä Lep Timola 
(A Ka) ja 2 m Vrk Tyyskä (OHu). 

Törmäpääsky Riparia riparia 
( 1.5.- 11.5.- 27.5./27) 
96: 5.5. 1 p Kiu Välijärvi (ER, 
KRu , MU), 7.5. l p Vrk Tyys kä 
(OHu). 

Taulukko 4. Eräiden varpuslintu
jen saapuminen Pohjois-Savoon 
keväinä 1996-98. Harmaasiepon 
osalta taulukon ulkopuolelta kan
nattaa mainita vuodelta 1996 ke
rääntymä 16.5. 10 p Vrk Lehto
niemi (HKo, ER). ,:, = saapumi
sennätys 

97: 3.5. I p Vrk Ru okojärv i 
(HKä), 8.5. l p Kuo Keski mmäi
nen (TF. VU). 

98: 12.5. 6 p Vrk Ru okojärv i 
(HKä), 16.5 . 10 p Sii Raasio 
(MU). 

Haarapääsky Hi rundo rusTica 
(7.4.-3.5.- 13.5 ./30) 
96: 2.5. I p Maa Patalahti (JaK. 
ER) ja 3.5 . l p Vrk Ruokojärvi 
(OHu). 

97: 3.5. 2 p V rk Ruokojärvi 
(HKä) ja 4.5. 2 p Rau Tyyrinvir
ta (TJ a) 

98: 27.4. 2 111 Vrk Ru okojärvi 
(OHu ) ja 28.4. 1 p Vrk Enso 
(HKä, HMi). 

Räystäspääsky Delichon urbica 
(22 .4.-5.5.-14.5./30) 
96: 5.5. 2 kiert Maa (IMa) j a 5 111 

Lap Linnansalmi (ER, KRu , MU) 
sekä 6.5. 6 111 Rau Etelä-Saikari 
(TJa). 

97: 3.5. 2 p Vrk Pitkälännj e mi 
(HRä) ja 4.5. 8 p Rau Tyyrinvir
ta (TJa). 

98: 23.4. I p Kuo Vehmasmäki 
(J uss i Mömmö/JPt) ja 4.5. us p 
Vrk Tyyskä (OHu). 

Metsäkirvinen Anlhus Tri vialis 
( 13.4.-27.4.-6.5./3 l ) 
96: 29.4. I m Kuo Ke ll oniemi 
(EB ), 30.4. l ä Maa Pyssy mäki 
(HHö, JKe, JaK) ja 4 111 Vrk Ruo
koj ärvi (OHu ). 

97: 2.5. I m Kuo Huuhanmäki 
(EB), 3.5. l ä (m) Sii Koivusaari 
(KRu. MU). 

98: 25.4. 6 m Sii Kemira (KRu , 
MU) ja I m Vrk Pirtinvirta 
(OHu), 26.4 . I m Vj ä kk (HHö) . 

Niittykirvinen A. praTensis 
(2.4.-12.4.-26.4./3 1) 
96: 20.-21.4. eri puolilla (monet). 

97: 8.4. 1 p Lep Rjikinneva (mo
net) ja 15.4. l p Kaa (JPt). 

98: 19.-20.4. eri puoLilla (monet). 

Lapinkirvinen A. cervinus 
(5.5.- 16.5.- 1.6./25) 
96: Kaik.kj : 4.5. I p Ä j a I m 
äRau Ras tunsuo (HRö) , 14 .5. I 
p Maa Lapinjärvet (AHa), 19.5. 
1 ä Sii Raas io (JKe, [M a, KRu). 

97: Kaikki : 17.5. 2 p Maa Lapin
järvet (IMa, HKo) , 17.5. 1 p Vrk 

Ruokoj ärvi (TI), 18.5. l p Maa 
Pi eni Lapinjärvi (ER). 

98:Kaikki: 13.5. I p Vrk Lehto
ni emi (HKä, SMi). 

Keltavästäräkki Motacil/aflava 
(20.4.-2 .5 .-9 .5 ./30) 
96: 4.5. 3 p Vrk Pitkäl änniem i 
(monet) ja 2 111 Rau Rastun suo 
(HRö, RR), 6.5. 6 p Maa Lapin
järvet (JaK, HKo) , 14.5 . 40 p Sii 
Raasio (MPH , AHa, HKo). 

97: 3.5. l p Kuo Keskimmäinen 
(J Ke , IMa. VU), 6.5. I m Vrk 
Ruokojärvi (HRä) . Huippu I 7.5. 
n. 200 p Maa Lapi n järvet (H Ko, 
IM a). 

98: 27.4. I p Vrk Ru okoj ä rvi 
(OHu. HR). 29 .4. eri puolilla 
(monet). 

Västäräkki M. alba 
(3.4.- 11.4- 17.4./31 ) 
96: 8.4. 1 p Sii Räi sälä (ER) j a 
9.4. 1 111 Vrk Lehtonie mi (OHu). 

97: 3.4. l p (kuoli ) Rau Kerkon
joensuu (Hannu Tiitinen/JKn) ja 
5.4. 1 p li s Viitaa (?). 

98: 15.4. 1 kiert Kuo Puuto sal
mi (TF, AHg, VU) ja l p Vrk Leh
toniemi (TI), 16.4. Eri puolilla 
(monet). 

Sinirinta Luscinia svecica 
(28 .4.- 10.5 .-23 .5 ./29) 
96: Kaikkj: 12.5. 1 p Kuo Sorsa
sa lo (IMa) ja I p Jua Vehkal ahti 
(RM) sekä 13.5 . 1 Ä Vrk Ruoko
lahti (OHu), 14.5. 1 p Vrk Ruo
kojä rvi (OHu ), 16 .5 . 2 p Kuo 
Linnanpelto (JKe, HKo , ER), 
16.5. 8 p Vrk Lehtoni emi (JKe, 
HKo, ER), 18.5. 1 p Kuo Rii sta
ves i (EB ), 19.5. I p Sii Raas io 
(JKe, lM a KRu), 20.5 . 1 cf9 p 
Lep Kapeaj ärvi (OHu ), 21 .5. 
1 cf9 p Maa Lapin järvet (VU). 

97: Kaik.kj: 29.4. lp Vrk Lehto
ni e mi (SMi ), 11.5 . 1 cf p Kuo 
Kelloniemi (HKo), 13.5. lcf p 
Rau E-Saikari (TJa), 15.5. 1 p 
Vrk Mula (HRö), 17.5. l m li s 
Keskimmäinen (TMu), 18.5 . 2-
3 p Sii Iso Monninjärvi (lintu
ku rss i), 20.5. 2 p Kuo Väinölän
niemi (EB ), 2 1.5. 2 p Maa Lapin
jä rvet (AHa, HKo) j a I p Kuo 
Sorsasalo (!Ma) ja 3 Ä Vrk Käär
meniemi (OHu) ja 19 Vrk Ruo
kojärvi (OHu), 22.5. l p Kaa Lui
konniemi (PRä) ja l p Jua Pi san
koski (JVt). 25.5. I m Lap Kes
kim mäinen (TMu). 

98: Kaikki : 13.5. lcf p Vrk pas
ki (HKä), 14 .5. l p Le p Tur
peensalmi (Raija lkonen/HRö) ja 
l p Ni l (PHa), 17.5 . lcf p Maa 
Patalahti (JKe, HKo, VU), 18.5. 
19 p Rau Ete lä-Sai kari (TJa), 
2 1.5. l 9 p Kuo Sorsasalo ([Ma). 

Mustarastas Turdus merula 
(7.3 .-31 .3.-12.4./29) 
96: 3.4. 1 p Kuo Sorsasalo (IMa) 
sekä 8.4. 2cfcf p Rau Vaajasaari 
(TJa) ja I p Ä Lep Konnus (HRö, 
RR). 

97: Muuton toteam.inen hankalaa: 
13.3. I cf p Rau E-Saikari (TJa), 
1 .4. 1 cf p Le p Nikkilänmäki 
(HRö). 

98: 26.3. I cf p Kuo Jynkkä (JTu , 
ALV), 28.3. eri puolilla (monet). 

Räkättirastas Turdu s pilaris 
(5. 3.-8.4.-23.4./3 1) 
96: Talvehtimi sen jälkeen vaikea 
todeta muuttoa: 25.3. 1 p Vrk 
Lehtonjemi (HRö). 

97: 17.4. 1 m Vrk Lehtoniemi 
(OHu) ja l p Jua Rupsa (JuV), 
sekä 2 1.4. I p Lep kk (HRö, RR). 
Huippuna 29.4. a200 p Maa 
Vianta (KRu). 

98: 21.3. 2 p Sii Räi sälä (MU), 
22.3. 1 p Kuo Siikaniemi (EB) 

Laulurastas T. philome/os 
( 12.4.-20.4.-30.4./30) 
96: 22.4. 1 p Rau Etelä-S aikari 
(TJa) j a 23 .4. 1 Ä Kuo Sorsasalo 
(IM a). 

97: 25.4. 1 p Vrk Verkkoti e 
(HMi) ja 27.4. 1 p Kuo Sorsasa
lo (!Ma) sekä 2 p (Ä) + us. m Lep 
(HRö) . 

98: 19.4. 1 m Sii Ahmon pellot 
(MU) ja 20.4. eri puolilla (mo
net). 

Punakylkirastas T. iliacus 
(2.4.- 13.4.-29.4./3 1) 
96: 20.-21.4. eri pu olill a (mo
net). 

97 : 5.4. 2 p Kuo Kai slastenlahti 
(JPt) ja 19.4. l p Vrk Ruokojärvi 
(TI , HKä). 

98: 16.4. I p Lep Timola (Sanni 
Korhonen/TI) ja 19.4. eri puolil
la (monet). 

Kulorastas T. viscivorus 
(30.3.-17.4-1 .5./28) . 
96: 20.4. 1 m Vrk Lehtoniemi 
(OHu) ja 22.4. 2 p Rau Rastun-
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suo (HHö, JaK, KRu). 

97: 24.4. 1 p Maa Lapi nj ärvet 
( KRu ), 26.4. 1 p Ku o Julkul a 
(AHa). 

98: 17.4.1 p Kuo Silmäsuo (IMa) 
j a 19.4. 4 p Kuo Heinälammin
rinne (JTu , ALV) sekä 1 m + 1 p 
Rau Nokisenkoski (TJa). 

Pikkulepinkäinen Lanius collurio 
(7 .5 .-2 1.5 .-10.6./24) 
96: Aikai in: 10.5. lo"9 p Kuo 
Petonen (JaK) j a 12.5 . 1 o"9 p 
Kuo Sorsa aio (IMa). 

97: 13.5. 1 p Kuo Kell oniemi 
(JKe) j a 18.5. lo" p (kuoli ) Lep 
(Helinä Ollikainen/HRö). 

98: 12.5. 19 p Rau Etelä-Saikari 
(TJa) j a 2 1.5. 1 p Kuo Hamina
lahti (lMa) . 

Isolepinkäinen L. excubitor 
(6 .3 .-6.4 .-5 .5 ./29) 
96: 8.4. 2 p Rau Rastunsuo (VU) 
j a 2 p Sii Raas io ja Musti (JPy, 
KRu) sekä l0.4. 1 p Vie Saari
koski (TMu) . Koko naismäärä 
niukka 9 yks ilöä. 

97: 5.3. 1 p Sii Kylmälahti (MU) 
j a 13.4. 1 p Rau Etelä-Saikari 
(TJa). Kokonaismäärä tavan
omainen 17 yksi löä. 

98: 10.3. 1 p li s Soi nlahti (PKa) 
ja 12.3 . 1 p Rau Rastuntuo (ALä, 
LLä). Kokonaismäärä 19 yks ilöä. 

Naakka Corvus monedu.la 
(24 .2 .- 2 1.3.-8.4./28) 
96: 4.4. a4 m Si_i Ahma n pellot 
(MU), 11 .4. 1 p Maa Mustavirta 
(HHö, JaK ). 

97: 22.3. 5 m Sii Ahmon pellot 
(MU) j a 1.4. 1 p Sii Jälä (KRu). 
Viimeisiä muuttajia : 24.5. 4 p 
Rau Etelä-Saikari (TJa). 

98: 28.3. 2 m ja I kiert Sii Ah
mon pellot (MU) ja 29.3. 1 p Rau 
Tyyr invirta (TJ ~ Viimei s iä 
muuttaji a: 19.4. 3 m Sii Ahmon 
pellot (MU). 

Mustavaris C. frug ilegus 
(2.3.-1 6.3.-2.4./3 1) 
96: Ensimmäise t: 25.3. 4 p Vrk 
Siitinselkä (OHu ) ja 28 .3. 1 p 
Kuo Kall ansill at (IMa). Viimei
set: 19.4. 2 p Kuo Heinälammin
rinne (JaK, KRu) ja 2 1.4 . 2 mVrk 
Ruokoj ärvi. Ei kerääntymi ä, 
kaikkiaan havaittiin 24 yksilöä, 
mikä on normaalia niukemmin 
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97: 11.3. 1 p Vrk Huruslahti 
(PSa) ja 12.3. 10 p Vrk Lehtoni e
mi (TI, HMi ). Jälkimmäinen ke
vään suurin kerääntymä. Viimei
set: 3.5. 4 p Kaa Kortteinen (PRä) 
ja 5.5. 1 p Rau Vaajasa lmi (TJa). 
Kaikki aan normaa li a enemmän 
e li yhteensä 61 yksi löä. 

98: Ensimmäinen paransi ennä
tystä 22.2. 1 m Kuo Linnanpe lto 
(HKo) . Seuraava 1.3. a3 m Kuo 
Tasava ll ankatu (IMa). Eniten 
12.3. a6 m Rau Tyyrinvirta (ALä, 
LLä). Viimei_nen 1.5. 1 p Kuo Sii
kaniemi (EB). Kaikkiaan tavan-
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omaiset 38 yksilöä. 

Kottarainen Stumus vu.lgaris 
( 4.3.-22 .3.-4.4./3 1) 
96 : 7.4. 2 p Rau Tyyrinvirta 
(TJ a) , 8.4. 5 p Rau kalanvilje ly
laito (VU) j a 2 m Kuo Kellonie
mi (EB). 

97: Todennäköinen ensimuuttaja: 
15.3. 1 p Lep Riikinneva (HKo) . 
Seuraava 31.3. l m Vrk Lehtonie
mi (AHa, JKe, HKo). Eniten 12.4. 
40 p Sii Keskimmäinen (JRi). 

98: 25.3. 1 p Ku o Siikaniemi 

(EB) ja 27 .3. 2 p Vrk Taulu mäki 
(HRä) . 

Peippo Fringilla coe/ebs 
(4.3 .-3.4.-13.4./31) 
96: 6.4. 1 kiert Kuo Kelloniemi 
(EB) j a 8.4. l Ä Vrk Lehtoniemi 
(OHu). 

97: 6.-7.4. eri puolilla. Huippu 
20.4. 200 p Vrk Ruokojärvi (HRä). 

98: 6.4. 1 o" p Kuo Melal ahti (J. 
Tuov inen) ja 9.4. lo" p Rau Ete
lä-Saikari (TJa). 
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Järripeippo F. montifringil/a 
(2 1.3.-15 .4.-29.4./3 1) 
96: 16.4. l.o' p Lep kk (HRö) ja 
20.4. 1 p Kuo Kelloniemj (EB) 
sekä 6 m Vrk Lehtoni emi (OHu). 

97: 20.4. 1 p Vrk Ruokoj ärvi 
(HRä) ja 2 1.4. 1 p Kuo Jynkkä 
(JaK). 

98 : 21.4. 1 o' p Rau Ete lä-Sai ka
ri (TJa), 22.4. eri puolill a (mo
net). 

Hemppo C. ca1111abina 
(23 .3 .-4.4.-30.4./30) 
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t:N~I l\JO\<:KAI SIA 
POLLO :i~N AAN IA.1 

96: Ensimmäiset: 6.4. 1 m Vrk 
Lehtoniemi (IMa) ja 13.4. 1 111 

Kuo Väinö länni emi (EB ). Ha
vaintoja niukas ti n. 10 yksi löstä. 

97: Ensi mmäiset: 5.4. 1 p Vrk 
Lehtoniemi (HMi) ja 6.4. 1 p Kuo 
ltkon ni emi (HKo) sekä I Vrk 
Lehtoni emi (monet). Ei kerään
tymiä. Havaintoja tavanomaiseen 
tapaan n. 20 yks ilö tä. 

98 : Aikai simmat: 29.3. 1 p Vrk 
Lehtoniemi (MMi ) ja 8.4. lo' p 
Vrk Lehtoni em i (HMi ). Enim
mi llään 20.4. 7 p Vrk Lehtonie-

mj (OHu). Yhteismäärä hiukan 
normaalia suurempi 35 yksilöä. 

Lapinsirkku Ca/carius !appo11icus 
(2.4.- 12.4.-2.5./30) 
96: 21-22.4. eri puolilla. Suurin 
kerääntymä 4.5. 130 p Lap Son
ni lanl ampi (ER, KRu , MU). Yh
teensä 350 yksilöä. 

97: 19.4. 1 p Maa Patajärv i (JRi , 
MU) ja 23.4 . 1 p Si i Ahmon pel
lot (MU). Huippuna 8.5. 300 p 
Maa Patalahti (JaK, ER, JVt). 
Kokonai smäärä 500 yks ilöä . 

98: 22.4. 3 m (ä) Kuo Puutossa l
mj (ALä) ja 24.4. l m Rau Ras
tunsuo (TF, VU). Enj ten 3.5 . 
n.! 00 p Kuo Keskimmäinen (JRi , 
MU). Kokonaismäärä 262 yks i
löä. 

Pulmunen Plectrophenax nivalis 
(23.2 .-23 .3.-9.4./3 1) 
96: Ensimmäiset: 22.3. 1 m Kuo 
Siikaruemi (EB) ja 23 .3. 1 p Lap 
Väisälänmäkj (HRö, RR). Suurin 
kerääntymä 8.4. n. 160 p/kjert Sii 
Musti (JPy, KRu). Viimeisimmät 
20.4. 2 p Vrk Lehtoniemi (OHu). 
Havaintosumma n. 500 yksi löä. 

97: 9.3. 1 m Vrk Lehtoniemi 
(HRä) ja 10.3. ä/m Rau E-Saika
ri (TJa). Huippuina: 16.4. 140 p 
Sii Jälä (IMa, KRu) ja 170 m Si i 
Ahmon pellot (M U) sekä 19.4. 
yht. 354 p eri puoli lla Sii ja Maa 
(JRi , MU). Viimei set 28.4. 3 p 
Vjä Pikku-Porkkala (HH ö). Ha
vaintosumma normaalia suurem
pi n. 1800 yks il öä. 

98: 25.3. 6 p Vrk Enso (OHu , 
HMi) ja 2 p Lep Kurj ala (HKa) 
sekä 28.3. eri puolilla . ei suurem
pia huippuj a. Vi imei nen 25.4. 1 
m Kuo Kelloniemj (EB ). Havain
tosumma tava nomainen n. 570 
yksil öä. 

Pohjansirkku Emberiza rustica 
(2 1.4.-1.5.- 19.5./28) 
96: Vai n kolme havai ntoa: 1.5. 1 
Ä Maa Lapinjärvet (MU), 4.5. 1 
p Vrk Pitkälän ni emi (JKe, JaK, 
HKo) ja 20.5. 1 Ä Lep Pieni Mie
hal anjärvi . 

97: Kaikki havainnot: 29.4. 1 p 
Maa Lapinjärvet (JKe, IMa, VU), 
30.4. 1 p Kuo Sorsasalo (IMa), 
1.5. 1 p Maa Ruokov irta (ER), 
4.5 . 3 m Ku o Kesk immäinen 
(ER) ja 8.5 . 1 p Lap Linnansalmi 
(ALä) sekä I p + 1 m Maa Pata
lahti (JaK, ER, JVt). 

98: Nelj ä havai ntoa: 24.4. 1 Ä 
Vrk Lehtoniemi (OHu), 26.4. lo' 
Lep Timola (AKa, TKa, TKo, 
28 .4. 3 m Kuo Siikaniemi (EB) ja 
8.5. I ä Kuo Huuhanmäkj (EB). 

Lopuksi 

Kföos vielä kaikille havaintojaan 
lähettänei lle. Koska katsauksessa 
on monen vuoden havaintoja, ol
kaa tarkko ina ja ilmoitelkaa vir
heitä ja mu ita tarpeelli sia kOJn
menttej a katsauksen suhtee n. 
Katsauksentekij ät saavuttivat ta
voitteensa ja astuivat aimo harp
pauksen kohti nykyaikaa. 
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P
ohjois-Savo vuonna noll a, eli 
kuumaakin kuumemman kun
tapinnaki avuoden yhteenve
to on lintufaunistiikan osalta val
mi . Kuntapinnakisan tuloksia 

ei ko kaan viral li stettu, koska tiukimmin 
tukkanuottasilla olleet kuopiolaiset ja ra-
1ijärveläiset eivät tulo tenlaskusta yksimie-
1 isyyteen päässeet ja koko hanke päätet
tiin haudata hilj aisuudessa, ettei kuopio
laistunutta pinnamiestä lai naten ' 'meistä tu
lisi lopulli ses ti vihami ehiä" . Silloinen 
skisma lienee jo unohdettu ? Oli miten oli , 
tulok ia ei esi tetä tässäkään, vaikka kyl
lä pinnat osataan Rarij ärvell ä oikein las
kea. Muiden lasku taitoon ei parane kan
taa ottaa . 

Siivekkään sivumäärän supi stami eks i 
eikä muutenkaan ole syytä laajalti kom
mentoida katsaus vuoden tapahtumi a. 
Merkittävimmät lintutapahtumat ajoittuivat 
kai kesään ja loppuvuoteen. Faunisti ses
ti katsottuna mielenkiintoisinta antia oli 
maakotkan paluu Pohjois-Savon pesimä
linnustoon. Paluu jäi pes intöjen osalta 
ainak in tällä erää lyhyek i, minkä verran 
faunististen katsausten tulevi ta jatko-osista 
voinee etukäteen paljastaa itse saippuaoop
peran siitä pahemmin kärsimättä. 

Pohjoissavolaisen ke än 1997 ehdotonta 
herkkua oli "si rkkelinsoitto", jota tulkit
tiin peräti neljän e1ilaisen nuotituksen mu
kaan: sii s aariat sovitettuna pensa -, vii
ru- , viita- ja ruokosirkkelille. Viirusirkka
lintu oli ensimmäinen laatuaan maakun-

nassa - pitkään odotettu vierailija kuitenkin 
- eikä päässyt yllättämään sen paremmin 
ajankohdallaan kuin havaintoajallaankaan 
(SpurguUe tiedoksi, että tämä jälkimmäinen 
tarkoittaa yötä, edellinen päivämäärää!) . 
Pääasia, että se li säsi duracell-yökyöpelei
den kuninkaaseen, Jekkuun, lisää kie1mksia. 
Luulenpa, ettei Kuopion ja Siilinjärven yö
laulajia ole koskaan aiemmin kuunneltu 
yhtä tehokkaasti , vaikka työstä taisivat vas
tata va in muutamat henkilöt - osa jytä.n, 
o a opettajan pitkien vapaiden voimalla, 
loput muuten vaan. Yölintuihin lasketta
va rastaskerttunen muisti pistäytyä Savon 
kultamaill a 14 vuoden tauon jälkeen . 

Bongareille kauden harvinaisuudet an
toivat toi sinaan vesiperän, sillä mostepääsky 
sen paremmin kuin niittysuohaukka tai le
veäpyrstöki hutkaan eivät antautuneet aloi
leen . Pikkulajit, -kajava ja -uikku, sentään 
viipyilivät u eamman ihasteltavina - sa
moin tekivät mustalajit, -pää.tasku ja -lep
pä.lintu. Väreissä pysyäksemme sinipyrstö(t) 
oli (vat) liki sensaatio (asiantuntijat olkoot 
toista mieltä) ja valkoselkätikka majaili 
pitkään läskillä Kuopion Päivä.rannassa. 
Tästä saamme kiittää ehkä Juuso Häikiön 
'huonosti" hoidettua pihamaata! Biodiver
siteetti rules everywhere. 

Jää.kuikka kannattaa erikseen mainita: 
se on ollut harvinaista herkkua - joskaan 
ei Amerikan sellaista - Pohjois-Savossa. 
Jätti päätti pistäytyä lokakuun vallanku
mouksenja Migien muistoa kunnioittamas
sa Rissalan ilmatilassa. Rahvon hevosmies-

Pohjois-Savon linnuston 

ten mukaan otus nähtiin myös tutkassa. 
Anekdootien joukkoon mahtuu vielä uu
tinen Eelis-Tellervon pykäämästä ri supe
sästä matkustajasataman leppään . Eelis
Tellervo eli Rudolf ei tiettävästi kuitenkaan 
saanut jälkikasvua, mikä tehköön ilouu
tisesta myös hiukan suru ll isen. Sinappia 
pää.ravintonaan nauttivan nokivaakun edes
ottamuksista saamme varmaan vielä lukea 
useampaan kertaan. Ei , en ole ennustaja, 
tiedän asian muuten vaan. 

Loppujen lopuksi , mitä voisi sanoa. 
Ainakin sen, että kummallinen vuosi: tun
tuiripöllö jäi näkemättä, mutta lyhytnok
kahanhia sen sijaan nokitettiin ko lme 
exemplaaria. Se on jotakin se. 

Ki1joittaji sta KRu vastasi faunistisen 
kakun pohjan paistamisesta kirjoittaen val
taosan lajeista ja nämäjoutavatjorinat siinä 
sivussa. ER kori steli pohjan AHK-lajien 
havainnoi ll a. Pinnagastronomian erityis
asiantuntija Markku Ukkosta on kiittäminen 
virheiden ja epäloogisuuksien nuuskimi
sesta (nuuh, nuuh .. . hyh-hyh!) ennen ker
mavaahdon pilaantumista. No, nyt se meni 
"jo" ... Kakkupaperin säästämiseksi tämän 
peruskakun päälle ei enää laitettu paljoa 
"värikkäitä" (lue: mustavalkoisia) karkkeja. 
joten lopullinen arviointi jää syömämie
hille,jos niitä enää on.Ainakin Kolde "syö". 
tekee ehkä muutakin, ja muistelen Ylitar
kastajankin joskus pureskelleen jonkun sii
vekkään siipiä. Bon appetit! You are my 
destiny, vaikka Rarijärveltä katsottuna kuu
luttekin vihollisen leiriin . (KRu) 

Faunistinen katsaus 1997 
Lajihavainnot 

Kaakkuri Ca via srel/a,a ( 1 ). 
Keväthavainnot: 2.5 . 2 p Rauta
lampi kirkonkylä Äjjävesi (EKa, 
JKn), 3.5. 6 p (HKä) ja 6.5 . 20 p 
Varkaus Siitinselkä (OHu). 5.5 . 4 
m Varkaus Lehtoni e mi (O Hu ) 
sekä 30.5. ääntä Rautal ampi/Suo
nenj oki li svede ltä (TJa) . 

Pesintöjä ilmoitetti in vai n yksi 
Suonenjoelta , jossa yksi perintei
sistä pes imäpa ikoista o li autiona 
j a toisell a varttui yks i poi kanen 
(TJa, MLi ). Ko lmanne lta paikal
ta e i saatu tietoja. Pes ivät linnut 
olivat paikalla ainakin 18.5. alka
en . He inäkuulta yks i hava into : 
27 .7. 1 m E Ra utalampi Etelä
Saikari (TJ a). Elokuulta kak i 
havai ntoa, jotka voi vat me rki tä 
pesinnän yritys tä tai rev iiri ä lä
hiseudull a: elokuun puoliväli 2 ad 
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p Tuusniemi Iso Seinälampi (A. 
Parviainen) ja 20.8. 2 p Kuopio 
Kuukka (JTu). Li sä ksi 1 7 .8. j a 
27.8. kuultiin äänjä Rautalammjn 
Ete lä-Saikarill a (TJa) . 

Syys-marraskuulta kahdeksan 
muuttohavaintoa yks ittäisistä lin
nui sta : 20 .9. 1 m Kuopio Sotkan
nie mi (AHa. JKe, HKo), 12. 10. 
1 m Siilinjärvi Siltasa lmi (KRu , 
MU), 16. 10. 1 m Sii linj ärvi Ruo
koniem i (ER , JRi. MU ) sekä 
14. 10. 1 m (JRi), 15. 10. 1 m , 
17. 10. 1 m, 2 1.1 0. 1 m (VU) j a 
3. 11 . 1 m (PS a. VU) Kuopio Puu
tossa lmi. 

Kuikka C. arcrica (2B). Pielave
de n Vaaraslahden al ueelta lasket
tiin yhdeksän reviiriä, jo ista kol
melta löydettiin pesä ja yhde ltä 

pari lta yksi poikanen (KRt) . Rau
talammin ja Suonenjoen Ii svedel
tä ilmoitetti in nelj ä paria, joista 
ainakin yhden pesintä epäonnis
tu i j a kahdella muull a nähtiin l +2 
poikasta (TJa). Rautalammin Nii
ni vede ltä ilmoitettu pari sai yh
den poikasen (TJa) . Tuusniemen 
po lkupyöräpinnaral lin havainnot 
on luete ln1 omassa julkaisussaan 
(ks. Ruokolai nen 1997) . 

Jääkuikka C. adamsii (A) (0/2/ 
1). Pohjo is-Savon kolmas havain
to : 15 . 10. 1 juv/tp S/N/W Si ilin
järvi Ri ssala Mustikkamäki (MU, 
JRi ). A ie mm at hava inno t ovat 
vuodelta 1993. 

Pikku-uikku Tachybaprus rufi
col/is (A) ( l/30/1). Yks i havain-

to: 7.- 16.11. 1 vp p Sii linj ärvi 
Juurusvesi Siltasalmi (KRu , JPt 
ym. ), mikä on 32. pikku-uikku
havainto Pohj ois-Savosta. AHK 
on tarkastanut havainnon , koska 
se on talviajan ( 1.1 2 .-29.2.) ul
kopuolelta. Havaintoajankohta on 
kuitenkin lajityypi ll inen. 

Härkälintu Podiceps griseigena 
(2A ). Hava intoj a ajalta 30.4.-
29 .8. Rautalammin j a Suonenjo
en lisvedellä havaittiin viisi revii
riä (TJa), Maaningan/Siilinjärven 
Keskimmäisellä 1 reviiri (VMV) 
sekä Keiteleen Hamul anlahdella 
kaksi pesivää pari a (KRt) . Kesä
heinäkuulta ne lj ä havaintoa: 7.6. 
2 ad pesällä Tuusnie mi Juojärvi 
Pajulahden silta (monet) , 7.6. 2 
p Tuu s ni e mi M e ijerin ranta 



(OHu, ALi ), 7.6. 1 p Vehmersal
mi Mustin lahti (JaK, MaK), 7.6. 
1 p Vehmersalmi Ukonlahti (JaK, 
MaK), 2.7. 1 ad p Siilinjärv i Paa
sisalon luoteispuolell a (MU ) ja 
22.7. 2 ad + 3 pull p Siilinjärvi 
Autioranta (KRu, IMa). Touko
kuulta havaintoja mm. Kaav ilta, 
Kuopiosta ja Siilinjärveltä. 

Mustakurkku-uikku P. auri111s 
(2A). Keväthavai nnot toukokuul 
ta: 8.5. 1 p Iisalmi Kihlovirta 
(JYI), 8.5 . 1 p Kuopio Keskim
mäinen (JKe, IMa), 8.5. 1 p Var
kaus Siitinselkä (OHu), 9.5. 1 p 
Iisalmi Haapajärvi Pesolanniemi 
(JYI), 10.5 . 1 p ja 27.5. 1 p Kuo
pio Pöksän lampi (AHg), 13 .5. 1 
p (VU) ja 21.5 . 1 p (AHa, HKo) 
Maaninka Lapin järvet sekä 15.5. 
1 p Siilinjärvi Raasio (KRu ). 

Vähintään pesintään viittaavia 
tietoja ko lmelta paika lta: 2.- 3.6. 
1 pesäkummulla Nilsiä Palonur
mi (PHa), 7.-18.6. 1 p, 25.6.-
27.7. 3-4 p ja 2.-23.8. 1-2 p Sii
linjärvi Raasio (monet) ekä 15.7. 
2 ad p Kuopio Kurkimäki Ki vi
järvi (AHg). 

Merimetso Pltalocrocorax carbo 
( 1). Havai ntoj a ajalta 21 .3 .-
10. 12. Kuuk aus ittaiset yks il ö
määrät: Tll 1, IV 8, IX 16, X 26. 
XI l ja XII 3. yhteensä 56 eri 
yksilöä. - Kevät: 2 1.3. 1 juv p 
Varkau Siitinselkä (IMa), 13.-
14.4. 1 ad p Varkaus Huruslahti 
(Tim , HMi ), 2 1.-29.4. 3 ad p 
(OHu, HMi ) ja 26.4. 1 ad m N 
Varkaus Lehtoniemi-Siitinselkä 
(OHu, ALi ), 25.4. 1 p Kuopi o 
Kallansi llat (J Ri ), 28.4. 1 p Maa
ninka Mustav irta (ALä). 29.4. 1 
p Kuopio Kallansillat (AHg, JKe. 
IMa. VU ) ja 1.5. 1 sinensis-tyyp
pinen p Maa ninka Mustav irta 
(JaK. HKo, ER, KRu). - Syk
sy: 20.9. 1 m Siilinjärvi Raasio 
(MU). 2 1.9. 2 m Varkaus Pitkä
länniemi (HKo, ER, VU) , 22.9. 1 
m S (A Hg), 28.9. l m (A Hg, JKe, 
!Ma, VU), 30.9. a7 p (A Ha, IMa, 
PSa. VU). 4.10. 5(2a) m (VU), 
11.10. 2 m (TF, JKe , JPy, VU 
ym.), 14. 10. 1 m (A Hg, IM a. 
VU ), 16.10. a2 ki ert (VU) ja 

1/2000 (21. vsk) 

21. 10. a3 m (VU) Kuopio Puu-
Lyhenteet tossalmi. 24.9. 1 p, 25.9 . 2 p ja 

4.-5.10. 1 p Iisalmi satama (MNi , 
JYI) , 26.9. 1 kuol lut kati skasta 
Varpai sjärvi Petäysjärvi (L. Pit
känen/mus), 26.9. 1 juv p Varka
us Siitinselkä (OHu. ALi ). 4.10. 
ja 19. JO . 1 p Kuopio Sotkansel
kä Majakkakari (A Hg). 5.10. 1 
löydetty va iva isena, kuollut Kiu
ruvesi Meijerinranta (T. Jauhiai
nen/mus), 5.10. 2 juv p ja 1 1. 10. 
3 juv p Varkau Komminse lkä 
(OHu ), 10. 10. 2 p ja J 6.1 1. 1 p 
Siilinjärvi Juurusves i ( KRu , 
MU) . 11 . 10. 2 m (KRu. MU) ja 
15.-16.10. 1 p (ER, JRi. MU) 
Siilinjärvi Ri ssala, 11 . 10. 1 p Sii
linjärvi Autioranta (KRu. MU). 
18. J 0. 1 kuollut Maaninka Onki
ves i Käänninniemi (T. Väisänen/ 
mus). 2 1.10. 2 m Kuopio Sotkan
niemi (A Hg), 1.-6. 12. 1 juv p 
Varkaus Pirtinvirta- Huruslaht i 
(OHu, HKo, HKä, ALi, HMi , 
IMa. JPy, PPy. ER. KRu , HRä, 
VU), 7. 12. 1 m Ii salmi Peltosal
mi (J. Rönkkö) ja 10.1 2. 1 juv p 
Ii salmi Koljonvirta. otettiin hoi
toon I J .12. , kuoli (M. Tallgren). 
Li säksi Nilsiän Syvärill ä nähtiin 
"ennen jäiden tuloa·• 2 p merimet
soa (kala tajat/PHa). Kalastajien 
mukaan Syvärillä on merimetso
ja syksyisin lähes vuosi ttain. 

Melko runsas, mutta normaa
liin tapaan syksyyn painottuva 
esiintym inen. Mustavirran si11 e11-
sis-tyyppisellä yksilöllä oli hyvin 
valkoinen pää. Rissalassa ja Puu
tossalmella J l. 10. havai tut 2 m 
on laskettu samoiksi yks ilöiksi. 

Kaulushaikara Bo1aurus slel/a
ris ( 1 ). Havaintoja ajalta 10.4.-
25.6. Kevään ensihava into saatiin 
10.4. Varkauden Mulalla tavatus
ta I p yksilöstä (OHu). Ensim
mäi set koiraat äänte livät 28.4. ja 
6.5. Mu lalla (OHu), 1.5. Kuopi
on Keskimmäisellä (IMa) ja 13.5. 
Siilinjärven Kevättömällä (MiU). 

Reviirejä yhteensä 13: lisalmi 
( 1 ), Vedenpäänlahti- Kihlovirta 
(TMu, MNi , AVä, JY I); Kuopio 
(2), Keski mmäinen (VU) ja Pök
sänl ampi (A Hg ym .); Maani nka 
(4). Lapinjärvi/ Kesk immäinen 

(A) AHK-laji (lajinimen jäljessä), esitetyt havainnot AH K:n tarkistamia ja 
hyväksymiä ( ei koske Joroisten havaintoja) 

(RK) RK-laji (laji nimen jäljessä), esitetyt havainnot ovat valtakunnallisen 
rariteettikomitean hyväksymiä 

(1) 
(2A) 
(2B) 

lajista kerätään kaikki havainnot (lajinimen jäljessä) 
lajista kerätään kaikki pesimäaikaiset havainnot (laji nimen jäljessä) 
lajista kerätään pesä- ja poikuehavainnot sekä tiedot revii reistä ja 
pesimäbiologiasta (lajinimen jäljessä) 

(2C) lajista kerätään tietoja ja arvioita selvärajaisten alueiden pesimä
kannoista (laji nimen jäljessä) 

p paikallinen tai !epäilevä 
m muuttava; jos muuttosuunta tiedossa, merkitty muuttosuuntalyhenne 

(S, W, SW jne.) 
kiert kiertelevä 

rengastettiin 
rumm 
Ä 

rummuttava (käytetty likkojen kohdalla) 
laulava tai soidinääntelevä 

ä 
a 

muuten ääntelevä, äänihavainto 
parvi ; a5 = viiden parvi , 5a = viisi parvea, 100(5a) m = yhteensä sata 
muuttajaa viidessä parvessa 

kv kalenterivuosi ; iät kalenterivuosina 
ad 
subad = 

vanha (aikuinen) 
esiaikuinen 

juv nuori (1 kv/2kv kevät); osa nuoriksi ilmoitetuista petolinnuista lienee 
ollut esiaikuisia 

pull 
fl 
tp 

pesäpoikanen tai lentokyvytön maastopoikanen 
lentokykyinen, muuten iältään määrittämätön 
talvipukuinen 

mus Kuopion luonnontieteellisen museon kokoelmissa oleva yksilö 

RK- ja AHK-harvinaisuuksien nimen jälkeisissä suluissa on ensin lajin ennen 
vuotta 1974 tavatut yksilöt, toiseksi yksilöt vuosilta 1974-95, ja viimeiseksi vuo
den 1996 yksilömäärä. 

(VMV), Mustavirta (PRu. VMV), 
Patajärvija Patalahti (VMV): Sii
linjärvi (3), lso-Jälä (KRu ), Jän
nevirta (ER, KRu, MU, VU) ja 
Kevätön (MiU) ja Varkaus (3), 
Mula 2ja Ruokojärvi (OHu ). Yl
lämai nittuihin reviireihin liitty
viksi tulkittiin seuraavat havai n
not: 16.- 17.5. 1 Ä Kuopio Sot
kanniemi (IMa, VU) -> Pöksän
lampi , 6.6. 1 Ä Tuu ni emi Koi
vul ahti (VU) -> Kuopio Kes
kimmäinen ja 25.6. Kuopi o Jän
neniemi Kopolanlahti (KRu)-> 
Siilinjärvi Jännev irta. Syysha
vaintoja vai n yksi: 21 .8. 1 p Maa
ninka Lapinjärvet (V MV). 

Etelä-Savon puolelta tuli yk i 
ti eto: 14.6. J Ä Joroi nen Jorois
selkä (OHu ). 

Harmaahaikara Ardea cinerea 
( J ). Havai ntoja, joiden tulkittiin 
ko kevan vähintään 19 eri yksi
löä, aja lta 11.7.-24.9. : 11.7. 1 ad 
p Siilinjärvi Kevätön (MU, P. 
Salonen). 25.7. 2 p Maaninka 
Ylä-Ruokovesi (PRu), 25.7. 1 p 
Varkaus Muta (HRä), 25.7. 2 p, 

nous ivat lentoo n Varkaus Tyyskä 
(O Hu), 28.7. 1 p (JPy) ja 3.8. 1 + 1 
111 (MU) Siilinjärvi Raasio, 9.8. 
1 p Maa nin ka Ala- Ru okove i 
Ruokolahti (PRu), 9.8. 1 p Maa
ninka Ruokov irta (PRu), 9.8. 1 p, 
ilmei sesti sama kuin edellinen, 
Maaninka Tavinsa lmi (PRu ), 
17 .8. 2 juv p (ALi, SMi), 22.8. 2 
juv S Musti lta (KR u, ALi, SMi) , 
23.8. 1 m S ja 24.8. 1 j uv 111 S 
(A Li , SMi) Siili njärvi Raas io. 
17.8.2 p (PRä),6.9. I ad+2 juv 
p (JKe, IMa). 7.9. 3 p (PRä), 14.9. 
1 ad + 1 j uv p (AHa) ja 2 1.9. 2 p 
(A Ha. JKe , lMa) Kuopio Ke -
kimm äinen. 18.8. 1 p Kuop io 
Neulaniemi Tervaru ukki (maal
likko/JPt), 2 1.8 . 1 ad p Kuopio 
Kuukka (M. Pi rska nen) sekä 
24.9. 1 juv p Kuopio Ka ll ansillat 
(HKo. IMa). Esii ntymi nen oli sii s 
varsin normaali. Elokuun lopus
sa (17.-24.8.) Raasiosta havaitut 
yksilöt on tul ki ttu samoiksi kah
deksi nuoreksi kierte lij äks i. 

Havainnoijat. Pentti Alaja (PA), Erkki Björk (EB). Timo Fil ipoff (TF), Aarne Hagman (AHg), Lauri Hallikainen 
(LHa), Mika-Petri Haiju (MPH),Aimo Haitikainen (AHa), Peit ti Hanikainen (PHa), Vesa Ha11ikainen (VHa), Patrick Hubl in 
(PHu). 0 mo Huupponen (OHu), Terho Hämäläinen (TeH). Harri Högmander (HHg). Harri Hölttä (HHö), Timo Immonen 
(Tim). Tuomo Jalkanen (TJa), Pertti Kaarakainen (PKa). Antti Kanniai nen (AKa). Jaakko Kettunen (JKe), Jukka Kinnu
nen (JKi). Jarkko Koskela (JaK), Maria Koskela (MaK). Heikki Kotilainen (HKo). Janne Kumpulai nen (JKu). Hannu Kärk
käinen (HKä). Kari Laamanen (KLa), Seppo Leinonen (SLe), Paavo Liimaua (PLi), Antero Lindholm (ALi), Maini Lin
kola (MLi). Asta Lähdesmäki (ALä), likka Markkanen (lMa), Harri Miettinen (HMi). Seppo Mikkonen (SMi). Teppo 
Mutanen (TMu). Markku Niiranen (MNi), Juha Piipponen (JPi), Juha Poutanen (JPt). Lauri Puranen (LPu). Perttu Pura
nen (PPu), Jyrki Pynnönen (JPy), Petro Pynnönen (PPy). Eino Repo (ERe), Risto Rikala (RRi). Eelis Ri anen (ER). Juha
ni Rissanen (JRi), Kalle Ruokolainen (KRu ), Pentti Runko (PRu). Kalevi Rutonen (KRt), Hannu Räsänen (HRä). Pemi 
Räsänen (PRä). Seppo Räsänen (SRä). Helena Rönkä (HRö), Risto Rönkä (RRö), Matti Saarela (MSr), Petri Sallinen (PSa). 
Kai·i Saukkonen (KSa). Uolevi Skaren (USk), Veli -Matti Sorvari (YMS). Keijo Taskinen (KTa), Jorma Tuomainen (JTu), 
Markku Ukkonen (MU), Mirja Ukkonen (MiU). Vi ·a Uusipa ikka (VU). Esko Vesanen (EVe). Anna-Liisa Voutilainen (ALV), 
Aaro Väänänen (AVä).Veli-Matti Väänänen (VMV). Juha Väätäinen (JVt), Jarmo Yli luoma (JYI) ja Kri stianYlönen (KYI). 

Pikkujoutsen Cygnus columbia-
11us (A) (6/20/1 ). Yksi muuttoha
vainto syksyltä: 5. 10. 1 ad m W 
viiden va nh an lauluj outsenen 
ka n sa Varkaus Siitinselkä (HKä. 
Tim) . Aiemmat havain not ovat 
valtaosin keväältä. Ensimmäiset 
syy havainnot ovat vas ta 1990-
luvulla - tä mä on laj issaan nel
jäs. 

Lauluj outsen C. cyg11us (2B ). 
Lajista julkaistaan nyt vai n var
mi stetu t pesi mähavai nnot, sill ä 
joutsenia nähdään erittäin paljon 
pitk in kesää vähän siellä sun tää l-
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Kuva 1. Merihanhien yksilömäärät Pohjois-Savossa vuosina 1980-
1997. 

lä: Ii salmi Keskimmäinen (KRu) 
ja Pi kku-A hmo (TMu); Kaav i 
kirkonky lä Tuovi lanlampi , Onni
vaara Heinä-Sipi j a Maarianvaa
ra Suolampi (SRä); Kuopio Ke -
kimmäinen (monet) ja Kurkimä
ki Ki vijärvi (A Hg); Lapinlahti 
Ylimmäinen (KRu); Maanink a 
Patajärv i. P a ta laht i 2 pesää 
(VMV) ja Kinnulanlahti Vasem
ma isenl a mpi (PRu ); Pi e laves i 
Iso- Kiuko inen ja Jylänginjärvi 
(KRt); Siilinjärvi Ylimmäine n 
(VMV) sekä Suone nj oki Ranta 
(Haloset/TJa) . Po ikasia emo ill a 
hava ittiin seuraavasti: 1+3+3+ 
4+5 . 

Metsähanhi Anser faba lis (2A). 
Pes imäa ika isia havain toja va in 
yks i, koska Ylä-Savon so ita e i 
kov in palj on kesällä ku ljeks iuu : 
2 1.6. 2 p + palj on ulosteita Son
kajärv i Suoj ä rve ns uo (JKu , 
KRu). 

Lyhytnokkahanhi A. brachyr
hynchus (A) (0/4/3 ). Kaksi ke
väistä havaintoa ja Pohj ois-Savon 
ensimmäinen syyshavainto: 27.4. 
I p Ju ankoski Vuotj ärvi (JVt). 
2.5. I p Lapinlahti Sonni lanlam
pi (KRu , HHö, PSa) j a 11.10. 1 
m SW metsähanhi parvessa Kuo
pio Puutossa lmi (HKo, JKe. VU 
ym.). Pöyhösen (1995) mukaan 
laj ia on tavallu Suomessa joita
kin kertoja vielä lokakuun lopul
la ja kerran joulukuussa. 

Tundrahanhi A. albifrons ( I ). 
Run sas e iintymin en erityisesti 
yk yll ä : 26.4. 1 (2kv) m NE Var

kaus Pitkälännie mi (OHu, ALi. 
HMi. HRä), 29.4. 1 p (J Ke, IMa, 
KRu , VU). 1.5. 1 p (JaK, HKo, 
ER , KRu ), 8.5. 1 p (TF, AHa, 
HKo, VU) j a 16 .5. 1 p Maanin ka 
Lapinjärvet (VMV), 2 .5. 1 p Ii 
salmi Kihl ov irta (MNi, JYI ), 2 .5. 
I p, lähti NE Sii linjärvi Aappo la 
(KRu . PSa) . 25.5. 1 p Maaninka 
Patajärvi (VMV). 30.9. I m met
sähanhiparvessa Kuopio Puutos
salmi (AHa, IMa, PSa, VU), 2. 10. 
a44 m Siilinjärv i Raasio (KRu), 
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I 0. I 0. a3 m W Siilinj ärvi S ilta
salmi (KRu, MU), 11.10. 124(2a) 
m Kuopio Puutossalmi (TF, JKe, 
HKo, ALä, IMa, JPy, PSa, VU) 
ja 11.10. 27 1(6a) m Siilinj ärvi 
Ri ssala Vehkamäki (KRu , MU). 
Kevään yhteismäärä seitsemän ja 
syksyn 442 yks ilöä. 

Merihanhi A. anser ( 1) (us./36/ 
9) . Laj i poi stui AHK-tarkastella
vien li s talta. Kaikki hava innot: 
1.4 . I p Va rka u s Huru s la hti 
(OHu , Tim, HMi , SMi , HR ä), 
22.4. a4 p, lähti NE Varkaus Ruo
kojä rvi (HRä) , 30.4. 1 p Kuopio 
Keskimmäinen (JKe, VU), 1.5 . I 
p. lähti Siilinjärvi Jälä (MU) . 
6.5 . I p Maanin ka Lapinj ärve t 
(PRu ) j a 10.5. I 111 N Ku opio 
Keskimmäinen (!Ma). Meri han
hen esi intyminen on Pohjois-Sa
vossa me lko epäsään nö lli tä, 
multa tä ll ä ke rtaa yks il ömäärä 
no usi tava lli sta s uure mm aks i 
(kuva I ) . 

Li säksi yksi havainto Etelä-Sa
vosta: 3.5 . 1 m Kangaslampi Ku
renl ahti (OHu). Vuoden 1995 kat
sauksessa (Ruokola inen & Lind
ho lm 1998) julkaistiin vanha me
riha nhih ava in to Lapinl a hde lta, 
jonka vuo iluku o li kirjautunut 
väärin . Päivämäärän pitäisi o ll a 
I 9.4. I 983 (ei 1993). 

Kanadanhanhi Bran.ta canaden
sis ( l ). Rautalamm in havainnot: 
1.1 . a lkaen kevääseen enimmil
lään 17 talvehtij aa (TJa. JPy) sekä 
joulukuussa l . 12. 1 l p (JPy, ER, 
KRu , VU), 5. j a 6. 12. 16 p (HKä, 
HMi , JPy, HR ä), 26.12. 13 p 
(OHu, ALi , JPi) ja 26. 12. 17 p (H. 
Holopainen) Tyyrinvirta. Pesimä
havaintoja ei Rautalammilta il
moitettu . 

Muualla tavaniin 12 ke1taa: 22.4. 
3 p Kuopio/Si ilinj ärvi Jännev irta 
(JaK , VU), 27 .4. l p Ju ankoski 
Vuotjärvi (JVt), 27.4. 2 p Maaninka 
Tavinsalmi (JTu. ALV) , 27.4 . 2 p 
(JTu , ALV) j a 9 .5. l p (M. Piiro
nen & JTu) Maani nka Patalaht i, 
29.4. 2 p Varkaus Ruokojärv i 
(OHu , Tlm, HMi), 2 .5. l p Ii sal-

mi Kihlovirta (MNi , JYI), 6.5. 5 
111 S Varkaus Siitinselkä (OHu), 7 .-
8.5. 1 p (TF, IMa, VU) ja 9.5. 3 
p Kuopio Keskimmäinen (TF, JKe, 
VU), 18.5. 1 m NW Kuopio Sii
ka ni e mi (EB ) ja 19 .-2 1.7. I p 
Kuopio Kuhanen (E. Roininen) . 

Valkoposkihanhi B. /eucopsis 
( 1 ). Kaikki havai nnot normaa liin 
tapaan syksy ltä: 25.9. n. 25 111 
Varkaus Taipale (HMi), 1.1 0. par
vi ä m Sii linjärv i Räisä lä (ER), 
10. 10. a230 111 W Siilinj ärvi Sil
tasa l m i (KRu , MU ), 11 . 10 . 
490(3a) 111 Kuopio Puutossalmi 
(TF, JKe, HKo, ALä, IMa, JPy, 
P Sa, VU ), 11.10 . 358(2a) 111 
(KRu , MU) ja 15 .10. 9 1(2a) 111 
S ii linj ä rvi Ri ssa la (JRi , MU). 
Yhteismäärä noi n 1200 yks ilöä . 

Sepelhanhi B. bernicla ( I ) . 
Ka ikki havainnot: 10 . 10. 1 111 
Kuopio Puutossalmi (IMa, VU), 
10.10.a l 80 111 SW Siilinjärvi S il 
ta a lmi (KRu , MU ), 11. I 0 . 
43(5a) m Kuopi o Puutossa lmi 
(TF, JKe, HKo, ALä, IM a JPy, 
PSa, VU), 1 1. 10. 24(2a) 111 Si i-
1 i nj ä rv i Ri ssa la (KRu , MU ), 
11.10. alO 111 N Varkaus Lehto
niemi (OHu, Tlm), 14 .10. a l 1 111 
SW Siilinjärvi Siltasa lmi (JRi , 
MU), 15.10. 1056(7a) 111 Sii lin
järvi Ri ssala (JRi , MU), 15. 10 . 
a I O 111 N Varka us Le hto ni e mi 
(OHu), 15. 10 . 12 1(2a) 111 S W 
Varkaus Pitkälänniemi (OHu) j a 
16. I 0. 2 1 (2a) 111 Kuopio Puutos
sa lmi (VU). Syksyn yhte ismäärä 
1477 yks il öä. 

[Morsiosorsa Aix sponsa] (RK) 
(0/0/2). Pohjois-Savon e ns im
mäinen havai nto laji sta, j oka lue
taan ta rhaka rkul a iseksi : 20 .5 .-
25.6. 2 åå p Leppävirta Riihi 
ranta (Tim, HKä, ERe) . Linnut 
viihty ivät ta lon pihapiirissä ja is
tuskelivat 111111 . savupiipu n pääl
lä. 

Harmaasorsa Anas strepera (A ) 
(4/38/3). Havainnot ovat li sään
tyneet viime vuosina. Nyt saatiin 
kaks i noteerausta: 3.5. 1 å9 p 
Varkaus Ruokojärvi (HKä ym.) ja 
8.-n. 10 .5. 1 å p Maaninka Pie
ni Lapinjärvi (VU , TF ym .). Pää
osa maakunnan harmaasorsista 
on nähty toukokuussa. 

Jouhisorsa A. acuta (2C). Seu
raav ia määriä ilmoiteltiin : Ii sal
mi Poski lampi l pari (TMu), Kes
kimmäinen l pari (TMu, MNi ) ja 
Ii salmi/Vieremä Iijärvet 3 pari a 
(KRu), Kiuruvesi/Iisa lmi Kiuru
ves i 9 pari a (KRu), Kuopio Pök
sänlampi l pari (AHg), Lapinl ah
ti Ylimmäinen I pari (TMu), Vie-

remä Ala-Haaja inen Venelahti 3 
par ia (TMu), Yl ä-Haaj ainen I 
pari (TMu) ja Honkajärvi 1 pari 
(TM u). Li säks i arv ioi tiin Maa
ningan ja Siilinjärven Keskim
mäisell ä pesivän 4 paria (MU). 
Si ilinj ärven Raasiossa tavatt ii n 
kak si poikuelta, mm . 14 .6. 8 pull 
+ 3 pull (ER, P. Uusivuori ym.) . 

Heinätavi A. querquedula (2C). 
Seuraavia määriä ilmoite ttiin : Ii
salmj Iso-Ahmo I pari (TMu). 
Ii salmi/Vieremä Iij ärve t I pari 
(KRu), Kiuruvesi/Ii salmi Kiuru
ves i 9 paria (KRu), Kuopi o Pök
sänlampi 1 pari (AHg) ja Lapin
lahti Sul kava I pari (TMu). Li
säksi arvioitiin Maaningan j a Sii
linjärven Keskimrnäise llä pesivän 
2 pari a (MU) . 

Lapasorsa A. clypeata (2C). Seu
raavia määri ä ilmo itelliin : Iisal
mi Jso-Ahmo 2 pari a (TMu), Pik
ku-Ahmo I pari (TMu) j a Pikku
li 1 pari (KRu), Kiuruvesi/Ii sal
mi Kiuruvesi 13 paria (KRu). 
Kuopio Pöksä nl ampi 1 pari 
(AHg) , Lapinlahti Keskimmäi
nen l pari ja Ylemmäinen 1 pari 
(TMu), Vieremä Ala-Haaj ainen 
Ve ne lahti 2 pari a (TMu), Yl ä
Haajainen 4 paria (TMu) jaAlim
mainen l pari (TMu). Lisäksi ar
vio itiin Maaningan ja Sii linjärven 
Keskimmäisellä pesivän 3 paria 
(MU). 

Punasotka Aythya Jerina (2B). 
A inoat pesintään viittaavat naa
rashavainnot: 24.5. 7åå299 p Ii
salmi Iso-Ahma ja 4å å 19 p Pik
ku-Ahmo (TMu). Ahmonjärvien 
pes imäkannaksi tulee sii s ko lme 
paria. 

Lapasotka A. marila ( 1) . Poh
jo is-Savon ensimmäinen kesäha
vainto sekä nelj ä havaintoa muut
toa joi !ta: 26.5. lå 499 p Ni lsiä 
kirkonkylä Simolanl ahti (PHa), 
22.-23.7 . 1 9 p Siilinj ärvi Raas io 
(JPy, MU), 10.10 . 1 9 m NW Sii
linj ärvi Siltasalmi (KRu , MU), 
I 1. 10. 1 m Kuopio Puutossalmi 
(TF, JKe, HKo, ALä, IMa, JPy, 
PS a, VU) ja 12.10. 1 ad å p S ii-
1 i nj ä r v i R aas io ( KRu , MU ). 
Esii ntyminen sii s vars in niukka. 

Allihaahka Polysticta stelleri ( I) 
( 1/47/1). Vuoden ai noa havainto: 
3 .1 2. 1 ( l kv) å löytyi aamuhä
märi ssä hanges ta Siilinjärvi kou
lukeskus (J. Tuovinen , MU ym.). 
Lintu otet tiin kiinni , todettiin 
hyväkuntoiseksi ja vietiin iltapäi
vä llä Rautalammin Tyyrinvirtaa, 
jossa sitä e i sen koommin nähty. 

Pilkkasiipi Melanitta /usea ( 1). 



Yhteismäärä keväältä 8 ja yksyl
tä 31 yksil öä. Kaikki havairrnot : 
13.5 . 1 c:f p Varkaus Siitinselkä 
(HMi ), n. 14.-28.5. 2 p Maanin
ka Pieni Maaninkaj ärvi (PRu). 
22 .5 . 2 p Kuopio Sotkanselkä 
(AHa. HKo), 25.5. 3 p Kuopio 
Sotkanselkä (AHg), 7 . 10. 1 m N 
Varkaus Leht oni e mi (OHu ), 
10. 10. a2 111 NW (KRu , MU). 
12. 10. 2 m (KRu , MU) ja 14. I 0. 
a8 m W Siilinjärvi Siltasa lmi 
(JRi , MU ), 11.1 0. 9(3a) 111 Kuo
pi o Puutossalmi (TF, JKe, HKo, 
ALä, !Ma, JPy, PSa, VU), 19. 10. 
3 p Siilinjärvi Raasio (KRu , MU), 
25. 10.-3. 11. l 9 p Varkaus Leh
toniemi (OHu, ALi) , 8. l 1. I p 
Kuopio Väinölänni emi (A Ha, 
JKe, !Ma, K. Manninen). 16.11. 
1 9 p Siilinjärvi Autioranta (KRu , 
MU). 1. 12. I Q p Rauta lampi 
Kattilavirta (ER, KRu, VU), 5.12. 
I 9 kieri Varkaus Huru slaht i
Ämmäkoski (JPy), 11. ja 14.12. 
I 9 p Varkaus Tyyskä (OHu , 
HRä) . 

Uivelo Merg us a /b ellu s (2A) . 
Toukokuun lopun ja kesän ha
va innot: 22.5. 1 o9+2W p Vie
remä/l isalmi Iso-Ii (KRu), 24.5. 
3c:f c:f 699 p Ii sa lmi Iso-Ahmo 
(TMu). 24.5. I 9-puk p Maanin
ka Valkeinen (YMV), 25.5 . 13 p 
Maaninka Pa taj ä rvi (YMV ), 
26.5. I o p Maaninka Lapi nj är
vet (VMY), 28.5 . I 9 p, telkkä
koiraan seurassa Kiuruves i Kiu
ruveden Eteläl aht i (KRu), 28.5. 
3 99 p Rautavaara Ylä-Keyritty 
(HH ö) ja 27.-28.6. I 9 p Sonka
järvi Sukeva Saukkosuo-lskola
naukea (YMS). Toukokuun 20. 
päivän jälkeen Ylä-Savon i oissa 
järvissä oli vielä paljon jäätä, jo
ten osa ui veloista lienee ollut vie
lä matkall a jonnekin pohjoi sem
mill e leveysastei ll e. Loppuke
vään ja kesän naarashavaintoihin 
sisältyy myös 2kv-koiraan mah
dollisuus. 

Lisäksi elokuinen havainto: 19.8. 
2 p Maaninka Valkeinen (VMY). 

Isokoskelo M. merganser (2C). 
Pes intöjä ilmoitett iin vain Piela
veden Yaaraslahdesta, jossa niitä 
todettiin kol me (KRt). Vesilintu
laskennoissa isoko kelo on han
kala laji , joten pesintöjen varmis
taminen antanee luotettav im man 
arvion kann an suuruudesta eri 
vesialueilla. 

Mehiläishaukka Pernis apivorus 
(2 B). Seuraavat reviirit : Kaav i, 
Karsikkovaara (MU ); Kuopio . 
Sotkanniemi (IMa); Leppävirta. 
Sorsaves i So rtom äk i (HR ö. 
RRö): Pielaves i. Paj uskylä (KRt); 
Siilinjärvi, Raasio (monet); Tuus-

niemi. Alaj ärvi (OHu, ALi), Juu
rikkajärvi (ER. JYt) ja Liukon
pelto (KRu , MU) sekä Varkaus. 
Ruokojärvi (OHu). Pesintä var
mi stui vai n Pielaveden reviirill ä, 
jos a 2-m un ainen pesä kuitenkin 
tuhoutui . 

Merikotka Haliaeerus a /bicil/a 
(1). Vähintään 23 yksi löä. kun 
Ru okojärven lintu - eril aisista 
ikäilmoituksista huolimatta - tul
kitaan samaks i: 23.3. I ad m NE 
Siilinjärvi Ah111on pell ot (MU), 
31 .3. I ad 111 E Rautalampi Tyy
rinvi rta (TF, VU), 31.3. I ad 111 
NE Siilinjärvi Ha111ula (MU), 7.4. 
l 111 N Varka us Le htoni emi 
(HMi ), 8.4. 1 ad m N Kuopio 
Jynkkä (JaK), 12.4. I subad m 
SW Kuopio Silmäsuo (A Ha, JKe, 
YU), 12.4. I ubad 111 NE Maa
ninka Mu cavirta (JRi ), 14.4. I m 
N (OHu), 26.4. I 111 SW (OHu, 
HMi. HRä) ja 29.4. I juv p (HMi ) 
Varkaus Lehtonie111i, 18.4. I su
bad 111 SE (AHa. JaK), 23.4 . I 
subad 111 NE (HRä). 28.4. I juv p 
(OHu. Tlm) ja 30.4. I subad edel
leen p Varkaus Ruokojärvi (HRä 
ym. ), 20.4. 1 juv/subad m W 
Maanin ka Käärmelahti ja ilm. 
sama p Ruokovirta (KRu, PSa). 
26.4. 1 juv p Ii salmi ltikansalmi 
(TM u, MNi . JYI ), 4.5 . 1 p Ii sal
mi Nerohvirta (TMu). 20.5. l juv 
p Siilinjärvi Raasio (KRu), 12.7. 
1 subad p Vesanto Iso-Sääk järvi 
(PA, H. Lehto). 2.9. I subad m 
SW Siilinj ärvi Raasio (MU), 
27.9. 1 juv m Kuopio Silmäsuo 
(JKe, IM a), 30.9. 1 111 Varpai sjär
vi Sopenjärvi (HHö), 1 1.10. 1 juv 
111 Kuopio Puutos almi (TF, J Ke. 
HKo, ALä, !Ma, JPy, PSa, VU), 
29 .1 0. 1 ad p Kuopi o Heinälam
minrinteen kaatopaikka (PS a, 
VU) , 2.11. I ad 111 SE+ 1 subad 
111 SW Ku o pio Puutossa lmi 
(A Ha, JKe, YU). 

Li säksi yksi hava into Etelä-Sa
von puolelta: 3.5. 1 juv 111 SW Kan
gas lampi Kurenlahti (OHu). 

Ruskosuohaukka Circus aeru
g in osus ( 1 ). Hava intoja aja lta 
21.4.-5. 10. Ensimmäinen yks ilö 
21.4. 1 c:f m Kuopio Neulamäki 
(JaK). minkä jä lkeen useita ha
va intoja 23.4 . alkaen. Rev iirit : 
Ii sa lmi ( 1 ). Iso-Ah mo (TMu , 
KRu ); Kuopio (3), Jänneni emi 
Kopol anlaht i (MU), Keskimmäi
nen (mone t) ja Pöksä nl ampi 
(A Hg); Lapinlahti (2), Linnansal
mi-Sonnilanl ampi (HHö) ja On
kives i Ul mansaari (MU); Maa
ninka (9). Keskimmäinen (MU, 
YMY), kirkonky län ranta 
(YMV), Lapi nj ärvet 2 (JRi, MU, 
YMV ). Mu stav irta (JR i, MU , 
VMY), Patalahti , Patajärvi 2 ja 

Valkeinen (Y MV); Siilinjärvi (3) 
Jso-Jälä (MU), Kevätön Likolahti 
(MU ) ja Raas ion lähistö (monet) 
sekä Varkau s (3) Lehtoniemi 
(O Hu). Muta (OHu)ja Ruokojär
vi (OHu). Sii linj ärven Jännevir
ran havaintojen on tulkittu kos
kevan Kuopion Jänneniemen re
viirin lintuj a. Yhteensä 2 1 revii
riä. Maaningalla rengastettiin nel
jä poikuetta (VMV). 

Muua lta kesäaikaisia (15.5.-
15.8.) havaintoja vai n kaksi: 20.6. 
1 lähes ad-pukuinen 9 p Ii salmi/ 
Kiuruvesi Etelälaht i (JKu. KRu) 
ja 1.7. 1 (2kv?) p Pielavesi Vaa
raslahti (KRt). Syksyn viimeiset 
yk ilöt lokakuun alusta: 1.10. 1 juv 
p (A Ha. HKo) ja 3. 10. 1 juv p 
(MU) Siilinjärvi Siltasalmi sekä 
5. 10. 1 juv 111 Kuopio Puutossal
mi (AHg. JKe. HKo, ALä. VU). -
Etelä-Savosta li säksi yksi tieto: 
28.6. 2 p Joroinen Katisenlahti 
(OHu). 

Sinisuohaukka C. cyaneus (2 B). 
Rev iirit kunnittain: Kiuruves i 1 
(JKu , KRu), Pielave~i 1 (KRt), 
Rautavaara l (HHö), Siilinjärvi 3 
(!Ma. MU ym.), Sonkajärvi 1 (P. 
Aalto), Tuu niemi 1 (YHa)jaVie
remä 3 (H Hg. JKu, KRu ). 

Arosuohaukka C. macrourus ( 1) 
(5/2/0) . Kuopion ja Pohjois-Sa
von linnusto -kirjan julkaisemi
sen jä lkeen löytyi vielä yksi van
ha havainto: 14.5.1953 1 (2kv) 9 
Rauta lampi Savijärvi (E. Ny
holm). Yk ilön nahka on Helsi n
gin yli opiston kokoelmissa ja sen 
on määrittänyt 111111. Dick Fors
man (PPy). RK ei liene kuiten
kaan käsitellyt havaintoa. 

Havainto on aiheuttanut sekaan
nusta myös sen takia. että Nyholm 
( 1955) on julkaissut Luonnon 
Tutk ij assa tiedon samasta laji sta 
25.5 .1 954 Rautalammin Syväjär
veltä koskien kuitenkin koiras lin
tua.jonka sekoittaminen 2kv naa
raaseen ei liene mahdollista. Kuo
pion ja Pohjo is-Savon linnusto 
-kirjassa tämän koiraan havainto
paikaksi on laitellu erheellisesti 
Savijärvi. Sekaannus Lienee aiheu
tunut yliopiston nahkakokoelmien 
luetteloiden ja julkaistun havainnon 
väärä tä yhdistämisestä ja puutteel-
1 i eksi jääneestä ·•sa lapoliisin·· 
työstä. Täl lä erää johtopäätös on, 
että kyse on kahdesta eri havain
nosta ja yksi löstä. 

Niittysuohaukka C. pygargus 
(A) (0/2/1 ). Pohjois-Savon kol
mas havainto laj ista: 25.7. 1 ad 9 
111 N Kuopio Linnan pelto (HKo) . 
Mitään pe intään vi ittaavaa ei 
havaittu eikä havaintopaikan ym
päri stö ole edes siihen sopivaa. 

Määritystietouden paraneminen 
lisännee aro- ja niittysuohaukka
havaintojen määrää tu levina vuo
sin a. 

Kanahaukka Accipiter genrilis 
(2B). Pesinnät ja reviirit kunnit
tai n: Kaavi 9+0 (S Rä), Keite le 
1 +0 (KRt). Maaninka 3+0 (KRt). 
Pi elave i 4+ 1 (KRt), Rautalampi 
1 +0 (TJa ), Raut avaa ra 0+ 1 
(HHö) . Si ilinjärvi 0+l (monet)ja 
Sonkajärvi 1 + 1 (YMS). Rengas
tusikäisiä poikasia pes innöistä 
varttui seuraava ti: 0+ 1 +2+2+3+ 
3+ 3+ 3+4+4+4+4+ 4+4+4+4, jos
ta keskiarvoksi tulee 3. l poikas
ta pesintää kohti . Pi elavedeltä ra
portoitiin muutami en vanhoj en 
pesimäpaikkojen autioitumise ta 
(KRt). 

Varpushaukka A. 11isus (2B). 
Reviir it kunn ittain : Siilinjärvi 2 
(ER, KRu ym.), Tu usni emi 1 
(ER, JVt) , Varkaus l (OHu ) ja 
Vieremä 1 (HHg). Yhtään pesin
tää ei varmi tunut ta i ilmoitettu! 

Hiirihaukka Buteo bi11eo (2B). 
Pes innät ja reviirit kunni tta in : 
Kaavi 7+2 (S Rä) . Keite le 0+2 
(KRt). Leppäv irta 0+ 1 (HRö, 
RRö). Maan in ka 0+ I (KRt). il 
siä 0+ 1 (O Ha). Pie lavesi 2+5 
( KRt ), S iilinjä rvi 0+l (KRu , 
MU), Tuusniemi 0+3 (JaK. MaK. 
KRu , MU). Poikasia pesistä vart
tui se uraavasti: 0+0+l+ l +l+ 
2+2+2+2, e li keskimäärin 1,2 
poikasta pes intää kohti. 

Maakotka Aquila chrysaetos (A. 
syksyiset nuoret ja esiaikuiset l ). 
Maakotka pesi ensi mmäistä ker
taa sitten vuoden 1932 Pohjois
Savossa (O llila 1998. Pynnönen 
1999. Ruokolainen & Kauppinen 
1999). Pesintä tuotti yhden poi
kasen . 

Muutenkin varsin hyvä maakot
kavuosi , sill ä muuttoaikaan näh
tiin yhteensä 13 yksi löä: 17.5. I 
juv m Sii linjärvi Raasio (O Hu), 
14.9. 1 subad p, lähti W Rautalampi 
Rastunsuo (TJa), 20.9. 1 subad m 
SE+ 1 subad 111 S Siilinjärvi Raasio 
(MU). 21.9. 2 subad m S Kuopio 
Keskimmäinen (AHa, JKe. IMa). 
27.9 . 1 subad 111 Kuopio Puutos
salmi (AHg, JKe, IMa), 11.10. 1 
juv/subad m (KRu, MU) ja 15.10. 
1 subad 111 SE Sii linjärv i Ri ssa la 
(JRi . MU), 19. 10. l juv m SE Sii
linjärvi Raasio (KRu, MU), 19. L0. 
1 subad p Suonenjoki Ranta (TJa), 
8. 11 . 1 (9kv) 9 otettiin hoitoon 
Iisalmi liranta (PKa, USk. JYI) ja 
24. 11 . 1 juv p Ii sa lmi Honkamä
ki (T. Kauppinen, P. Kiiskinen). Ii
ran nan naaras oli rengastettu pe
säpoikasena l 989Yeteli ssä jaoli 
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Nilsiän keskustasta löytyi 24.10. 

viiriäinen, joka räpiköi lumihan

gella. Valitettavasti lintu karkasi 

pelastajiensa käsistä ja kuoli len

nettyään ikkunaan! © Juha Pomanen 

sii s yli kahdeksan vuotta vanha. 

Lintu vietiin Ranuan eläinpuistoon. 

josta se vapautettiin luontoon ke

vääll ä l 998. Verinäytteen perus

teella linnun arveltiin saaneen lyi

jymyrkytyksen. - Li äksi yksi ha

vainto Ete lä-Savos ta: 20. 10. 1 

subad m SSE Joroinen Ahveni en

mäki (OHu). 
Havaintojen tarkastuskäytäntö 

muuttui vuoden 1997 alusta lukien 

seuraavas ti: AHK tarkas taa 111aa

kotkahavainnot. jotka koskevat 

111uita kuin syksy isiä nu ori a tai 

esiaikui ia lintuj a. 
Yksi vanha. AH K:n tarka tama 

havainto: 28.9. 1992 1 ad 111 SW 

Varpai järvi Sopenj ärvi (HHö). 

Katsausvuodelta ilmoitettiin myös 

yksi havainto määrittämättömäs

tä kotkalaji sta: 9.4. 1 m N Kuo

pio Neulamäki (JaK). 

Kalasääski Pandio11 haliaetus 

(2B ). Saurolan ( l 998) mukaa n 

Pohjois-Savossa todettiin asutuk

si 47 reviiri ä.joiden pesimätulok

seksi saatiin 2,09 poika ta asut

tu a reviiri ä kohti . 

Tuulihaukka Fa/co 1i1111unculus 

(2B). Pesinnät ja rev iirit kunnit

tain : Lapinlahti 0+ 1 (TMu). Lep

pävirta 0+ 1 (JKi ). Maaninka 0+2 

(JKe, HKo. KRu. VMV). Piela

ves i 2+ 1 (KRt). Rautavaara 0+ 1 

(OHa). Siilinjärvi 0+5 (MU ym. ). 

Sonkaj ärvi 2+0 (YMS ). Tervo 

0+l (TJ a), Varpai sjärvi 1+0 

(HHö . ER ) j a Vi e rem ä 0+ 1 

(HHö) . 

Punajalkahaukka F. vespertinus 

(A) (12/8/ 1 ). Yksi havainto tästä 

kaakkoisesta ja Pohjois-Savo a 

harvinaisesta vieraasta: 28.9. 
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( 1 kv) p Ku opi o Ke ll onie mi 

(HKo). Havainto koskee tyypil 

li seen tapaan nuorta lintua. mut

ta ajankohta on varsi n myöhäi

nen. Pöyhösen ( l 995) valtakun

nalli sessa til as tossa on sei tse111än 

tätä myöhäisempää tietoa. Poh

jois-Savosta tunnetaan ennestään 

kolme havaintoa syyskuun alku

puoli skolta. Laji siirtyi vuoden 

1997 alusta RK:lta AHK :n tar

kastettavaksi. 

Ampuhaukka F. co lu111 ba ri11 s 

(2A). Pes i111äa ikaisia havaintoja 

totutun niukas ti : 26 .5. 1 p Ii sal 

mi Makkaral ahti (TMu ). 2.7. 1 

lennossa N Leppävirta kirkonky

lä (HRö) ja 7. 7. 1 p Rautavaara 

Moisionmäki (KLa). 

Nuolihaukka F. subbuteo (2B). 

Reviirit: Ii salmi Ii aa ri (KRu ): 

Kiuru ves i Ruutananselkä (J Ku, 

KRu ): Kuopio Pöksänla111pi pe

sintä (AH g) ja Pohjoi -Kallavesi 

Mäntysaari (lMa, KRu); Rauta

lampi Etelä-Saikari (TJ a): Siilin

järvi Raasio ( monet): Tervo Pulk

ki lansalmi (TJa) : Tuusni emi kir

konkylä (OHu . Ali . ER ) sekä 

Varkaus Kämärin aari pes intä ja 

Ruokojärvi pesintä (OHu ). 

Muuttohaukka F. pereg rinus 

(A) (monia/! 8/5). Katsausv uo

delta kertyi peräti vii si havaintoa. 

mikä on toistaiseksi eniten sitten 

pes intöjen loppu111i sen 1950-lu

vull a. Yksi havainto oli poikkeuk

selli sesti kesäkuulta. muut tyypil 

li seen tapaa n huhti-. touko- ja 

elokuulta: 25.4. 1 ad p Kuopio 

Kallansillat (!Ma, JRi ), 30.4. 1 

( +2kv) p Rautalampi Rastunsuo 

(RRi , J. Lappi ), 8.5. 1 ad ki ert 

MaaninkaTuov il anl ahti , havait

tiin vähän myöhem111j n saali ste

le111assa noin ki lometrin pohjoi

sempana Patalahdella (ERi , JaK, 

JVt), 7.6. l (2kv) Siilinjärvi Raa

sio (HKo, AHa) ja 2 1.8. 1 ad kiert . 

Kuopio Likolahti (HKo). Alkaa

kohan Suo111en pesi mäkann an 

hienoinen vahvi stuminen näkyä 

myös Pohj o is-Savon muutto

haukka määri ssä? 

Riekko Lagopus lagopus ( 1 ). 

Kaikki havainnot: 5.3. 8 p Rau

tavaara Tiilikan kansa lli spui sto 

(KRu), kevät 5 p Ni lsiä/S iilinjär

vi La111m asahon-Ventojoen alu

ee ll a ( KTa) . 12.-13.4. 1 +2+2 

yksilön jälj et Sonkajärvi Talas

ka nga s Joutensuo-Talass uo 

(YMS ), 27.4. 1 p Sonkajärvi Rau

danves i (YMS), 27.4. 2 yksi lön 

jäljet Sonkajärvi Raudanl ampi

Raudanvesi (YMS ), 9.8. 1 p Rau

tavaara Panja (JVt ), 6. 12. 1 p 

Rautalampi Rastunsuo (J Py) ja 

25.1 2 . 2 p Nil iä Eitikan suo 

(HHö). 

Metso Tetrao uroga//us (2C, so i

dinpa ikat). Soid inpaikoista e i 

saatu tietoj a. Metson es iintymi 

sestä on lintuharrastajien hava in

tojen perusteella vaikea luoda jär

kevää kuvaa. Va rkauden kaupun

gin pi eneltä maa-aluee lta saatu 

ha vainto kann attaa kuitenkin 

erikseen 111ainita: 2.3. 1 9 p Var

kaus Niittypuro (A li). 

Peltopyy Perdix perdix ( 1 ). Laji 

tavattiin taas pitkästä aikaa myös 

Pohjois-Savossa: 5.2 .-24.3. 1 p 

li sa l111i kaupu nginpuutarha (MNi , 

JYI ym). Li säksi yksi vanha tieto 

ajalta ennen lajin täydellistä ka-

toamista maakunnasta: 1960-

luku pari poikuetta vuosittai n 

Pie lave i Laukkala (J. Oravai

nen) . 

Viiriäinen Coturnix c01urnix (A) 

( 19/15/4). Lajista on 1990-luvul

la tullut Pohjois-Savossa lähes 

jokavuotinen. Havaintoja saatiin 

nyt neljästä yksi lö tä, mikä on 

uusi ennätys: 26.6.-6.7. 1 Ä Maa

ninka Käärmelahti (MU, KRu , 

LHa ym.), 2.7 . l Ä Kuopio Kor

tejoki (VU), 21.7. 1 Ä Siilinjärvi 

Kasurila (MU) ja 24. 10. 1 p ta

vattiin räpiköimässä lumihangel

la. 111utta kuoli lennettyään ikku

naan Nilsiä kesku sta Keskisenti e 

10 (JPt, mus). 
Lokakuinen havainto on vasta 

toinen syyskuukausilta (edellinen 

12.10.1974 Kuopion keskustasta). 

Pöyhönen ( 1995) ilmoittaa 10 

myöhilisempää tietoa koko maasta. 

Li säksi yks i va nha havainto: 

17.6 .1996 l Ä Ni lsiä Vuotjärvi 

(MSr). Kyseessä on toinen havainto 

ko. vuodelta. 

Fasaani Phasianus co lchicus 

(talvihavainnot) . Fasaani sta ei 

varsinai ses ti kerätä muuta kuin 

talvihavaintoja, 111utta julkaista

koon tieto, että laji asusti katsa

u vuonna Vieremän kirkonkyläl

lä, sillä aiemmjn Vieremältä ei ole 

ilmoitettu havaintoja. Periaattees

sa fasaan ista voisi kerätä kaikki 

havainnot, sillä talviaikaan ei aina 

retkeillä kaikill a esiintymisaluei l

la. 

Luhtakana Ral/us aquaticus ( 1) 

( 11/39/4). Peräti neljä havaintoa: 

24.4. l Ä Varkaus Mula Kuvan

sinjoki (HRö), 2 1.5. l Ä Viere

mä Murennusjoki vanha jäteve

denpuhdismo (KRu), 12.6. l Ä 

Kuopio Kuhanen (ALä) ja 20.6. 

1 Ä Kuopio Likolampi (VU). -

Li säks i vanha, julkaise111aton ja 

AHK:n ta rka stama hava into : 

18.6. 1984 1 Ä Maaninka Patalah

ti (VMV). 

Luhtahuitti Por~ana porzana 

(1). Ajalta 3 1.5 .-25 .6. yhteensä 

12 Ä: 31.5.- 15 .6. 1 Ä Ii salmi 

Ah111on järvet (TMu, M i, AVä. 

JYI), 1.6. 1 Ä (MSr), 7 .-10.6. 2 

Ä (KSa, VU) ja 20.6. 1 Ä Kuo

pio Keskimmäinen (VU), 2.6. 1 

Ä Ni lsiä Palonurmi Po kilampi 

(PHa), 8.-9.6. l Ä Maaninka Pie

ni Lapinj ärvi (JRi , MU, VMV 

ym.), 10.6. l Ä Varkaus Turjan

virta (J. Hyvärinen), 11.6. l Ä 

Leppävirta Timola (JKi), 15 .6. 1 

Ä Varkaus Tu1janvirta Ylälampi 

(OHu), 19.6. 1 Ä Varkaus Kolli

nen (OHu), l 9.6. 1 Ä Siilinjärvi 

Keskimmäinen (MU), 20.6. l Ä 

Kuopio Likolampi (VU) ja 25.6. 



1 Ä Varkaus Mu la (OHu). - Li
säksi y ks i t ie to Ete lä-S avos ta: 
20.6. 1 Ä Joroinen Luo ma e n
lampi (OHu). 

Ruisrääkkä Crex crex ( 1 ) . Ajal
ta 29.5.- 12.7 . yhteensä 20 Ä : 
29 .5 .-26.6. 1 Ä Siilinj ärvi Jäl ä 
(KRu , KTa, MU ym.), n. 1.-1 4.6 . 
1 Ä Kaav i Karsikkovaara (MU), 
6 .- 10.6. l Ä Kuopio Hamina lah
ti (IMa, VU), 7.6. 1 Ä Tuu sni emi 
Juurikkamäki (ER, JYt), 10.6. l 
Ä Kaavi Maarianvaara Paavol a 
(SRä), 10.6. 1 Ä Kuopio Ranta
Toivala (HHö), 11.6 . 1 Ä (VU) 
ja 28.6. 1 Ä (JKe, JaK, IM a, VU) 
Kuopio Kais lastenlahti , 12.6. 1 Ä 
Leppävi rta Konn us Raava te n
lahti (IMa). 13.6 . 1 Ä Iisa lmi Pos
kilampi (TMu), 13.6.-12.7 . 1 Ä 
Varkaus Ruokojärvi (OHu, HRä) , 
14.6. 1 Ä Kuopi o P e lonniemi 
(VU), n. 15.6.-n. 15.7. 1 Ä Ii sal
mi Huotari Haapajärvi (J . Pääläi
nen), 20 .6. l Ä Kuopi o Keskim
mäi sen takape llo t (V U), 20.6 . l 
Ä Kuopio Rötikkö (VU), 24.6. 1 
Ä Yehmersalmi Enonlahti (SLe), 
28.6. 2 Ä Kuopio Hirvi lahti (JKe. 
JaK, IMa, YU), 1.7 . 1 Ä Kuopio 
Kurkiharju Kotka tni e mi (VU) , 
6.7. 1 Ä Maaninka Käärmelahti 
(LHa, HHö) j a kesä I Ä kahde n 
viikon aj an Juankoski Pi sankos
ki (maall ikko/JYt) . - E te lä-S a
vosta kaksi havaintoa : 20 .6. l Ä 
Joro inen Maaveden asema (OHu) 
ja 30.8. 1 p Joroinen Pasa la (HKo, 
ERi, VU). 

Li säks i vanha havain to : kesä 
1996 1 Ä Siilinjärvi Kasuril aja 1 
Ä Siili njärvi Jynkänniemi (KTa). 
Vuoden rääkkämäärä on nyt 18 Ä. 

Nokikana Fulica atra (2C). Seu
raavia määriä ilmoitettiin: Ii sa l
mi Pikku-Ahmo l pari (TMu ), 
Kiuru ves i/Ii salmi Kiuru ves i 2 
paria (KRu) j a Kuopio Pöksän
larnpi I pari (A Hg). Li säks i arvi
oitiin Maaningan j a Siilinj ärven 
Keskimmäi sell ä pesivän vähin
tään 5 paria (MU). 

Kurki Grus grus (2B , luppokur
kiparve t). Pes innät: Kuopio Kur
kimäki Ki vij ärvi (AHg) j a Piela
ves i Jylänginj ärvi (KRt). Suurin 
ke äi nen kurk ip a rvi o li 27 .6 . 
Maaningan Yesajoella nähty 17 
yksilöä (MU). 

Meriharakka Haematopus ost
raleg us ( 1 ) . Hava intoj a aj a lta 
21.4.-22 .7 . Etenkin kevä isiä j a 
alkukesäisiä havaintoja tuli uusil 
ta paikoilta . Pes intöj ä todettiin 
kaks i, molemm at perinte isill ä 
paikoilla Kuopion Sorsasalossa j a 
Maanin gan Ylä-Ru o kovede ll ä 
(ks . jäljempänä), sekä reviirej ä 
yksi Varkauden Enson a luee ll a 

1/2000 (21. vsk) 

(ALi ). Kaikki havainnot: 2 1.4. 1 
p (HKo, IMa, HMi), 23.- 24 .4 . 2 
p (AKa, HRä) j a 26.4. 3 p (OHu. 
ALi) Varkaus Humslahti, 27.4 . 1 
p (A Hg) j a 4 .5. 1 kiert (IM a, ER) 
Kuopio Kall ansillat , 28.4. 1 p j a 
4 .6. 1 hautova Maaninka Yl ä
Ruokoveden pesimäpaikka (PRu), 
2.5. 1 m N Lapinl ahti Akkalan
salmi (HH ö, KRu. PSa), 8 .5. 1 p 
Lapinlahti Tö lvä (ALä), 9.5 . 1 p 
Varkaus Pitkä länni e mi (OHu ), 
10.5. 1 p Siilinj ärvi Ahmon pe l
lo t (M U) , 13.5. 1 p Si ilinj ä rvi 
Raa io (KRu , PS a, M U), 18.5. 2 
p Kuopio Sotkanniemi (J Ke. JaK, 
HKo, IM a, YU), 18.5. 3 p Siilin
j ärvi Rissa la (ER, KRu ), 27.5. 1 
p Kiuru ves i Kiuruveden Suo lah
ti- Kotalahti alueella (KRu), 28 .5. 
3 p Suonenjoki maatalousoppilai
tos (RRi), 3 1.5 . 2 m, 27 .6. 4 kieri 
ja 28.6. 2 kiert Kuopi o Karhon
saari (EB ), 7 .6. 1 p Tuu ni emi 
kirko nky län uim ara nt a (KRu , 
MU), 1 1.6 . munapesä, 24.6. poi
kaset maastossa ja 22 . 7. 2 ad + 2 
pull p Kuopio Savon Sellu (JRi ) 
sekä 29.6. 1 ad p S iilinjärvi Ke
mira (M U). Meriharakan pesimä
kanta vo i Pohjois-Savo sa oll a 
v iiti se n pari a. Ke mi ra ll a 28.-
29.6. vä lisenä yönä tavattu lin tu 
äänte li akt ii visest i ja pa inautu i 
tie lle,josta havai nno ija sai linnun 
kiinni käs in ! Yksilö vaikutt i kui 
tenk in te rvee llä j a e j ä te ttii n 
maas toon. - Etelä-Savosta yks i 
havainto : 8.5. 1 p Joroi nen Ku
vansi (OHu). 

Pikkutylli Charadrius dub ius 
(2B). Rev iirit kunnittain : Ii sa lmi 
5 (TMu), Kuopio 6 (AHg) , La
pinl aht i 1 (TMu ), Maaninka 1 
(MPH, KSa), il s iä 1 (PHa), 
Rautavaara 1 (HHö). S iilinj ärvi 
12 (MU, TMu, KRu ym.), Tuus
ni emi 1 (ER , JVt) ja Varkaus 11 
(OHu, ALi) - Li säksi Ete lä-Sa
vos ta , Joro is ista y ksi rev 11n 
(OHu). 

Tylli C. hiaticula ( 1). Kevät: 7.5 . 
1 p Kuop io Keskimmä inen (T F, 
YU) , 11 .5. 2 p (M U) ja 18.5. 1 ä 
(ER , KRu) Maaninka/S iilinjärvi 
Keskimmäinen, 13.5. 1 p (VU), 
18.5. 2+ 1 p (ER, KRu), 26.5. 2 p 
(YMV) j a 24.6. 1 p (YMV) Maa
ninka Lapinjärvet, 13.5 . 2 p klo 
10 (KRu ), 13.5 . 10 p klo 18- 19 
(KRu , PS a. M U), 14.5. 5 p (A Ha, 
JKe, HKo) , 15 .5 . 2 p (KRu). 19.5. 
1 p (PSa), 28.5. 2 p (KRu, MU) . 
5.6. 2 p (KRu), 7.6. 1 p (AHa, 
HKo), 10.6. l p (KRu) ja 18.6. 2 
p (M U) S iilinj ärvi Raas io, 19.5. 
4 p M aaninka Patajä rvi (V MV), 
2 1.5. 5 p Viere mä Murennusjoki 
(KRu), 2 1.5 . 4 p Vi eremä Yiere
mänjärvi (KRu), 24 .5. 6 p ja 25.5. 
2 p Nil s iä kirkonky lä Me ijerin 

ranta (PHa) , 25 .5. 2 p ja 2.6. 1 p 
Nil siä Pa lonurmi (PHa), 3.6. 1 p 
Rautalampi Ras tunsuo (TJa) j a 
13.6. 1 p Kiuru vesi Heinäky lä 
Savo nl a hti (KRu ). - Syksy: 
Syysmuuttokaude ll a 19.7 .-22.9 . 
Siilinj ä rve n Raas iossa näh tiin 
pä ivittäise t yks ilömäärät yhteen
lask ie n 183 ty ll iä (Ukkone n 
1998c) . M ustin a ltaa lla vas taava 
luku o li va in 3 yks ilöä . Muuton
huippu oli 25.8. 30 p + 10 111 SW 
(A. Forsten, MU). Mu ua lta vain 
yks i hava in to: 15.8 . 1 kiert Var
kaus rautat ieaseman hiekkakent
tä (HRä). 

Keräkurmitsa C. morinel/us (A) 
( l 3/n.41/20). Kaksi hava intoa : 
24.-25.5. a l9 p Sii linjärvi Jälä 
(KRu. JKe . HKo , !Ma ym.) ja 
5. 10. 1 ( 1 kv) p Kuopio Sotkan
niemi Pöksänlampi (A Hg). Tou
kokuu n havainto on laj in tyypil
li s immältä es iintymi saja lta. Syk
sy ll ä keräkurmitsoja nähdään vä
hemmän: tämänkertainen tieto on 
vasta ko lmas syyshavainto Poh
jo is-Savosta kautta aikojen. 

Tundrakurmitsa Plu vialis squa
taro /a ( 1 ). Ka ikki hava in not : 
17 .5. 1 p Maaninka Keskim mäi
nen (IMa), 24.5. 1 p Si ilinjärvi 
Apaja- Ku mp usen pe ll ot (JKe, 
HKo, KRu), 29.7 . 2 1 m SW (JPy, 
JR i. MU) ja 17.-26.8. 1 j uv p 
(ALi ym.) Si il injärvi Raas io. 4.9 . 
3 ad 111 Yarkau Pitkälän niemi 
(HKo) ja 6 .10. 1 p Kuopio Väi
nö länni emen uimaranta (HKo). 

Kapustarinta P apricaria (2A). 
Pesi mäaikaiset tiedot: 27.6. ään
tä Sonkajärvi Sukeva Saukkosuo 
(YMS), 12 .7. a3 p So nkajärv i 
Sukeva lskolanaukea (YMS) ja 
24.7. 4 ad p Sonkajärvi Talaskan
gas Joutensuo (KRu , MU) . 

Isosirri Calidris canutus ( 1) ( 4/ 
123/11 ). Kaks i havai ntoa: 28.7. 
1 m SW (J Py)ja 29.7. 10111 SW 
(JPy. JRi , MU) S iil inj ärvi Raas io. 

Pulmussirri C. alba ( 1 ). AHK 
hyväksy i kak i havain toa: 13.-
14.5. 1 p Si il injärvi Raasio (KRu. 
VU ym.) j a 4 .-7.9 . 1 ( 1 kv) p Var
kaus Enson j ätevedenpuhdistamo 
(HK ä, ALi). Keväthavai nto o li 
e nsim mäi ne n Po hjois-Savosta. 
AHK tarkastaa ka ikki muut pait
si S iil injärven Raas ion ja Mustin 
syyshavainnot. jotka seuraavassa: 
3 1.8. 1 juv pari tun tia p Raas io 
(MU), 7.9. J juv p Must i (KRu) 
ja 1. 10. 3 juv p Raas io (MU). 

Pikkusirri C. minuta ( 1 ). Kevät: 
26.5. 8 p Maaninka Lapinj ärvet 
(VMV), 28.5. 2 p (KRu , M U) , 
30.5. 6 p (PSa). 3.6. 1 p (M U), 

4.-5.6. 6 p (JKe, fM a, KRu, PSa), 
9.6. 2 p (PSa, M U, VU ym. ) ja 
18.6. 7 p (MU) S iil injärvi Raa
sio. - Syksy: Syys muuttokau
de ll a 22. 6 .- 19.9. S iil inj ärve n 
Raas iossa nähtiin päivittäise t yk
silömäärä t yhteen laskien 3 11 yk
s il öä (Ukkonen 1998c). Mu sti s
sa pi kkusirriä e i tavattu lainkaan! 
Muutonhui ppu oli 18.7. 40 ad p 
(H . Hyvär in en, R. Kaa rtin e n , 
JPy). Muua lta va in kaksi hava in 
toa: 14.7. l p Maaninka/Siilinj är
vi Keskimmäinen (M U) ja 4.9. 1 
j uv p Varkaus Enson altaa t (HKä). 

Lapinsirri C. temminckii ( 1 ). 
Kevä t: Siilinj ä rve n Raa s iossa 
aj a ll a 13.5 .-9.6. päivittäiset yk
s il ömäärät yhteen laski en 80 yk
silöä (monet) j a il s iän kirkon
ky lässä Meijerinrannall a 19.5 .-
25.5. yhteensä 35 yk il öä (PHa). 
Muut hava innot : 13 .5. 2 p Var
kaus Pitkä lännie mi (HMi ), 22 .5 . 
1 p Kuopi o Pöksänl ampi (AHa. 
HKo), 25.5. 4 p Maaninka Pata
j ärvi (VMV), 25 .5. 1 p N il s iä 
Pa lon urmi (PH a) ja 26 .5 . 2 p 
Maa nin ka Lapinjärvet (VMY ). 
-Syksy: Raas iossa nähtiin aja ll a 
5.7 .-25.8. päivittä iset määrät yh
teen laskien 344 yksi löä (Ukko
nen 1998c). Mustissa vas taava 
luku o li vain 9 yksi löä (JKe, HKo. 
TMa, ER). Muutonhuippu oli 4 .8. 
31 ad p (A. Liim ata inen, JR i, 
MU). Muut havainnot: 14.-15.7. 
2 p Kuop io S iikaniemi (EB ), 
16.8. 1 p, 26.8. 3 j uv p, 28.8. 5 p, 
3 1.8. 2 j uv p ja 1.9. 1 p Kuopi o 
Heinälammi nrinteen kaatopaikka 
(JTu) ja 2 1.8 . l p Kuopio Kuuk
ka (M . Pirskanen). 

Kuovisirri C. ferrug inea ( 1 ). 
A HK tarka ti Pohj ois-Savon vii 
dennen kevä tmuuttohava inno n: 
9.-10.6. l ad p Si ilinj är vi Raas io 
(MU. J . & R. Ka itajärvi ym .) . 
Syksyllä nähti in Sii linjärven Raa-
iossa aja lla 23.7.-7.9. päivi ttä i

se t määrät yhteen lask ien 94 yk
silöä (Ukkonen 1998c). Mustis
sa vastaava lu ku o li va in 2 yks i
löä. Muutonhuippu ajoi ttui e lo
kuun loppupuo lisko lle, jo ll o in 
näht iin enimm illään 19.8. 12 p 
(ALi ym.) . 

Suosirri C. a/pina ( 1 ). Kevät: 
17 .5. 1 p Varka us Ru okojärv i 
(ALi), 18.5. 2 p Maa nin ka Iso 
Lapi njärvi Taival lahti (ER, KRu), 
19.5. 4 p M aa nin ka Pataj ärv i 
(YMV), 20.5. 5 p ja 24 .5. 2 p 
Nil s iä Palonurmi (PH a) , 2 1 .5. 13 
p (VU), 2 1.5 . 18 p (A Ha, HKo) 
ja 22.5. 16 p (MPH. KS a) Maa
ninka Lapinjärvet, 2 1.5. 9 p. 22.5. 
4 p, 23.5. 9 p j a 24.5. 7 p Nil s iä 
kirkonky lä Me ij erin ranta (PH a), 
2 1.5 . 1 p Vieremä Mure nnusj oki 
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(KRu), 21.5. 3 p Vieremä Viere
mänjärvi (KRu). 22.5. 1 p (KRu), 
27 .5. 1 p (ER. KRu , PSa, VU) ja 
3.6. I p (MU) Siilinjärvi Raasio 
sekä 25 .5. I ylil ent. Lapinlahti 
Keskimmäinen (TMu). - Syk
sy llä Raa iossa nähtiin ajalla 
4.7.-12. 10. päivittäiset yks il ö
määrät yhteen laskien 208 yksi
löä (U kkonen 1998c). Mustissa 
va taava luku oli 62 yk ilöä. 
Muutonhuippu 27.7. 26 ad p + 18 
ad m Raasiossa (] Py) ja 26.8 . 52 
ad+juv p Mu ti sa (IMa). Havain
not muualta: 15.7. l ad p Kuopio 
Heinälamminrinteen kaatopaikka 
(JTu), 18.7. I p Rautalampi Ra -
tunsuo(EB),29.7. 1 admSMaa
nin ka Mu stav irt a (J Ri , MU ), 
29.7 . I ad p Siilinjärvi Keski m
mäinen (JRi . MU ). 23.8. I p 
Varkaus Enson jätealtaat (Tim, 
HKä) ja 21.9. a20 m S Varkaus 
Lehtoniemi (OHu). 

Jänkäsirriäinen Limico /a fa/ci
nellus ( 1 ). Run ain esiintyminen 
Nil siän Pa lonurmessa . Kaikki 
havai nnot: 28.5 . I p Siilinjärvi 
Raasio (MU), 3 1.5. l p, 1.6. 5 p 
ja 5.6 . 8 p Nil s iä Pa lonurmi 
(PHa). 

Suokukko Philomachus pugnax 
(2A). Siilinjärven Raasiossa var
mistui kahden parin pesintä (]Py, 
PPy, KRu , R. Kaarti nen) . kun 
niittomiehet löys ivät 12.7. pesän 
rantaviivaltaja 13.7. oli lietteellä 
kaksi poikuetta ( I +3 pull ) (ks. 
myös va lokuva artikkeli ssa Uk
konen L998c). Suokukon pesin
töj ä varmistuu erittäin vähän. eikä 
se ole ihmekään. sillä Raasion lin
nut olivat äärimmäisen taitavia 
piilottelemaan havainnoiji lt a. 
Kukaan ei kahlaajaseurann as ta 
huolimatta nähnyt emojen mene
vän pesälle hautomaan tai pois
tuvan sieltä! Yksi muu pesintään 
viittaava havainto: I 2. 7. varoitte
leva 9 Sonkajärvi Sukeva Sauk
kosuo (YMS). 

Jänkäkurppa Lymnocryptes mi
nimus (1 ). Kaikki havainnot. jois
ta ensimmäinen talviaikaisena 
varsin eri koislaatuinen : 26.2. I 
löydettiin kuolleena pihalta Kuo
pio Saarijärventie 23 A (M. Mä
kinen/mus), 15 .5. 2 p (OHu) ja 
17.5.1 p (Tlm, ER,ym.) Varkaus 
Ruokojärvi, I 1.9. l p Siilinjärvi 
Jso-Jälä (MU) ja 15 .9. I p Kuo
pio Keskimmäinen (PSa, VU). 

Heinäkurppa Gal/inago media 
(A) (7/41/2). Yksi kevät- ja yksi 
yyshavainto. jo ista ensin maini

tut ovat hyv in harvinai sia: n. 
19.5. l kuo llut Ku op ion seutu 
(mus) ja I 1.9. I p Siilinjärvi Jälä 
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(MU. KRu). Kuollut yksilö löy
tyi 20.5. muovipuss iin pakattuna 
ja Kuopion museon portaille tuo
tuna ilman sen tarkempi a tietoja 
tuojasta tai löytöpaikas ta. Lintu 
ei kuitenkaa n ollut pakastettu. 
joten se oli kuollut äskettäin ja 
todennäköisi mmin jo sakin Kuo
pion lähellä. 

Lisäksi edelli sestä katsauksesta 
poi s jääneet havainnot: 12.9. I 996 
l p Kuopi o Haminal ahti (HKo, 
JMa), 14.9. 1996 l pVarkaus Käär
meniemi jätevedenpuhdi tamo 
(HKo, AHa. OHu. Tim, JaK), 
14.9.1996 I p Sii linj ärvi Jälä (ER, 
JKe, JMa), 2.-4. 10.1996 2 p Nilsiä 
Ranta-Sänkimäki (ER, JRi ) ja 
10.10. 1.996 1 p Kuopio Linnanpel
to "Luuperin hautausmaa" (HKo). 

ilsiä ä nähdyt yksilöt tulivat il
tahämäri ssä heinäpellolle ja ään
telivät laj ityypilli ses ti . 

Punakuiri Limosa /apponica ( I ). 
Kaikki havainnot: 26.4. 19 m Var
kaus Lehtoni emi ja 26.-27.4. 
sama 9 p Pitkälänniemell ä (OHu. 
ALi, JM a), 28.-29.4. 1 p Kuopio 
Jänneniemi (PSa, VU, lM a, JKe) . 
8.5. 1 p Kuop io Keskimmäinen 
(TF, VU), 19.5. 1 9 p (PS a) ja 1.9. 
1 juv p, lähti m S (MU) Siilinjär
vi Raasio. 

Pikkukuovi Nwnenius phaeopus 
(2A). Kesähava innot: 8.6. I p 
Vieremä ierninen (TMu), 12.6. 
3 p (JPy), 2 1.6. n. 3 pari a (A Li) 
ja 27 .6. 3-4 varoittelevaa paria 
(YMS) Sonkajärvi Sukeva Sauk
kos uo, 27 .6. 1 varoitte leva pari 
Sonkajärvi Sukeva Iskol anaukea 
(YMS) ja 24. 7. l ä Sonkajärvi Ta
laskangas Joutensuo (KRu , MU). 

Punajalkaviklo Tringa rotanus 
( 1 ). Havaintoja ajalta 29.4 .-4.8 . 
Kevään ensihavainto 29.4. Maa
ningan Pienellä Lapinjärvellä ta
vatu ta I p yk ilö tä (J Ke, IMa, 
KRu , VU). Eniten havaintoja ker
tyi touko-kesäkuulta ja niistä val
taosa koski tunnettujen revii rien 
ja pesimäpa ikkojen lintuj a. Syk
sy n viimeinen havainto Raasios
ta: 4.8. 3 p (]Ri, MU, A. Liima
tainen). 

REVTTRBÄ yhteensä 12- 13: MAA
NINKA (6), Keskimmäinen 2 (VMV 
ym.), Lapinjärvet 3 (VMV ym.) ja 
Mustavirta 1 (VMV): N1LSIÄ (3). 
Palonurmi 3 (PHa); SIILINJÄRVI (2-
3). Aappo la I (MU) ja Raasio l-
2 (monet) sekä VI EREMÄ ( 1 ). Ylä
Haajainen I (TMu). Poikasia to
dettii n vain Raasiossa (3 pull). -
Hajahava intoja muualta: 8.5 . I p 
Varkaus Pitkälänniemi (TI.m), 8.5. 
1 ä Lapinlahti Linnansalmi (ALä), 
8.5. 2 p Ii salmi Iso-Ahmo (TMu). 
18.5. 3 p (ALi) ja 21.5. l p (O Hu) 

Varkaus Ruokojärvi, 21.5.ja 24.5. 
1 p il iä kirkonkylä Meijeriru·anta 
(PHa) ekä 24.5. l p Vesanto lso
Sääksjärvi (M. Hovi, P. Siikarnäki). 
Punajalkav ikl o on vakiintunut, 
joskin vähälukuinen pe imälintu 
Pohjoi s-Savon rehevöityneillä ve
sill ä. Taas. kuten parina edellise
näkin vuonna. saatiin haj ahavain
toj a erityisesti 5.-10. päivänä tou
kokuuta - tosin toukokuun lopul
lakin laj ia nähdään vielä eri puolilla 
maakuntaa vars in usein. 

Lampiviklo T. stagnarilis (A) (0/ 
23/5). Es iintyminen on ollut vuo
desta 1984 alkaen lähes jokavuo
ti sta. Havaittiin katsausv uonna 
kahdella paikalla: 9-10.6. 2 
(+lkv) p Siilinjärvi Raasio (MU, 
J. & R. Kaitajärvi) ja 24.6.-14.7 . 
emo kahden poikasen kanssa 
Maaninka Kinnulanlahti (VMV). 
Raa iossa lampiviklo havaittiin jo 
kolmantena vuonna peräkkäin. 
Maaningan havainto sen sijaan oli 
kolmas pesimähavainto ko. kun
nas ta - ja samalla myös maakun
nas tamrne. 

Rantakurvi Xenus cinereus (A) 
(l/9/3). Havaittiin kahdesti kesä
kuussa: 5.6. I p (KRu , JKe, IMa) 
ja 22.6. 2 p, jotka rengastetti in , 
Siilinj ärvi Raasio (ALi , AHa, 
HKo, IMa). AHK ei ole tarkasta
nut jälkimmäistä havaintoa, kos
ka se koskee rengas tettuja yksi
löitä. 

Karikukko Arenaria interpres 
( I) ( I 0/33/2). Tyypilli seen tapaan 
vain keväthavaintoja: 13 .5. 1 cf9 
p (KRu. PSa, MU) ja 14.-15.5 . l 
p (AHa. JKe, HKo, KRu) Siilin
järvi Raas io. Yhte isyks ilömää
räksi tulkitaan kaksi yksilöä. 

Vesipääsky Phalaropus /obatus 
( ! ). Kai kki havai nnot: 20.5. ja 
24.5. I p ilsiä kirkonkylä Mei
jerinranta (PHa), 25.5 . 5 p Lapin
lahti Sulkava (TMu), 26.5. 5 p 
Kuop io Jynkkä Rautaniemi (M. 
Pakarinen), 26.5. 22 p Kuopio 
Kall ansi ll at (IM a, PSa , VU), 
26.5 . I O p Kuopi o Sorsasa lo 
(IMa), 31.5. 2 p ja 1.6. 3 p ilsiä 
Palonurrni (PHa) sekä 1 1.8. I m 
SSW Siilinjärvi Raas io (JPy). 

Leveäpyrstökihu Srercorarius 
pomarinus (A) (n.7/ I 3/2). Edel
lissyksyn huippuesiintymisenjäl
keen kaksi hava intoa: 15. I 0. l 
( 1 kv) rn SW Siilinjärvi Siltasal
mi (ER) ja 3. 1 l. 1 ( lkv) S Kuo
pio Haapaniemi (HKo). 

Merikihu S. parasiticus (A) (6/ 
59/1 ). Yks i hava into: I 8.9. I 
( l kv) löyty i heikkokuntoi sena 

Tuusni emi kirkonkylä (TeH, ER, 
JVt). Lintu toimitettiin Kuopion 
luonnont ieteelli se ll e museo lle, 
jo a e myöhemmin kuoli (mus). 

Pikkulokki Larus minurus (2C). 
Tiedot pesinnöistä: kesä n. 30 
paria Pielavesi J ylänginjärvi ja n. 
50 pari a Pielavesi Vaaras lahti 
Alatalon lahti (KRt), 24.5 . n. 25 
paria Ii sa lmi Pikku-Ahmo 
(TMu), 25.5. n. 150 paria Lapin
lahti Ylimmäinen (TMu), 3 1.5. n. 
25 paria Vieremä Ylä-Haajainen 
(TMu), 31.5. 2 paria Vieremä Pik:
ku-Valkeinen (TMu), 2.6. n. 40 
paria Kuopio Pöksänl ampi 
(A Hg), 3.6. yli I O paria Nilsiä 
Palonurmi Esalan tul vani itty 
(PHa), 13.6. 60 paria Kiuruvesi 
Kiuruves i Luodelahti (KRu ), 
19.6. 5- 10 paria Maaninka/Sii
linjärvi Keskimmäinen (MU), 
22.6. 6 pesää Kuopio Karhonsaari 
(EB ), 26.6. pieni kolon ia Siilin
järvi KehvonJahti (KRu, MU) ja 
27.6. I hautova Sonkajärvi Suke
va Saukkosuo (YMS). 

Naurulokki L. ridibundus (2C). 
Tiedot pesinnöistä: kesä n. 30 
paria Pielavesi Jylänginjärvi, n. 
25 paria Pielavesi Vaaraslahti 
Maantienlahti ja n. 20 paria Pie
lavesi Vaaraslahti Alata lonl aht i 
(KRt), 15.5. n. 100 paria Siilin
järvi Musti (KRu), 15 .5. n. 30 
hautovaa Kuopio Sorsasalo Tavi
rannan lampi (KRu), 24.5. n. 150 
pari a Iisalmi Iso-Ahmo (TMu), 
25.5. n. 150 paria Lapinlahti 
Ylimmäinen (TMu), 28.5. n. 100 
hautovaa Iisalmi Keskimmäinen 
(KRu) 31.5. n. 25 paria Vieremä 
Yl ä-Haajainen (TMu), 2.6. 4 hau
tovaa Siilinjärvi Siltasalmi ve
denottamo (MU), 5.6. n. 40 hau
tovaa Siilinjärv i Kemira kipsika
sa (MU), 7.6. n. 50 paria Kuopio 
Pöksänlampi (AHg), 13.6. n. 25 
paria Kiuruvesi Kiuruvesi Luode
lahti (KRu), 19.6. n. 100 paria 
Siilinjärvi Kevätön Pikonlampi 
(MU) , 19.6. 15-20 paria Maanin
ka/Siilinjärvi Kesk immäinen 
(MU), 26.6. 10-15 paria Siilin
järvi Kehvo Kehvonlah ti (KRu, 
MU) ja 27 .-28.6. vähintään 68 ad 
+ poikasia Sonkajärvi Sukeva 
Saukkosuo (YMS). 

Selkälokki L. fuscus (2B). Sel
kälokeista tuli totutun niukalti tie
toa. Pesivänä laj i tavattiin Piela
vedellä Vaaraslahden Kalliosaa
rella (2 pull) ja Lapinsaarella (2 
pull) (KRt) sekä Siilinjärven Juu
ru sveden Selkäsaaressa (MU). 
Kuopion Keski-Kallaveden pesi
mäkannaksi laskettii n 66 paria 
(JTu). Lisäksi 20.6. 4 p Rautavaa
ra Tiilikan kansallispuisto Tiilik-
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kajärvi (O Ha, JPK). - Tuhkasel
kälokista Larus (fuscus) grae// 
siilintermediuslheuglini ilmoi tet
tiin kolme tietoa : 26.4 . 1 ad p 
Varkaus Huru slahti (ALi). 28 .4. 
1 ad Kuopio Haapaniemi (KRu) 
ja 13.5. l ad p Siilinjärvi Kirves
Kumpunen (KRu). Rariteettiko
mitean e ittämät määritysperus
teet on julkaisu Linnut-lehdessä 
2/1999. SS. 12-20. 

Harmaalokki L. argen tatu s 
(2C). Siilinjärven Must in hiekka
kentill ä muutamia pesivi ä pareja, 
mm. 13.6. altaalla nähtiin 4 hau
tovaa yksilöä (KRu, MU ym.). 

Merilokki L. marinus ( 1 ). Run
sas esiintyminen ja pari havain
toa myös kesältä. Kaikki havai n
not: 6.3. l p (IM a, ER), 22.3. 1 p 
(ALä) ja 3.--4.4. 1 p (lMa) Kuo
pio Kallan si llat , 17.3 . 1 ad p 
(OHu, Tim), 23.3 . 1 ad p (HRä), 
29.3. 2 ad p (Tlm, HKä, HRä) ja 
30.3. 4 ad p (HRä) Varkaus Pus
s ila njoki. 29.3. 2 ad p (Tim , 
HKä), 30.3. l ad p (HRä), 6.4. 4 
p (OHu, Tlm. HRä), 11.4. 2 ad p 
(ALi), 12.4. 2 p (ALi , HRä), 15.4. 
3 p (HRä ym.) , 23.4. 4 , joista 1 
(4kv) p (HRä), 26.4. l (4kv) p 

(OHu, ALi) ja 27 .4. 1 ad p (ALi) 
Varkaus Huruslahti , 3 1.3. 1 p Var
kaus Ko mminselkä (AHa, JKe, 
HKo). 11.4. 1 p (A Hg). 16.4. 1 p 
(VU) ja 23.4. 2 p (AHg, IMa, VU) 
Kuopi o Puutossa lmi , 15 .4. l p 
Siilinj ärv i Jänn ev irta ( !M a, 
KRu), 24 .4. 1 p (JaK) , 25.4. 2 p 
(JPt), 11.5 . 1 ad p (JTu) ja 6.6. 1 
ad p (JTu) Kuopio Heinälammin
rinteen kaatopaikka , 26.4. 1 m 
Kuopio Kello niemi (EB), 27.4. 1 
ad p Varkaus Ruokoj ärv i (OHu), 
16.7 . 1 ad p Tervo Äyskoski (J . 
Ihanus), 24.9. 1 (ikä?) p Ii salmi 
satama (JYI) ja 31. l 0 .-1. 1 1. 1 ad 
p Varkaus Ko mminse lkä (OHu. 
ALi). Eri yks ilöiden erottaminen 
on oikeastaan mahdotonta, mut
ta kaikkiaan tul kitaan havaituksi 
30 yks ilöä.joista Varkaudessa 15 , 
Kuopiossa 12. Ii salmessa 1. Sii
linj ärvellä I ja Tervossa 1. 

Isolokki L. hyperboreus (A) (mo
ni a/ 11/4 ). Havainnot ovat lisään
tyneet vii me vuosi na: nyt saatiin 
ne lj ä havaintoa.joista kolme kos
ki nuorta j a yks i vanhaa lintua. 
Yksi nuori lintu havaittiin vie lä 
kesäkuussa. Ka ikki hava innot : 
13.3. l (2kv) p Varkaus Huru s
lahti (Tlm, HRä), 18.4. l ad m N 

Kuopio Sorsasalo (lMa). 25.4. 1 
(2kv) m Kuopio Linn a npelto 
(HKo) ja 14.6. 1 (2 kv) p Kuopio 
He inälamminrinne (JTu ). 

Pikkukajava Rissa tridacty /a 
(A) ( 15/23/3). Ko lme havaintoa 
tavanomai seen aikaan syksy ltä j a 
nuori sta linnui sta: 2. 11 . 1 ( 1 kv) 
m Siilinjärvi Siltasa lmi (MU). 
3. 11. l ( 1 kv) m Kuopio Puutos
sa lmi (VU, PS a) ja 15 .- 16.11. 1 
( lkv) p Siilinjärvi lso-J älä (KRu , 
!Ma, MU). 

Kalatiira Stema hirundo (2C). 
Lasken ta ti e toja: Ii sa lmi l so
Ahmo l pari (TMu ), Kiuru ves i/ 
Ii salmi Kiuruvesi 11 paria (KRu). 
Ii salmi/Vieremä Iijärvet 5 paria 
(KRu ), Lapinlahti Ylimmäinen 2 
paria (TMu) sekä Vieremä Kes
kimmäinen l pari (TMu), N iemi
nen I pari (TMu) ja Vieremän jär
vi l pari (KRu ). 

Lapintiira Stema paradisaea 
(A) (n. 4/51/4). Pohjois-Suomen 
pesimäkantaa muu ttanee myös 
Pohjoi s-Savon kautta, mutta ha
vaintoj a tulee silti yllättävän vä
hän. Kaikki havainnot: 22.5. 3 p 
Vieremä linpää Vi eremänjok i
suun alueella ja Vieremänjokivar
res a (KRu) sekä 22.5. 1 p Vi ere
mä KumpumäkiVieremänjoen il
ta (KRu). Li salmen ja Vieremän 
vä li sell ä ves ireitill ä nähtiin use
ampiakin lapintiiramai sia yksilöi
tä (osa kaukaa), mutta AHK hy
väksyy vain hyvin nähtyjä ja ku
vattuja yksilöitä koskevat havain
not. 

Mustatiira Chlidonias niger (A) 
( 12/29/1 ). Havaitaan lähes vuo
sitta in , katsausvuodeltaki n saatiin 
yks i havainto: 14.5. 1 kiert Ii sal
mi Makkaralahti Pa loisv irta (E. 
Antikainen). Havainto on myös 
samall a Pohjoi s-Savon aikaisin 
keväältä lyöden aiemman enn ä
tyksen pä ivä ll ä. 

Kesykyyhky Colwnba /ivia (2C) . 
Seuraavassa maksi mi määri ä kun
nittain : Ii salmi ke kusta 7 (TMu), 
Kiuru ves i kesku ta 37(3a) 
(HH ö), Lapinlahti Savon j ärv i 28 
(HHö), Leppävirta kirkonkylä 30 
(HRö. RRö), Rautalampi kirkon
kylä 18 (TJa), Siilinjärvi kirkon
kylä 80 (MU) ekä Varkau s Leh
toniemi 200 (OHu). Li säksi 9 .10. 
a 130 p ruokailemassa Siilinjärvi 
Jälä (KRu). 

Uuttukyyhky C. oenas ( 1). 
Kaikki hava innot : 3.- 19.4. l p 
Siilinjärvi Jäl ä (PSa ym.), 5.4. ja 
8.4. l p Kuopio Jänneniemi 
(VU), 7.4. J p Maaninka Tav in-

sa lmi (PRu), 9.4. 1 m Varkaus 
Lehtoniemi (HMi , HR ä ym .), 
20.4. l p Ku o pio Särkiniemi 
(HKo. !Ma) ja 26.4. 1 p Maanin
ka Lapinjärvet (JRi. KRu , JTu , 
MU). Näin laskien yhteensä kuu
si yksilöä. 

Huuhkaja Bubo bubo ( 1 ). Revii 
rit kunnittain : Juankoski 1 (IMa. 
KRu). Kuopio 3 (!Ma. KRu , H. 
Immonen ). Le ppäv irta 2 (OHu, 
ALi. HMi , RRö), Maa ninka 2 
(KRu , KRt , PSa, MU). Pi e laves i 
4 (KRt). Sii linjärvi 2 (ER. KRu. 
MU y m. ), Sonkajärvi 2 (VMS ) ja 
Varkaus 1 (OHu). Pesinnät var
mi stettiin Kuopion Haminalah
dessa ( 1 pull ) (H. Immo nen ). 
M aa ningan Kurolanlahde ssa 
(KRt) ja Siilinjärven Räimänmä
essä (2 pull ) (KRu ym.). - Ete
lä-Savosta ilmoitettiin yksi revii 
ri Joroi sista (OHu). 

Hiiripöllö Surnia ulu/a ( 1 ). Kak
si havaintoa: 16. l 0 . 1 ä Kaav i 
Maari anvaara (SRä) ja 2 1.10. 1 p 
Rauta lampi Ete lä-Saikari (TJa). 

Varpuspöllö Glaucidium passe
rinum ( 1 ). Varpu spö llöhavain
noista valtaosa on tal velta. Kevät
soidinta kuultiin kuudella paikal
la: Kaav i Honkalahti ja Kaavin
koski (PRä), Kuopio Sotkannie
mi (A Ha, IMa). Leppävirta Timo
la (P. Ruotsalainen), Ni ls iä Pi sa 
(JVt) sekä Pielaves i Honkamäki 
(KRt). Ain oa tieto pes inn ästä: 
7.7. 4-5 maa topoikas ta Rauta
vaara Konttipuro Pumpulikirkko 
ls-alue (KLa). Pi e laveden Paju -
k y lä ssä pöllö varasto i ruokaa 
pönttöön marraskuun puoliväli s
tä lähti e n. Saa li s ta olivat 111111 . 

pääs täinen 12 , metsä myyrä 9. 
va iva isbiiri 2 , pe ltomyyrä 1, hö
mötiainen 2, sin itiainen 1, kuusi
tiainen I sekä puukiipijä 1 (KRt). 

Lehtopöllö Strix aluco ( 1 ). Kak
si hava intoa: 17.4. 1 Ä Juankos
ki Muuruvesi (JVt) j a 18.6 . 1 Ä 
Kuopio Pe lonni emi (VU). 

Lapinpöllö S. nebulosa ( 1 ). La
pinpöllöjä nähtiin kevättalvell a 
kohtalaises ti. Ka ikki havainnot: 
5 .3. 1 Ä Maaninka Hämeenlahti 
(IMa. KRu. VU). 6.3. l kuollut 
Siilinjärvi Kumpunen (R. Sergus
kin/mu s). 7 .-3 1.3 . 1 p Leppävir
ta Niinimäki A lakylä (Y. Oikko
nen ym.), 9.3. 1 p Siilinj ärvi Ha
mula Marjomä ki (AHa , HKo , 
IMa ym.), 10.3 . 1 p Keitele Päi
väranta (PPu), 15 .- 17.3. 1 p Var
kaus Puurtil anniemi (Tim, HMi , 
HRä y m.), 21.4 . kuollut " lan
kaan" Kiuruves i Lapinsa lo (mus. 
Skaren 1997), 29.5. 1 p Kuopio 
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Taivaanpankko (E. Holopaine n. 
AHa, HKo, ER), 16.6. 1 p Rau
ta vaa ra P a ljakka uima ra nta 
(OHa), 25 .6. 1 p Rautavaara La
pinjärvi (JaK. KRu , PS a, MU). 
6 .- 15.10. l p, Ä N il siä Ranta
Sänkimäki (JRi) ja 10. 10. 1 kuol
lut Juankoski ousio nrnäki Läh
teenkorva (Hämäläinen/mus). Li
säksi yks i vanha havainto täyte
tyn yksi lön jalustasta : pääsiäinen 
1928 l ammuttu Sii linj ärvi Keh
vo Lintuniemi (M. Pe nttin e n/ 
KRu). - Lisäksi yksi hava into 
Etelä-Savos ta: 7.4. 1 p Joroi nen 
Pa alankylä (HMi) 

Viiru pöllö S. uralensis (28 ). Pe
sinnätj a reviirit kunnitta in : Kaa
vi 5+0 (PRä. SRä), Kiuruves i 0+l 
(Skaren 1997 ), Kuopi o 0+3 
(AHg , JKe, PSa, VU ), Leppävir
ta 0+ l (J Ki).Maaninka l+l (IMa, 
KRt , KRu . YU), Ni l iä0+l (JRi), 
Pi e laves i 1 +4 (KRt). Rautalampi 
l+0 (TJ a), Siilinj ärv i l+I (IMa, 
JPy, KRu , VU), Sonkajärvi 1 +0 
(Skaren 1997), Suo nenj oki 0+2 
(TJ a), Tervo 0+2 (TJa) ja Varka
us 0+2 (OHu, ALi ). Yhteensä 10 
pes intää ja 18 muuta revii riä . 
mikä o n normaali a vähemmän. 
Pi elaveden vakiopaikoilla e i pe
s itty (KRt), Kaav illa tarka te ttiin 
20 pönttöä, joista vain neljä oli 
asuttuj a (SRä) j a Sonkajärvell ä 
neljä , joi s ta yksi oli as uttu 
(Skaren 1997) . Pes is tä varttui 
va in 1-2 poikasta, li säks i tavat
tiin keskeytyneitä pesintöjä. Kuo
pion luonnontieteelliselle mu se
o lle toi mitettiin kuolleita yksilöi
tä kuu kausittain seuraava ti : 11 l. 
111 2, IV 1, V 3, VI I ja XII l . -
Etelä-Savosta, Joro isista, ilmoi
tett iin yksi reviiri (OHu ). 

Sarvi pöllö Asia 01us (2 8 ). M yös 
sa rvipö ll öjä o li niuka ti , mikä 
kuvastaa hu o noa pöllövuotta . 
Yhteensä ko lme reviiriä (= kesä
havaintoa): Kuopi o (!Ma) , Lep
pävirta (HRö) ja Siilinj ärvi (T im, 
HRä). - Li säksi Jorois ista, joka 
o n Etel ä -Savoa. y ks i revi ir i 
(OHu). 

Suopöllö A.jlammeus (28). Huo
no myyrävuo i paistaa myös suo
pöllötila tosta, jossa on vain ko l
me reviiri ä: Siilinj ärvi 2 (KRu , 
M U) ja Sonkajärvi 1 (YMS . 
Skaren 1997). 

Helmipöllö Aegolius f un ereus 
(28 ). Yk i huonoimmis ta helmi
pö ll övuosista. mitä koskaan on 
raportoitu . Kaikki havainnot: 5.3. 
1 Ä Siilinjärvi Hoikki (IMa. KRu, 
VU ), 12.3 . l kuollut äs kettäin 
Varkau s valtatie-5 Varkauden 
portti (HRä), 7.4. 1 Ä Varkaus 
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Yantunmäki (OHu). 8.4. 1 Ä Var
kau N iittypuro (OHu). 18.4. 1 p 
Lapinl a hti Le hto m äk i (HHö. 
KSa). 24.4 . 1 kuollut Kiuruve i 
Ko ivujärvi (T. Saas ta moinen/ 
mu s). kevät löydetty kuo ll ee na 
Kuopio Melalahti Välijoki (K.-P. 
Weman/mus), kevät reviiri Keite
le Hamul a Hiekka (KRt) ja kevät 
reviiri Pie lavesi Paj usky lä (KRt). 
Maakunnan länsio issa tarka tet
tiin n. 300 koloa (KRt) ja Kaa
vill a 15 pönttöä (SRä) ilman yh
tään pesälöytöä. Ylä-S avossa ei 
tava ttu 51 kolosta ainoatakaan 
pesinnän yritystä (Skaren 1997). 

Kehrääjä Caprimulgus europa
eus ( 1). Yksi havainto: 30.5. 1 p 
Kuopio Hiltulanlahti (HKo. ER. 
VU). 

Tervapääsky Apus apus (2C. 
erämaape innät). Kaksi mahdol
li ta pesimäpaikkaa: 15. ja 22.6. 
1 p sopivien kolohaapojen luona 
Rautalampi Pohjois-Sai kari (TJa) 
ja 25 .6. 8 kiert kelojen yllä Rau
tavaara Luokkikangas (MU ). 

Käen piika Jynx 1orquilla ( 1 ). 
Kaikki havainnot : 11.5. 1 Ä Kuo
pio Kellon iemi (EB , IMa) . 12.5. 
1 p Varkaus Könönpelto (Tlm), 
13.5 . 1 p Kuopi o Ke ll oniemi 
(AHa, J Ke), 2 1.5. 2 Ä Varkaus 
Has inmäki (OHu). 24.5 . 1 p. o l
lut lähes jokavuotinen 15 vuoden 
aj a n , Tuu s niemi Su im äk i (V. 
Hartikainen). 25.5. 1 Ä Siilinjär
vi lentoasema (KRu), 7 .6. 1 Ä 
Tuu ni emi Kojan lahti (ER. JVt) , 
7.6. 1 Ä Tuusnierni Liukonpelto 
(KRu , MU), 7.6. 1 Ä Tuusniem i 
Ohtaanniemi (OHu , ALi ), 9.6. 1 
Ä Varkaus Puurtila (OHu) ja 13.7. 
poikue p Leppävirta Kan nuksen
tie (AH a, IMa) . 

Harmaapäätikka Picus canus 
( 1 ). Kaikki havai nnot: koko tal
ven 1996/97 1 d p Pi elaves i Pa
j usky lä (KRt), ta mmikuu I cf 
nähtiin kaks i kertaa Juankoski 
Pe lonniemi (H. Erola/JRi ), a lku
talvi I p Varkaus Osmajoki (maal
likko/HRä) , 12. 1. 1 p ja 19. 1. l 9 
p Suonenjoki Hei kinjärvi (EVe). 
30.6. ja 3.8. ääniä Ra uta la mpi 
Ti enhaara (LPu ), 25. 11 . 1 d p 
Siilinjärvi Koivumäki He inäsuo 
(KRu. MU), 28. 1 1. 1 p Kiuruve
si Ryönänjoki (P. Ruotsa lainen), 
2 1.1 2 .-1 .1.1 998 1 p Lap inl ahti 
Ala-Pitkä Saa ri s m äe nti e (E. 
Åman/JPt) j a j o ulunpyhin ä I p 
Nilsiä Haluna (maalli kko/HHö). 
- Edellisessä katsauksessa mer
kintä l "dollari " Pielaves i Paj us
kylä, tarko ittaa koirasta. Merkintä 
on jostakin syystä j äänyt korvau
tumatta koiraan merki llä . 

Palokärki Dryocopus marlius 
(2B). Reviirit kunnittain: Ke itele 
2 (KRt), Kiuruves i 1 (KRu), Pie
laves i 5 (KRt), Siilinjärvi 3 (KRu , 
MU, monet). Tuusni em i 1 (KRu) 
ja Varkaus 2-3 (OHu ). Ainoat 
pesinnät varmi stuivat Ke ite lee n 
Hamul assa : pesä Hiekka j a pesä 
Pasala. Hiekas a tehtiin koloa 1.-
25.4. (KRt). 

Valkoselkätikka Dendrocopos 
leuco10s (A) (monia/42/2). Kak
si kevä thava intoa: 16.3. 1 9 p 
Kuopio Yehmasmäki (AHg) ja 
28.3 .-14.4. 1 9 p Kuopio Päivä
ranta (IMa, JPo, JKe). Jälkimmäi
nen yksilö vieraili lintulaudall a, 
kaupunkilähi ön taaj aan asutull a 
omakotitaloalueella. 

Pikkutikka D. minor ( 1). Kaik
ki hava innot : 1.2 . 1 p Ku op io 
Savuniemi (KRu , PSa) , 3 1.3. 1 d 
p Rautalampi kirkonkylä Manni
sentie (EKa, JKn), 7 .4.-kesäkuu 
1 cf p, ä Varkaus Mula (OHu), 
10.4. l ä ja 28 .5. 1 rumm Varka
us Käärmeniemi (OHu), 26.4 . 1 
d rumm (OHu), 2 1.5. 1 d9 p 
(OHu). 22.5. 2cfcf 19 p (A Ha. 
HKo) ja 27.5. 2 cf cf p (OHu) Var
kaus Lehtoniem i, 8.5 . 10299 p 
M aa nin ka Mustavi rt a (ALä. 
KRu , KRt. PS a) . 8.5. 1 p Maa
ninka Pieni Lapinj ä rvi (KRu , 
PSa), 9.5. 1 Ä Yarpa isjärvi Joki
järvi (HHö). 11 .5. l 9 p Kuopio 
Sorsasalo Valke islahti (] Ma) , 26. 
ja 28.5. 1 d rumm Iisalmi Ase
mapuisto (TMu). 30.5. l ä Var
kau s Ruokojärvi (OHu), 2 1.6. 1 
ä Leppävi rta Osmajärvi Rasva
harju (OHu), 2 1.6. J p Rautalam
pi ki rkonky lä (LPu), 22.6. pesin
tä ja maastopoikaset Kuopio Kar
honsaari (E8 ), 4.7 . 1 maas topoi
kanen p (MU), 12.7 . 1 p (ER) ja 
15.7. l ä (MU) Siili nj ärvi Räisä
lä, 4.8. l d p Viere mä Kumpu
mäki Jy rkkä (KRu ), 21.9. 1 p 
Ku o pi o Keski mm ä in e n (A Ha, 
JKe . !Ma). 23. 10. 1 p Siilinj ärvi 
Keskimmäinen (KRu) ja 3 1.1 2. l 
9 p Varkau s Häyril ä (OHu). 

Pohjantikka Picoides lridacty
lus ( 1 ). Edelli svuoteen verrattu
na vähe mmän havaintoja. Kaikki 
havainnot: 1 1. 1. j a 25.3. 1 d p 
Rautalampi Etelä-Saikari (TJ a, E. 
Jalkanen), 1 1. 1. 1 p (!Ma) ja 13. 1. 
1 p (KRu) Kuopio Puijo, 8.2 . l 9 
p Ku op io H e in ä la mm inrinn e 
(IMa) , 18.3. 1 9 p Kuopio Veh
mas mäk i Tetrikan gas (AHg) , 
l l .4. 1 p Tuusniemi Tuu sj ärvi 
Silmä uo (PRä), 12.5. 1 d p Si i
linjärvi Pölj ä (J. Juut inen/MU), 
27.5. 1 9 p (HHö), 20.6. 1 p (OHa, 
JPK), 7.7. poikueja 9.7. l d p 
(KLa) Rautavaara Pumpulikirk-

ko, 3 1.5. 1 p Vieremä Saarisen
j ä rvi (HH g), 14 .6. poikaspesä 
Pi e laves i Kaaras lahti Yentojoen 
metsä (KRt), 11.7. isot pesäpo i
ka e t Kuopio Vuori lampi (EB), 
24.7. l 9 p Sonkajärvi Talaskan
gas l so-Talas (KRu , MU), 3.9. l 
p (MU) ja 24.9. 1 9 p (HKo. IMa) 
Siilinjärvi Raas io sekä 25. 12. 1 9 
p Ni l s iä E itikka Hir v i aa ri 
(HH ö). 

Tunturikiuru Eremophila a l
peslris ( 1 ). Yksi havainto : 10.-
16.4. l p Varkaus Käärmeniemi 
(OHu, Tlm). 

Törmäpääsky Riparia riparia 
(2C). Pes im äkolonia t ja ko lo-/ 
pari määrät: Iisa lmi IPO:n tuotan
to laitokset 22 ko loa, Ohenmäki 
ko lmessa paikassa yhteensä 383 
koloa, Kurenpo lvent ie 98 koloa 
ja Va lke is m äe nti e 11 0 koloa 
(TMu); Lapin lahti Humppi n . 
100 ko loa , Nerkoo 348 ko loa ja 
Ylimmä isen tienhaara 172 koloa 
(TMu); Suonenjoki Kukkura 15 
paria (TJa) ja Siilinj ärvi Hamul a 
50+60 koloa, Kasurila 20 ko loa 
avika a sa , Mikka 2 10 koloa, 

Pöljä 104 + n. 35 ko loa, Raas io 
20 a uttua ko loa ja S il tasa lmi 50 
koloa (TMu. MU). Tuusniemen 
pe imäpaikat (ks. Ruoko la inen 
1997). 

Ruo tepää ky Hirundo daurica 
(RK) (0/0/1). Pohjoi s-Savon en
immäinen havain to lajista: 11.6. 

1 p Kuopio Itkonnie mi (HKo). 
Lintu pyöri jonkin aikaa teoll i
suu alueen (haara-)pääskypar
ve a. mutta ei löyty ny t e nää 
myöhemmin sa ma lta paikalta . 
Suome a havaittiin vuonna 1997 
kolme ruo tepääskyä , mikä on 
toi ek i e ni te n ka utta a ika in 
(Lindroos 1998). 

Tilhi Bombycilla garrulus (2A). 
Ei pe imäaikaisia havaintoja, jo
ten Ylä-Savon erämaaretke i lyssä 
lie nee ollut lamavuo i ! 

Koskikara Cinclus cinclus ( l ). 
Talvehtimi spaikkojen tiedot tal
vikatsauk essa. Myöhäisi n kevät
hava into 29.4 . l p Rautavaara 
Tii likka (maallikko/HHö) ja var
haisin yyshava into 20. 10. 3 p 
Varkaus Kuvansinjoki (OHu). 

Satakieli Luscinia luscinia ( 1 ). 
Yhteensä kuultiin aja ll a 15 .5.-
29 .6. va in 15 laulaj aa , mikä on 
alhaisin määrä s itte n modernin 
lin tujenlaskun alkami e n (vuosi 
1980). Laulajat kunnittain: Ii sal
mi 2 (TMu , MNi , AYä , JYI ), 
Kuo pi o 1 (A Ha) , Siilinjärvi 2 
(MU ym.) , Tuusniemi 1 (OHu, 



ALi, ER , JYt) ja Varkaus 9 (OHu, 
HMi). - Etelä-Savosta, Joroisi s
ta, ilmoitett iin li säksi 4 Ä (O Hu). 

Sinipyrstö Tarsiger cyanurus (71 
0/2). Lähes 40 vuoden tauon jäl
keen kaksi havaintoa: 20.6.-1.7 . 
1 (2 kv) r:f p, Ä Rautavaara Pum
pu lik i rkko (OHa, JPK , A H a , 
HKo, ER ym.) ja 3.-10.7. l (2kv) 
r:f p. Ä Rautavaara Haravalehto 
(HHö. KLa, MSr). Laji esiintyi 
vuonna 1997 poikke uksell isen 
run aana koko Suomessa (Raja-
ärkkä 1998). 

Mustaleppälintu Phoenicurus 
ochruros (A) (0/ 11 /3) . Peräti ko l
me havai ntoa: l 1.5. l ad r:f p 
Kuopio Kellonie mi (HKo), 18.5. 
1 9 p Kuopio Itkonniemi (HKo, 
AHa, JKe ym .) ja 17.7. 1 9 p 
Kuopio Saarijärvi (HKo). 

Mustapäätasku Sax icola tor
quara (RK) (0/6/ 1) . Pohjois-Sa
von ensimmäinen pesimähavain
to , joka e i tosin koske laji puhdas
ta paria: 25 .6.-29 .7. pesivä mau
ra-alalajin 9 Sii linj ärvi Aappola 
(MU ym .). Naaras pesi yhdessä 
pensastaskukoiraan kanssa tuot
taen neljä risteymäpo ikasta (U k
konen 1998a). 

Sepelrastas Turdus torquatus ( 1 ) . 

Tavalli seen tapaan yksi kevätha
vainto: 3.5. 1 r:f p Siilinj ärv i Räi
mä (KRu , PSa, MU). 

Pensassirkkalintu Locusre lla 
naevia ( 1 ). Erittä in hyvä sirkka
lintuvuosi, mikä näkyi myös pen
sassirkkalintujen määrässä . Yh
teen ä havaittiin 45 laulajaa, mikä 
on roima, uusi ennätys sitten vuo
den 1980. Ensimmäinen yks il ö 
kuultiin 2.6. Varkauden Ruoko
järvellä (HKä) j a vi imeinen 12.7. 
Varkauden Has inmäessä (OHu) 
se kä Sonkajärven Sukeva ll a 
(YMS ). Laul aj a määrät kunnit
ta in : Ii salmi 2 (TMu, JYI), Kaav i 
1 (SRä), Kuo pio 15 (IMa , VU 
ym .), Maaninka 2 (JRi, MU, VU), 
Ni ls iä 2 (PHa), Siilinj ärvi 12 
(MU ym.), Sonkajärvi l (YMS), 
Tuu sni e mi 3 (OHu, ALi ym.), 
Varkaus 6 (OHu, HKä) ja Viere
mä 1 (TMu). Laulajamäärää nos
ti myös kuntapinnakisan motivoi
ma aktiivinen kuuntelu, erityi ses
ti Kuopiossa. 

Viirusirkkalintu L. lanceolata 
(RK) (0/0/ 1 ). Pohjo is-Savon en
simmäinen viirusirkkalintu osui 
ahkeran yölaulajakuuntelij an pol
kupyöräreitille: 3.-6.7. 1 Ä Sii
linj ärvi Yehka suo (MU , ERi , 
KRu ym.) (Ukkonen 1998b). Lin
tu lauloi leveähkön sorat ien reu-

naoj as a kasvav i sa lehtipui ssa. 

Viitasirkkalintu L.fluviatilis ( 1 ). 

Ne lj ä laulajaa: 16.6.-21.7. 1 Ä 
Varkaus Lehtoniemen myll y. s iir
tyi hiukan (OHu. JaK). 29.6.-3 .7 . 
1 Ä Si ilinj ärvi Kemira (MU , KRu 
ym. ), 10.-2 1.7. 1 ÄYarkaus Häy
rilä Mul a (OHu) j a 12.7. 1 Ä Var
kau s Ruokoj ärvi (OHu). - Li 
säksi yksi havainto Etelä-Savos
ta: 1.6. 1 Ä Kangaslarnpi Kuren
lahti (OHu). 

Ruokosirkkalintu L. luscinioi
des (RK) (0/1 / 1). S irkka lintul a
ji ston täydensi katsausvuonna su
vun ne lj äs edu staja . Maak un nan 

toinen ruokosirkkalintuhavainto: 
27.5 .- 15.6. 1 Ä Varkaus Ruoko
j ärvi (HKä, Juha Hyvärinen ym. ). 
Lintu laul o i lajityypillisesti tihe
ässä j ärviruokokasvustossa. 

Viitakerttunen A crocepha lu s 
du111 e1on1111 ( 1 ). Yiitake rttu s ia 
kuultiin taas run aa ti . yhteensä 
103 Ä. Laul aj at kunnitta in : Kaa
vi 2 (MU) , Kuopio 24 (EB. AHg, 
IMa. VU ym.). Leppävirta 1 (JKi . 
IMa). Maaninka 1 (KRu . M U). 

il siä 2 (J Ri ) , Ra ut avaara 1 
(OHa) . S iilinjärv i 15 (M U ym.) . 
Tuu sni e mi 8 (OHu . ALi . KRu , 
M U, ER , JYt) j a Varka us 49 
(OHu ). Pes int ä va rmi te ttiin 

Kuopio Yehmasmäessä, jossa 6. 7. 
löydettiin 4-munainen pesä, 13.7. 
pesässä o li 4 pullj a 23. 7. pesä o li 
tyhjä (AH g). Pesä o li niittynot
ke lm ass a . j a se o li rakenn ettu 
horsmi en j a vade lm ie n varsien 
varaan. En immäiset laul aja t ta
vattiin 3.6. useammall a paikall a 
ja viimeine n havainto saatiin em. 
po ika i ta. - Ete lä-Savo: Joro i
ne n 12 Ä j a Kangas lampi I Ä 
(OHu). 

Luhtakerttunen A. palustris ( 1 ) . 

Yhteensä 12 laul ajaa: 3.-20.6. 1 
Ä Kuop io Rötikkö (PS a, YU), 
6 .6. 1 Ä Jua nkoski Muuruves i 
Putaansaari (A. Parviainen), 7 .-
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27.6. 1 Ä Varkaus Käärmeniemi 
(A Ha, OHu, HKo, VU), 9.- 11.6 . 
1 Ä Varkaus Luttil a hautausmaa 
(O Hu , JKi ), 9.6. 1 Ä Varkaus ra
danvarsi (OHu), 9.6. 1 Ä Varka
us Puurtila (OHu), 12.6. 1 Ä Lep
pävirta KonDus Leväniemi (IMa), 
12.6 . 1 Ä Varkaus Ruoko laht i 
(OHu), 12.-27 .6. 1 Ä Varkaus 
Lehtoniementie (OHu), 14.6. 1 Ä 
Leppävi rta ikkilänmäki Museo
ti e (IMa). 16.-25.6. 1 Ä Siilin
järvi Kem ira (MU ym.) ja 1.7. 1 
Ä Kuopio Rauhalahti (JaK). 

Rytikerttunen A. scirpaceus (1). 
Ka ksi hava intoa Varkaudesta: 
14.6. 1 Ä Ruokojärvi (OHu) ja 
27.6. 1 Ä Käärmeni emi (OHu). 

Rastaskerttunen A. arun.dinace
us (A) (3/3/1 ). Vasta maakunnan 
7. havainto: 8.- 16.6. l Ä Maanin
ka Pi e ni Lapinjärvi (MU. JRi , 
YMV ym.). Linru lauloi rehevän 
lintu veden harvahkossajärviruo
koka vu to sa. Edellinen havain
to on vuodelta 1983. 

Kultarinta Hippolais icterina 
(1). Seitsemän yks ilöä,joista vii 
meinen pesi ntään viitaten varoit
te li vo im akkaasti: 1.-8.6. l Ä 
Varkaus Pitkäl ä nni em i (AHa. 
OHu, HKo, VU), 8.6. 1 Ä Varka
us Häyrilä (OHu), 9 .6. 1 Ä Var
kaus Tyyskä (OHu), 12.- 15.6. 1 
Ä Sii linj ärvi lentoasema (MU , 
KRu), 13.6. l p Kuop io Linnan
pelto (HKo), 16.6. 1 Ä Varkaus 
Mula va ltatie 23 (OHu) j a 1. 8. 1 
p, ä Vieremä Yieremänj ärvi Tu li 
ni emi (KRu). 

Mustapääkerttu Sylvia atrica
pilla ( 1 ). Kaikki havainnot: 12.-
14.5. 1 rf p Varkaus Lehtoniemi 
(OHu, HMi , HRä), 14.5. 1 p Kuo
pio Linnanpelto (ALä), 22 .5. 1 Ä 
Varkaus Lehtoniemi (AHa, HKo), 
28.5 . 2 Ä Va rkaus Ruokojärvi 
Marja ni e mi (O Hu ), 1.6. 1 Ä 
(OHu ) ja 25 .7. l varo itte leva 
(HRö) Varkaus Mu la, 2.-24.6. 1 
Ä Sii linjärvi Kasurilansuora 
(MU), 3.6. 1 Ä Varkaus Oll ikon
niemi (OHu), 9 .6. l Ä Sii linj ärvi 
Toiva la Soidinmäki (MU). 10.6. 
1 Ä Kuopio Puij o Kokonmäki 
(E B), 12.6.- 11.7. 2 Ä Siilinjärvi 
Räisälä (MU), 12.6. I Ä Siilin
järvi Kas uril a Miettilä (MU ), 
13 .6. 1 Ä (IMa) ja 26.7. 1 varoit
te leva (HRö) Leppävirta ikki
länmäki , 16.6. 1 Ä Varkaus Jou
ten lahti (OHu), 18.6. 1 Ä Varka
us Kyläkuj a (OHu), 25.-30 .6. l 
Ä Kaavi Luikonniemi (PRä) , 4.7. 
1 Ä Varkaus radanvarsi (OHu ), 
11.7 . 1 Ä Kuopi o Puij o Pouka
ma (EB), 17.7. 1 Ä Varkaus Ku
ro lantie (OHu), 18.7. 2 Ä Yarka-
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us Luttilan hautausmaa (OHu) , 
6.9. 1 rf p Varkaus Pitkälännie
mi (OHu), 16.9. 1 9 p Varkaus 
Häyrilä (OHu), 16. 10. l rf9 p S ii
linjärvi Räisä lä (MU). 2 1. 10 . 1 rf 
p Rauta lampi kirkonky lä Manni-
ent ie (EKa, JKn), 1.11. 1 9 p 

Kuop io Päi väran ta (AHa. JKe), 
9. 1 1. 1 9 p Kuopio Sorsasa lo 
(lM a) , 16.11. J rf9 j a 22. 11. 9 p 
Varkaus kaupungintalo (OHu ) 
sekä 30. 11 . 1 9 p Suonenjoki kes
kusta Rantakatu (?) . - Li säksi 
Etelä-Savosta: 14.6. 1 Ä Joroinen 
Iitosenranta (OHu). 

Lapinuunilintu Phy lloscopus 
borealis (A) (5/25/ 1 ). Havai ttiin 
tyypi 11 iseen kevätmuuttoaikaan 
kesäku ussa: 12.6 . 1 Ä Kaavi Kai
turi (PLi). Edelli sen kerran lap in
uunilintu tavattiin Pohjois-Savos
sa kesällä 1994 ja vuo ilta 1990-
97 on nyt kaikkiaan vii si havain
toa. 

ldänuunilintu P trochiloides 
( 1 ) . Kaikki havai nnot: 2.6 . 1 Ä 
Kuopio Puijo Satulanotko (ALä) , 
6.6. 1 Ä Tuusniemi Ko ivul ahti 
(VU), 7.6 . 1 Ä Tuusniemi Kojan
lahti (ER, JYt), 7.6. 1 Ä Tuusnie
mi Ranta- Kosul a (ER, JVt). 14 .6. 
1 Ä Kaavi Karsikkovaara (MU), 
15.6. 1 Ä Varkaus Lapinmäki 
(OHu, ALi) ja 19 .6. 2 Ä Siilin
järvi Saarismäki (MU). Yhteensä 
vain 8 Ä, mikä vas taa melko tar
kasti vuos ien 1971 - 1996 keski
arvoa. 

Pikkusieppo Ficedula parva ( 1 ). 
Pikkusiepon esiintyminen jatkui 
ede ll een ilahd uttavan run saana: 
16.5. 1 9 p Kuopio Linnanpelto 
(HKo), 17.5. 1 9 p Leppävi rta 
Hor malahti (JKi), 18.5. 1 (+2kv) 
rf Ä Varkaus Lehtoniemi (ALi , 
HM i), 2 .6. 1 Ä Kuopio Yuoril am
pi (IMa), 14.6. 1 Ä Kaavi Kar
sikkovaara (MU), 15.6. 1 ad rf 
p , Ä Kuopio Kivimäenselänne 
(AHg), 15 .6. 1 ad rf p Leppävir
ta Kon nu s Ko nnukse nti e 99 
(IMa), 19.6. 1 Ä Kuopio Sorsa
sa lo Yalkeis lahdentie (IMa), 19.6. 
1 Ä Kaavi Korttei nen Iso- Potku 
(SRä) , 20.-2 1.6. 1 (2kv) rf p 
(O Ha , JPK, MPH, HHö) , 1.7 . 
varoitte leva pari (HH ö) ja 9.-
10.7. l rf9 p, varoitte liva t ki i
vaasti , jälkimmäisenä päivänä 
kuultiin myös poikas ten kerjäy
sääntä (KLa, HHö) Rautavaara 
Pumpulilehto, 14 .7 . l ä Kuopio 
Ko lmisoppi (EB) sekä 17.8. 1 9 
p Maani nka Kinnulanlahti lintu
torni (AHa, JaK, HKo). Rautavaa
ran tieto viittaa selvästi pesintään. 

Pyrstötiainen Aegithalos cauda
tus (2A). Pesimäaikaiset havain-

not: 4.3. 2 p ja toukokuu reviiri 
Varkaus Mula (OHu), 3.4. 3 p + 
2 p Leppävirta/Varkaus Osmajo
ki (OHu), 10.4. l p Varkau Käär
menie mi (OHu), 16.4. 3 p j a ke
säkuu reviiri Varkaus Lapinniemi 
(OHu), 27 .5. J p Kuopi o Pöksän
lampi (JPt) sekä kesäkuu 2 rev ii 
riä Varkaus Suuri Ni ittypuro 
(OHu). Huhtikuun alussa havait
tuj en lintuj en osalta on tulkinnan 
varai sta , ovatko linnut jo rev iiril 
lään vai eivät. Isoja parvia s ill o in 
ei kuitenkaan tava lli ses ti enää 
nähd ä. 

Lapintiainen Parus cinctus ( 1). 
Yksi syyshavainto: 15 .1 0. 1 m 
SW Kuopio Ke lloniemi (HKo). 

Pähkinänakkeli Sitta europaea 
( 1 ) . Yksi pesintä Ii salmen Kilpi
virra ll a. Pesinnästä on julkaistu 
eri llinen juttu Iisalmen luontouu
tis issa (Skaren & Kaaraka inen 
1997). Pari tavatti in ensi kertaa 
4.5. va lmistautumassa pesi ntään, 
joka tapa htu i haava nko lossa: 
12.6. " pienet pojat", 30.6. 2 ad + 
5 pull p (JYl) j a 1.7. ainakin ne l
jä poikasta poistui pesästä. 

Lisäksi Iisalmessa oli toinen re
vii ri ja Kuopiossa asusti läpi ke
sän kaks i paria, joiden pesinnäs
tä ei saatu varmuutta. Ehkä Suke
va ll aki n pesittiin ? Muut kuin Ii
salmen pesintään Lii ttyvät havainnot 
tarkemmin: 12. l. l p Kuopio Kyl
mäla.hti (IMa), 15. 1. 1 p Iisalmi Ho
lopanlahti (JYI) , 18.1. 1 p Rauta
lamp i Suursuo nti e (A Ha , JKe , 
IMa) , 18. 1. 2 p Tuusni emi Susi
mäki (YHa) , 11.2 .-30.3. l p Var
kaus Taipale (MPH, HMi , HRä), 
5.4. 2 p (JPt), 9.9. 2 p (JPt), 28.9. 
2 p (JPt), 16.11. 1 p (JPt) ja 22. 11. 
1 p (JaK, HKo, ER, VU) Kuopio 
Kaislastenlahti , 6.-8.5. 1 p Siil in
järvi Rä isä lä (0. Liimata ine n), 
11 .5. 1 p ja kesäkuun lopull a va
roitteleva ja syk yllä ä, mutta pesää 
ei ets innästä huolimatta löydetty 
Iisalmi Kihmula (USk, P. Kaara
ka inen), koko kesän 2 p (A. & P. 
Satu Ii ), 16.11. 1 p (JKe, IMa), 4.-
6.12. 1 p (JPy) Kuopio Kylmäla.hti , 
13 .7 . 1 p Sonkajärvi Sukeva pap
pi la (YMS), 1. 12. 1 p Rautalam
pi Hanhitaipale (?) ja 12 .12. 1 p 
S iilinj ärvi Jälä (KRu). 

Kuhankeittäjä Oriolus oriolus 
( 1) . Kaikk i hava innot : n . 29.-
12.6. 1 Ä Leppävirta Konnus 
Levän ie mi (IMa), 7 .6. 1 Ä Tuus
n ie m i Koja nni e mi (E R, JYt), 
18.6. 1 Ä Juankoski Muuruvesi 
Petäjälahti (AHg), 20.6. 1 Ä Kuo
pio Keski mmäinen (YU), 22.6. ja 
28 .6 . 1 Ä Maanin ka Onki ves i 
U lm o nsaa ri (PRu ) , 25 .6. 1 Ä 
Maaninka Kuro lanlahti Riihinie-

mi (PRu ), 28.6. 1 p Ju ankoski 
Pi sankoski (JVt), kesä I Ä Kaavi 
R ovevaara Yälijärven ra nt a 
(LHa) , 13.7. 1 9 p Le ppävi rta 
Konnuksentie (AHa, IM a) ja 6.9 . 
1 9 m NE Varkaus Lehto ni e mi 
(OHu, ALi , SMi). - Li säk i yks i 
katsauksesta puuttunut havainto 
edelli seltä vuodelta: 9.6. 1996 1 Ä 
Kuopi o Keskimmäinen (J . Huj a
la) . Rev iirimäärä pysyy ko. vuo
delta ilmoite tussa yhdeksässä. 

Pikkulepinkäinen Lanius col/u
rio (2 B). Kesähavainno t ( 1.6.-
3 1.7 .) : 3.6. 1 rf Ä Siilinjärvi Si
kamäki (MU), 15 . ja 22.6. I rf p 
Kuopio Sotkanniemi (IMa), 13.7 . 
1 rf p S iilinjärvi Aappol a (MU), 
23 .7. lentopoikueYarkaus Pukki
kankaan kaatopa ikka (OHu ) j a 
27.7. 1 9 p Siilinj ärvi Särkijärvi 
(M U). 

l solepinkäinen L. excub i tor 
(2A). Yksi pesimäa ikainen ha
vainto: 2 1.6. l p Sonkaj ärv i Puk
s un s uo Rut ako nni e mi (JKu , 
KRu). 

Kuukkeli Perisoreus infaustus 
( 1). Kaikki havai nnot: 12. 1. 1 p 
(EYe) ja 18.1. 2 p (AHa , J Ke , 
IMa) Suone njoki He ikinj ärv i 
sekä 12.4. J ä Sonkajärvi lso-Ta
la (YMS). - Lisäksi Etelä-Sa
von puolelta Joroisista seuraava t 
ti edot: 2 .2. 1 p ja 1.3. 2 p Sydän
maa (ALi) 

Pähkinähakki Nucifraga caryo
cawctes (1). Kaikki hava innot: 
6. 1. 1 p Iisa lmi keskusta (JY I), 
17.4. 1 p Iisa lmi keskusta (TMu ), 
4.6. 1 p ruokaa hak ien Nilsiä ki r
konkylä Halss in kangas (PHa) , 
20.7 . 1 p Maaninka kirkonkylä 
(PRu), 12.8. 1 p Varkaus Jouten
lahti (K. Sundqvist) , 17 .8. 1 m 

W Kuopio Silmäsuo ()Ma), 
28 .8. l p (JPt) ja 30.8. 1 p + 1 m 
(HKo, E R, VU) Leppävirta Pau
karlahti , 30.8. 1 p Varkaus Kö
nönpelto (HKo, ER, VU), 1 1.9 . 
1 m Varkaus Vattuvuori (O Hu), 
14 .9.2p (AHa) ja2l.9. I p (AHa, 
JKe, IMa) Kuopi o Kesk immäi 
nen, 30.9. 2 m NE Ii salmi Papin 
aho (TMu), 5 .10. l m SW Ii sal
mi Pöll ösenlahti (TMu), 11.1 0. 1 
p Iisalmi keskusta (TMu), 15 . 10 . 
l m N Varkaus Pitkä lä nni e mi 
(OHu) j a 5. 11. 1 p S iilinj ärvi 
Ahmon pellot (MU). 

Naakka Corvus monedula (2A). 
Pesimäaikaisia tai pesintään viit
tavia ti etoja: 12.4. 2 p pesäkolo l
la (JRi ), 19.4 . 4 p pesäkolo ill a 
(JRi , MU, KY), 2 .6 . kaks i pesää 
2+3 pull r (KRt) ja 4 .6. 2 p (PRu) 
Maaninka Viannankoski , 25.5. 3 



p S iilinjärvi Toivalan no tko 
(KRu), 4 .6. 2 p Maaninka Onki
vesi (PRu), 10.6. 3 m NW Viere
mä kirkonky lä (KRu ), 12.6. 1 
kiert Siilinjärvi Jälä (MU). 12.6. 
4 SW Kiuru ve i kirkonkylä 
(KRu), 13.6. a4+1+1 kiert Ii sal
mi Runni (KRu), 13.6. 5(3a) NE 
Kiuru vesi Topil anperä (KRu ) 
sekä 14.7. 1 p Siilinjärvi Kesk im
mäi sen kaatopaikka (MU) . Pes in
töjä Varkauden ja Ii salmen kau
punki a lu eiden li säks i a in ak in 
Maaningan Vi ann ankoskell a ja 
Kuopiossa, josta ei ky llä ilmoi
tettu edes pesimäaikai sia havain
toj a. Kuopi ossa pesii kuitenkin 
muutami a naakkapareja. Ii salmen 
Runnin Ni skako skensaa ressa 
ma hd o llin e n pes intä (KRu ) . 
Naakka näyttää levittäytyvän Ylä
Savon ja Maaningan viljel yseu
tujen pesimälinnuksi. 

Noki varis C. corone corone ( 1 ). 
Kuopion nokivaris vietti toista 
vuottaan kaupungissa. Maalli k
kojen museolle tekemien ilmoi
tusten mukaan lintu oli keskus
ta ssa myös tal ve ll a 1996/97 
(TeH), mutta lintuharras taj at ei
vät siitä talvihavaintoja ilmoitta
neet. Seuraavassa kaikki ky ei
se tä yks ilöstä ilmoitetut tiedot: 
24.3 . Kuopionlahdenk.-Vuorika
tu-M inna Canthin katu (P. Laiti
nen , AHa. HKo) , 25.3. Vuorika
tu 3 (PS a) , 3 1.3. Kirkkoka tu , 
musiikkikeskus (JPt, EB), 20.4. 
Väi nölänniemi (EB), 24.4. Min
na Canthin katu 34 ja Kuop ion
lahdenk . 13 (A Ha, HKo), 28.4. 
matku stajasa tama (KRu , HKo) , 
14 .5. matk ustajasa tama (EB ), 
4.7. , 8.8. ja 5.10. Maljalahti (EB), 
6. 10. matku stajasa tama (HKo), 
1.11. Maljalahti (EB) ja 2. 11 . len
nossa Itaan Tulliportink atu 
(KRu). - Suulli sten ti e tojen 
mu kaan nokivaris rakensi pesän 
M a ljalahde n aa ll o nmurj a ll a 
(ede ll een) kasvavaan leppää n, 
mutta pesintä paikalla ei tiettäväs
ti onni stunut. 

Li säksi joulukuussa (16. 12. al
kaen) aiheutti hämmennystä Iisal
men rautatieaseman tuntumassa vä
hän aikaa liikkunut varis, joka oli 
höyhenpuvultaan muuten musta. 
mutta vatsapuolen höyhenien ty
vet ja/ta i untu vat o liva t selvä ti 
harmaita (ER, KRu). Yksilö e i si
ten ollut ainakaan puhdasrotuinen 
noki vari s. 

Korppi C. corax (2B). Reviirit: 
Kuopio Vehmasmäen etel äpuoli 
(AHg), Sii linjärvi Raasio (monet) 
ja Tuusniemi Seinävuoren rotko
laakso pesä (KRu , MU). Korppi
en pesinnäs tä Pohjoi -Savossa on 
vars in vähän ti etoa. 

1/2000 (21. vsk) 

Pikkuvarpunen Passer monra
nus ( 1 ). Varkauden ulkopuoli set 
hava innot: ainakin 26. 12. 1996 
alkaen läpi talven 1996/97 1 p 
Kuopio Hirvilahti (0. Vesikko). 
1. 1. 1 p (JPt), 12. 1. 1 p (IMa) ja 
8.2. 1 p (!Ma) Kuopi o Heinälam
minrinteen kaatopaikka, 18. 1. 1 
p Suonenjoki keskusta rautatie
sil ta (AHa, JKe. IMa), syksystä 
tammikuun alkuun 1998 1 p Kuo
pio Lamperila Län sira nn anti e 
1737 (E. evalainen/JPt), 1. 11.
tammikuun alku 1998 2 p Sii lin
järvi Jännevirta (E. Korhonen/ 
JPt), 29 .11. 1 p ollut jo yli kuu
kauden Kuopio Petonen (VU), 
alkutalves ta tammikuun alku un 
1998 2 p Leppävirta kirkonkylä 
(T. Kolehmainen/JPt), 1. 12. 1 p 
Suonenjoki l isvesi (ER , VU ), 
1. 12. 3 p Suonenjoki Kirkkolan
ni emi (JPy), 6.12. 1 p Kuopio 
Petonen (KRu. MU). 28.12 . 1 p 
Sii l injärvi Toivala ( KRu ) ja 
30. 12. 1 p Kuopio Julkula (AHa, 
JKe). 

Varkaudesta havaintoja ilmoitet
tiin seuraavasti: Lehtoniemi-Käär
men iemi 19. l. 3 p (OHu), 14.3 . 15 
p (O Hu), 29.3 . 3 p (HRä) , 17 .7 . 
muutamia I kv-l in tuja (OHu). 30.8. 
5 p (ER), 11.9. a20 p (OHu). 6.-
7. 12. 4 p mylly (OHu. HKä. HMi. 
HRä); Luttila 2.2. 3 p (OHu, ALi ): 
Kommi la 7 . 10. muutama p (OHu) 
ja Kosulanniemi 5. 12. 20-30 p (JPy) 
sekä 6. 12. 2 p (OHu). 

Tikli Carduelis ca rduelis (2A). 
Pes intään viittaav ia havain toja 
(V-VII): touko-kesäku u 2 p, Ä 
Varkaus Häyrilä (OHu), 5.5. 2 p 
Varkaus Kää rmeniemi (OHu) . 
10.5. 1 p, keräs i pesäa ineksia 
Kuopio Kelloniemi (KRu), kesä
kuu 2 Ä Varkaus Parsi usmäki 
(OHu), 11. 7. 1 p Kuopio Haapa
niemi (E B) j a 23.7. 1 p Kuopio 
Siikaniemi (EB ). Lisäks i nähtiin 
jo tiklien kiertelyaikaan 26 .8. 2 
ad + 3 j uv Sii linj ärven Räisäläs
sä (ER, MU) . 

Hemppo C. cannabina (2A). 
Pes intään viittaavia hava intoja 
(V-VII): 2.5. 1 o' p Lapinlahti 
Koivul amp i (KRu. PSa), 6.6. 1 o' 
p Ii sa lm i Kangas lampi (TMu ), 
23.6 . 1 p Ii sa lmi Ki v ir a nt a 
(TM u), 24.6. ja 30.6. 1 Ä Kasu
ril a Mi ettil ä (MU). 30.6. 1 o'9 p 
Siilinjärvi Jä lä (MU) sekä 13.7. 
3 j uv p ja 16.7. 3 p Sii linj ärvi 
Raasio (PPy. R. Kaartinen). 

Vuorihemppo C.flavirostris (A) 
( l/ 16/4) . Vuorihemposta on tul
lut Pohjoi -Savossa jokavuotinen 
vieras, kun se nyt havattiin j o 
neljäntenä vuonn a peräkkä in . 
Katsausv uodelta saatiin kaks i 

havaintoa, toinen keväältä ja toi
nen syksyltä: 29.3.-8.4. 1 o'9 p. 
kierte li vät Varkaus Lehtoniemi
Pirtinvi rta alueella (HKo HHa, 
JKe. ER, HRä ym. ) ja 26. 1 1. 2 p 
urpiai sparven mukana Ku opi o 
Haapaniemi (HKo). 

Tundraurpiainen C. hor11eman-
11i ( 1 ). Kaikki havainnot: 1. 1. 2 p 
Suonenjoki Kruununsilta (ER), 
6.1 . 1 p ja 16.3. 4 p Varkaus Häy
rilä (OHu), 6.1. 2 p (MU) ja 19.1. 
1 p (IMa) Sii linjärvi Pyy lampi , 
2.3. n. 3 p Varkaus Ru okojärvi 
(ALi), 19.3. 1 ad o' p, 22.3. 2 p, 
6.4. 1 p, 9.4. 3 p, 10.4. 1 p, 13.4. 
1 p j a 25.4. 2 p Siilinjärvi Räisä
lä (MU), 22.3. 3 p (HRä) ja 3 1.3. 
1 p (AHa, JKe, HKo) Varkaus 
Leh tonie mi . 7.4. 15 p Varkaus 
Käärmeniemi (OHu), 10.4. 2 p 
Rautalampi kirkonkylä Manni
sentie (EKa, JKn), 12.4. ja 16.4. 
1 ä Kuopio Sorsasa lo Valkei slah
ti (IMa), 16.4. 2 p Kuopio Päivä
ranta (HHö), 23.-24.4. 1 p Rau
ta lamp i Ti en haara (LPu), 26.4. 1 
m Iisalmi lti kansalmi (TMu, JYI ), 
25.10. 2 p Sii linj ärvi Si lta almi 
(M U), 26.11. 2 p Kuopio Haapa
niemi (HKo), 6. 12. 2 pja 14.12. 
1 p Varkaus Tyyskä (OHu) sekä 
25 . 12. 1 p Sii linjärvi Pyy lampi 
(MU ). 

Kirjosiipikäpylintu Loxia leu
coprera (!). Edellisvuoden mas
saesiintymi senjälkeen huomatta
vas ti vähemmän havai ntoj a. Yh
teensä havaittiin 30 yks ilöä: 10.6. 
1 ä Sii linjärvi Kolmisoppi (MU), 
2 1.7. l+I mja 9.8. 2 m Siilinj är
vi Hanhimäki (EB ), 30.7 . a6 p 
(JPy ym. ), 3 1.7. 1 ä (JPy), 5.8. 1 
ä (MU). 10.8. 1 p (ALi ym.) j a 
13.8. 1 ä (JPy) Siilinjärvi Raasio. 
3.8. a8 m WVarkaus Pirnanka
tu (HRä) , 13.8. 3 p Kuopio Män
ni stö (HKo), 24.9. havaittu Iisal
mi Kihmul a (JYI ), 27. 11 . j a 
29. 1 1. 1 o' p Kuopio Petonen Pi s
tokatu (P. Uus ipaikka, VU) j a 
2.1 2. 2 m E Kuopi o Puijo (JPy) . 

Isokäpylintu Loxia pyryops i11a
cus (1). Va in kaks i hava intoa: 
20.6. a40 kiert Rautavaara Tiili
ka n kansalli spui sto (OHa. JPK) 
ja 17.10. 4 p Kuopio Flodberg in 
hautausmaa (HKo). 

Nokkavarpunen Coccorh rausres 
coccorhraustes ( 1 ). Kaikki ha
vai nnot: 25. 1. 2 p Kuopio Lin
nanpelto (HKo) , 29.4. l p Kuo
pio Jynkkä (JPt) , 30.4. 1 p Kuo
pio Särk ini emi Samma lniem i 
(PHu), 2.5 . l p Kuopio Huuhan
mäki (EB ). 5.5 . 1 p Varkaus Ko
sulanni emi (S. A.rpo lahti ), 11 .5. 
2 p Kuop io Haapan iemi Pre i-

dentinkatu (KSa), 12.5. 2 p, o i
d inte l ivat (HKo) j a 13. 5 . 1 p 
(AHa, JKe. IMa) Kuopi o Pappi
lanpelto, 13.-27.5. 2 p Siilinjär
vi Räisälä (0 . Liimatainen). 13.5. 
1 p Varkaus Kurol a (J. Suonio), 
16.5 . 1 p Varkaus Taipale (HMi ), 
29 .-30. 10. 4-5 p li salm i Auran
katu (AVä) j a 4.-5 .1 2. 1 p Suo
nenj oki Ii vesi (IM a, JPy). Yh
teen ä 16 yksilöä. 

Kultasirkku Emberiza au reola 
(A ) (moni a/! ). Hava ittiin va in 
perinteisellä paika ll a: 3.6.- 13.7. 
1 ( +2kv) o' p Si ilinjärvi Aappola 
(MU ym .). Lintu ei kuitenkaan 
pesinyt niityllä. 
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22.2. Kuvailta Kuopion museon kokoushuoneessa klo 18. Illan ohjelmasta vastaa Paavo Liimatta, aiheena mm. pienten 
lepinkäisten määrittäminen . 

26.2. Kevään ensi muuttajat-teemailta Kuopion museon kokoushuoneessa klo 18. Teemaa jatketaan huhtikuussa, 
sopii erityisesti aloitteleville harrastajille, mutta virittää myös vanhat konkarit kevääseen. Teemasta vastaa vanha kon
kari Eelis Rissanen , p. 050-5699091. 

13.3. Pöllö- ja tähtiretki yhdessä Kuopion Tähtitieteellinen Seura Saturnuksen kanssa. Kuunnellaan pöllöjä ja 
tutustutaan maaliskuun tähti taivaaseen. Kiikarit mukaan ja paljon lämmintä ylle. Lähtö henkilöautoilla Kuopion linja
autoasemalta klo 20. Lumimyräkän sattuessa lähtö seuraavana iltana samaan aikaan. Ilmoittautumiset Asta Lähdesmä
ki , p.050-5623935 tai e-mail lahdesmaki @raketti.net 

15.3. Iisalmen pöllöretki. Lähtö henkilöautoilla Luontomuseolta klo 21. Tiedustelut Jarmo Yliluoma, p. 040-7212618, 
e-mail jjy@mbnet.fi. 

22.3. Sääntömääräinen kevätkokous Kuopion museolla klo 18. Kokouksen jälkeen Jari Peltomäki esitelmöi sirk
kujen ja pienten kirvi sten määrittämisestä. Illan virkuille vielä esitelmän jälkeen yhdistyksen pöllöretki. 

10.4. Kevään muuttajat II. Ajankohtainen teema jatkuu Kuopion museon kokoushuoneessa klo 18 Eelis Rissasen 
opastuksella. 

20.4. Yhteishavainnointipäiväja retket. Kuopioss~ retki Riistaveden Keskimmäiselle, lähtö henkilöautoilla Kuopi
on linja-autoasemalta klo 6. Tiedustelut Marko Kelo, p. 040-5820512. Iisalmessa lähtö retkelle henkilöautoilla Luon
tomuseolta klo 6. Tiedustelut Jarmo Yliluoma, ks.tiedot yllä. 

4.5. Tornien taisto ja taesto. Perinteinen joukkuekisa Pohjois-Savon tornien paremmuudesta, samalla voi osallistua 
valtakunnalliseen kisaan , seuraa BirdLife Suomen ilmoituksia. Kuikan säännöistä myöhemmin lisää. Yleisö on terve
tullutta torneille tutustumaan lintuharrastukseen ja lintujen tunnistamiseen. 

7.5. Iltaretki Maaningalle. Lähtö henkilöautoilla Kuopion linja-autoasemalta klo 18, tiedustelut Ilkka Markkanen, 
p. 0447-284506. 

12.5. Äitienpäiväretki Vesannolla . Kohteena Koivulahden torni . 

14.5. Lasten retki Maaningan Kinnulanlahteen. Lähtö henkilöautoilla Kuopion linja-autoasemalta klo 17.30. Eväät 
mukaan, makkaraakin voi paistaa. Ilmoittautumiset Suoma Virnes , p. 050-3777987. 

2.6. Sinipyrstöretki Pumpulikirkkoon. Lähtö henkilöautoilla Rautavaaralle Kuopion linja-autoasemalta klo 5. Sini
pyrstöä ei varmaksi luvata, mutta Pumpulikirkon vanha metsä on joka tapauksessa kokemisen arvoinen paikka. Käve
lymatka n. 4 km tai halutessa pitempi reitti n. 8 km. Vettä sietävät jalkineet tarpeen. Ilm. Asta L. , ks. tiedot yllä . 

8.6. Polkupyöräpinnaralli, jossa joukkue saa valita retkeilykunnan itse, mutta retkeilyn on tapahduttava vain yhden 
kunnan alueella. Lajien tapaarniskerrat kirjataan jaettavaan listaan. Ilmoittautumiset Marko Kelo, p.040-5820512, e
mail marko.kelo@uku.fi. 

15.6. Kuikkasoutu Rautalammilla, kirkkovenesoudun alustavassa ohjelmassa mm. Tyyrinvirran lasku. Tiedustelut 
Asta, ks. tiedot yllä. 

6.8. Retki Raasioon. Lähtö Kuopion linja-autoasemalta klo 17.30. Tiedustelut Eelis Rissanen, p. 050-5699091. 

Seuraa myös paikallislehtien menovinkkejä, mm. Varkaudessakin ohjelmaa luvassa, tied. retkikummi Timo Immo
nen, gsm 0400-371736 tai ks. Varkauden Luonnonystävien kotisivut. http://personal.inet.fi/yhdistys/ arkaudenluonnonystavat. 

Kuopion Liikekirjapaino Oy, 2002 




