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Hallituksen varajiisen 
Eelis Rissanen 

V:astuu luonnosta ja sen

onimuotoisuudesta, ympäris 
stä Ja kulttuuriperinnöstä 

uluu kaikille. Jonkin 

suojelujärjestön propakandalauseko? 

Ei, vaan Suomen perustuslain 20 §. 

lvfuistamme !.,yllä hyvin jokamiehen 

oikeuden, mutta kyllä tämä joka 

miehen velvollisuuskin on syytä pitää 

mielessä. Yksityisen henkilön on 

kuitenkin vaikea aktiivisesti toimia 

asian hyväksi, mutta kuulum.alla 

johonkin suojelu/yötä tekevään 

yhdistykseen ja usein sitä kautta myös 

valtakunnalliseen järjestöön, velvol li

suus tulee hyvinkin täytetyksi. 

Kuikan jäsenenä olet mukana suojelu

työssä laajalla rintamalla, jopa 

globaalisesti. Yhdistyksemme sääntöjen 

mukaan sen tulee edistää ja ylläpitää 

lintujen ja niiden elinympäristöjen 

suojelua. Lintujen suojelu onkin yhä 

enemmän painottunut juuri elinympä

ristöjen suojeluun. Yleinen maankäyttö, 

maatalouden muutokset ja raju metsien 

käyttötapa on jo vienyt tai uhkaa 

monien lintulajienkin kantojen 

säilymistä elinkelpoisina. Niinpä 

Kuikka, usein yhteistyössä KLYYn tai 

P-S:n luonnonsuojelupiirin kanssa.

seuraa maakunnallisesti esim. kaavoi

tusta ja kuntatasolla vaikkapa

Kuopion kaupungin metsien käyttöä

antaen niistä lausuntoja.

Kattojärjestömme BirdLife Suomi ry:n 

kautta olemme mukana suojelutyössä 

laajalla rintamalla, koko kotimaamme 

alueella. Järjestön toiminta on yhä 

enemmän painottunut suojeluun ja sitä 

toteuttavat sekä järjestön palkkaama 

suojeluasiantuntija että muun rahoi

tuksen turvin toimivat maa- ja metsäta

lousvastaavat, uusimpana toimijana 

kaavoitusasiantuntija. Toimintatapoja 

on monenlaisia; lajisuojeluprojekteista 

valtiollisiin toimikuntiin ja tiedotteista 

painavaa asiaa sisältäviin kirjoihin. 

Niistä mainittakoon keväällä julkaistu 

Finiba-kirja, johon on koottu tiedot 
Suomen yli -100 tärkeästä lintualuees

ta. Tarkempaa tietoa suojelu/yöstä 

löydät osoitteesta www.birdlife.fi sen 

suojeluotsikon alta. Suosittelen 

tutustumista! 

Kuikka ei ole valtakunna/lisestikaan 

tyytynyt vain sivusta seuraajan rooliin, 
vaan useita sen jäseniä on tänäkin 

vuonna toiminut niin palkattuna 

suojeluasiantuntijana kuin luottamus

tehtävissäkin. Kun mennään tutkimus
tiedon tuottamiseen, tuo suojelutyössä 

mukana olevien määrä moninkertais
tuu. Esim. mainitun Finiba-kirjan 

tietojen kokoaminen ei olisi ollut 

mahdollista ilman harrastajien 

tekemää tutkimustyötä. Tämä onkin 

suomalainen tapa toimia. Luontohar

rastajat ovat tehneet ilmaista perustut

kimusta niin kasviston kuin eläimistön

Iän kartoituksessa, jonka avulla 

arvokkaat elinympäristöt ovat pääty

neet ympäristöhallinnon arvioitaviksi. 

Parhaimmillaan harrastajan "palkka" 

on alueen hyväksyminen suojelukoh

teeksi. 

Laajasti katsottuna suojelutyötä on 

myös luontoretkien, meidän osaltamme 

linturetkien, järjestäminen yleisölle. 

Näillä retkillä saadaan syttymään 

kiinnostus ja rakkaus luontoon, myös 

huoli sen tulevaisuudesta. Tämä 

vaikuttaa varmasti jatkossa luonnon 

ystävän valintoihin niin elintavoissa 

kuin esim. äänestyskäyttäytymisessä. 

Päätöksentekijöiksi tarvitaan niitä 

henkilöitä, joille Suomen perustuslain 

20 § on tärkeä myös sen sisällöllisessä 

toteuttamisessa. 

Läheisriippuvuutta luontoon toivotta

en 
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~ Kahla,/am,,tlo 1998 /'1999 

Vuosien 1998 ja 1999 kah 
Raasiossa ja Mustissa 

S
iilinjärven Raasionja Mustin al
taiden kahlaajamuutto oli savo
laisten I intuharrastaj ien tarkan 
silmälläpidon kohteena myös 

vuosina 1998 ja 1999. Tämä katsaus luo sil
mäyksen noiden kausien kahlaajatapahtu
miin. Raasion kahlaajaseuranta on jatku

nut tiiviinä vuodesta 1984 alkaen. Syksyl
lä 1987 käynnistynyttä kahlaajienja mui
den rantalintujen rengastamistajatkettiin 
totutuin rutiinein. Myös tiivistelmä ren

gastustyöstä on ollut Raasio-yhteenveto
jen vakiosisältöä. Tähän yhteenvetoon on 
myös sisällytetty muutamien ei-kahlaaja
laj ien syysmuuton alkua kuvastavia ha

vaintoja, jotka muuttokatsauksissa ovat 
yleensä jääneet vähemmälle käsittelylle. 
Katsauksessa on tarkasteltu myös vesi- ja 
rantalintujen kerääntymistä altaille, Raasi
on pesivää kahlaaja- ja lokkilinnustoa sekä 

altailla havaittuja harvinaisuuksia. 
Edellisvuosien tavoin havainnointi pai

nottui kahlaajien syysmuuttoonja Raasi
oon. Mustin altailla retkeiltiin tavanomais
ta aktiivisemmin syksyllä 1998. Perinteitä 
noudatellen kevään havainnointisesonki 
ajoittui molempina katsausvuosina pariin 
viikkoon touko-kesäkuun vaihteen mo
lemmin puolin. 

Olosuhteet altailla 

Levähtä\ien kahlaajien määriin vaikut
tavat sekä muutonaikainen sää että varsin
kin tyllin ja sirrien osalta myös avoimen 
lieterannan määrä. KasYittuneen Raasion 

altaan lietereunusten laajuus on riippuvai
nen altaan vedenpinnan korkeudesta . 
Mustissa satojen hehtaarien laajuiset ltie

tikkokentät oYat pysyneet kasYittomina. 
joten kasvittontia lietteitä piisaa vedenpin
nan korkeudesta riippmnatta. 

Vumrna 1998 Raasion altaan vedenpin

ta oli poikkeuksellisesti jo keväästä alka
en ja edelleen läpi kesän tavanomaista kor
keammalla. joten parhainunat lietteet py
syiYät Yeden peitossa läpi kahlaajien ke
vät- ja syysmuuttokauden. Tämä ilmeni 

kaltlaajien 1tiukh.'llutena Raasiossa. mikä 
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ohjasi myös retkeilyä aiempaa enemmän 
Mustin lietteille. Elokuussa ja syyskuun 
alussa vedenpinta kipusi e1mätyksellisen 

korkealle ja alkoi laskea vasta syyskuun 
puolivälissä.jolloin muuttokausi oli jo ohi. 
Matalan pajukon ltidas etenentinenjat:lmi 
Raasion karuilla ltietikoilla. Rannan kasvil
lisuutta pidettiin kurissa niittämällä ns. 
länsilietteen a.Jue. jossa kaltlaajien katis
kapyynti tapahtuu. 

Seuraavana keYäänä Ra.asian altaan ve
denpinta oli - kuten yleensä keväisin -

alhaalla. ja kaltlaajille oli tarjolla runsaasti 
Iietepintaa. Vedenpinta pysytteli lämpi
män kesän myötä varsin alhaalla myös 
heinä-ja elokuussa, joten paikalla oli edel
leen hyvät rnokailulietteet. Vedenjuoksu
tuksen käynnistyntisen seurauksena ve
denpinta a.Jkoi kohota noin 25.8. alkaen ja 
syyskuun aikana Raasion altaan lietereu
nukset kutistuivat nopeasti. Lokakuun 
alussa kaikki avoimet lietteet olivat taas 
veden alla. Kasvillisuutta kmitettiin kesäl
lä taas viikatteillaja haravilla. 

Toukokuun 1998 alussa vallitsi kolea 
säätyyppi, joka muuttui kuukauden puo
livälissä selvästi keväisemmäksi. Kuukau
den toinen puolisko oli jälleen viileä päi
välämpötilojen noustessa hädin tuskin+ 10 
°C. Myös kesäkuuta aina juhannukselle 
saakka Iumrnehtivat pohjoisenpuoleiset 
tuulet. pilYiset päivät ja paria lämpimäm
pää päivää luk-uun ottamatta+ 15 °C kiep
puneet päiYälämpötilat: juhatmuksen tie
noon pohjoistuulissa ja sateissa piti ret
keillä jopa lapaset kädessä! Heinäkuussa 
oli Yälillä auringon paistetta. Yälillä rava

koiden sateiden maustamia päiviä. ja päi
, ·älämpötilat hinautuivat harvoin yli +20 
°C lukentiin eikä hellepäivistä päästy naut

timaan kertaakaan. Kunnollisen kesän 
mak7JU11 ei päästy elokuunkaai1 puolella: 
kuukautta voisi luonnehtia viileällköksi ja 
pilviseksi. joskin sademääriltään nonnaa
liksi. Syyskuun alkupuolisko oli vähäsa
teinenja selvästi normaalia lämpimämpi. 
Syyskuun loppua kohti säät muuttuivat 
syksyisen koleiksi ja kuukauden vaihtu
essa päivälämpötilat jäivät muutamaan 
plus-asteeseen. Satnalla altaat saivat pin
nalleen jo ensimmäiset syysriitteet. Loka-

lmun alkupuolisko oli normaa.JiJ1 syksyinen 
ja talven tuloa enteilivät heti lokakuun 
puolivälin jälkeen ryöpsäl1delleet I wni- ja 

räntäsateet. 
Toukokuu 1999 oli 16.5. saakka suoras

taan hyinen tuuli pysyi sitkeästi pohjoi
senpuoleisena, öisin oli pakkasta ja päi 
vällä yli +5 °C lukemat olivat tiukassa. 
Ajoittaiset luntikuurot lisäsivät säätyypin 
arktisuutta. Toukokuun loppupuolisko oli 
lämpötiloiltaan jo leppoisampi ja aluksi 

keväisen vähäsateinen, mutta kuukauden 
lopulla vallitsivat sateiset pudotussäät. 
Kesäk'llllll alkupuolisko oli lämpötiloiltaan 
ja sateisuuden suhteen varsin normaali. 
Kuukauden puoliväliä lähestyttäessä al 
koivat hellepäivätja tätä hellerääkkiäjat
kui heinäkuun alb.'upäiviin saakka. Jakson 
aikai1a myös yöt olivat poikkeuksellisen 
lämpimiä. Heinälrnu oli kokonaisuudes
saan ltieno kesäl7Jukausi: lämpötilat py
syttelivät vältintään nonnaa.Jeissa luk:e1nis
sa ja kuukauden puolivälissä oli venäläis
ten metsäpalosa,ujen höystä1ninä läkäh
dyttäviä hellepäiviä. joita tosin virkistivät 
silloin tällöin ukkoskuurot. Kuukauden 
loppupuolella säät ltieman ,iile1tivätja lä
hes päivittäin niskaai1 rapsahti sadek"Uu
roja. Elokuu oli lämpötiloiltaan normaali 
lukuun ottamatta länunintä a.Jkukuuta. Sa
teita saatiin vain ajoittain, mutta Irnukau
den lopulla oli tillkusateisia ka.Jtlaajakele
jä. Syyskum1 ensimmäinen viikko oli poik
keuksellisen länunin elohopean noustes
sa iltapäivisin säätrnöllisesti yli +20 °C. 
Säät jatkuivat lokakc1un alkupäiviin saak
ka ltieman keskimääräistä lätnpimämpinä. 
Syyskuu oli kokonaisuudessaan vähäsa
teinen. Lokakuu oli alun jälkeen normaa
lin kylmä ja syksyisen pilvinen. Ensi lmni 
satoi 20.10., jolloin Raasion ra1rnatja pik
kulampareet olivat jo saaneet osittaisen 

jääkatrnen. 

Tundran kuulumiset 

Nuorten kahlaajien muutonaikaiseen 

esiintyntiseen vaikuttaa myös pesintöjen 
orntistw1tinen. Huomattava osa Raasionja 



aajamuutto 

Mustin altaiden kautta muuttaYista kah
laajista - ainakin sirreistä - on Venäjän 
tundran pesijöitä. joiden poikastuotto on 
ri.ippm·ai nen pesimäaikaisesta säästä ja 
pikkujyrsijätilanteesta. Huonoina pikku
jyrsijäkesinä lintujen poikaset 0\"at moni
en tw1dran petoeläinten korYikesaalista . 

Vaikka vuonna 1998 kevään tulo oli myö
häinen aina Kuola.n niemimaalta Taimyrin 
niemimaalle ulottuvalla tundralla. keskike
sä oli Jamalin niemimaan ja Taimyrin alu
eilla länunin (SolO\ ieY & TomkO\ ich 2002). 
Vain Kuolan nie1nima.anja Vienan seudtm 
kesää luonnehdittiin kylmäksi - kolea se 
oli aika ajoin Poltjois-Savossakin. Jyrsijä
kairnat olivat Jamalin seutua lukt1tm otta
matta heikkoja suurinm1assa osassa Eu
roopan puoleista Venäjän tundraa ja Tai
myrin nie1nimaata. eiYätkä kihut. naalitja 

Havainnoijat. Luettelossa ovat muka
na henkilöt, joilla oli yhteensä vähin
tään kaksi käyntike11aa. Havaintmih
kos ta löytyi lisäksi 42 kertaalleen 
Raasiossa 11istäytyneen henkilön ni
met. Suluissa olevat luvut tarkoittavat 
kä~1ntipäivien lukumäärää Raasiossa 
(v. 1998 + v. 1999). 

Erkki Björk (0+8), Timo Filipoff (3+3), 
Aimo Hartikainen (10+8), Tatu Hokka
nen (6+0), Osmo Huupponen (11+5), Har
ri Hölttii (➔+0), Jukka lhanus (2+0), Iiva
ri Jaakkola (6+2), Jaakko Kettunen 
(6+5), Jarkko Koskela (➔+2), Heikki Ko
tilainen (1➔+ 1 ➔), Esa Lahdenpiiii (o+2), 
Aleksi Lehikoinen (0+5), Antero Liima
tainen (2+0), Paavo Liimatta (0+3), Ante
ro Lindholm (15+ 19), Asta Lähdesmäki 
(10+ 11), Anu Löytäinen (2+0), likka 
Markkanen (1 ➔+ 11), Harri Miettinen 
(2+2), Seppo Mikkonen (8+0), Pirkko 
Muraja (0+3), Pekka Mu takallio (l+l), 
Markku iinmen (0+2), Outi OYaskai
nen (3+6), Jarmo Pirhonen (➔+0), Jyrki 
Pynnönen (16+ 15), Petro Pynnönen 
(2+ 11), Riitta Rajala (0+ ➔) , Eino Repo 
(0+2), Eelis Rissanen (6+7), Juhani Ris
sanen (6+ 15), Kalle Ruokolainen (28+31), 
Petri Sallinen (lo+0), Markku Ukkonen 
(29+32), Visa Uusipaikka (15+ 1), Ari Vuo
rio (2+0), Jarmo Yliluoma (o+2). 

muut lint11jakin saalistaYat pedot intoutu
neet tuottamaan jälkeläisiä. Vesilintujen ja 
kalllaajien pesi1rnät onnistuiYat Janrnlin ja 
Kuolan välisellä alueella hy\in. mutta Tai
myrilla ja sieltä itään pesintöjen 01rnistu
mista lu01111ehdittiinkehnoksi . Nuoria kah
laajia oli siis odotettavissa syksyllä 1998. 

Kevät 1999 oli aikainen Kuolan niemi
maalla (kuitenkin toukokuu kylmä) ja Tai
myri.lla. mutta paikoin hyYin myöhäinen 
Vienalta Jamalille ulott11valla tundralla . 
Vienalta Taimyrille ulottuYan alueen kesää 
luonnehdittiin nonnaalia lq-lmenunäksija 
ajoittain sateiseksi . Taimyrin itäosissa ja 
Jamalilta Vienalle jyrsijöitä oli Yähän, Tai
rnyrin länsiosassa oli vastaaYasti jyrsijä
huippu ja Kuolan niemimaanjyrsijätilan
netta luonnehdittiin keskinkertaiseksi . 
Kahlaajien pesinnätkin liene\'ät sujuneet 
vaihtelevalla menestyksellä. joskin Vienan 
ja Jamalin väliseltä alueelta oli tietoja käy
tettäYissä niukasti (ks. Solovie,· & Tom
kO\ ich 2002). Ainakin Taimyrillä. Jai11alilla 
ja paikoin Kuolan niemimaalla kalllaajien 
pesimämenestys oli hyvä. mutta ainakin 
paikoin Vienan ja Jainalin Yälisellä alueel
la huono. Mitään nuorten kal1laajien mas
sasyksyä ei siis välttämättä ollut t11lossa . 

Havainnointi 

Syysmuuttoa seurattiin aiempien n10-
sien aktiiYi.sm1della (taulukko 1). Molem
pien katsausvuosien keYäthavainnointi oli 
lähes päivittäistä toukokmm loppupuolis
kolla ja kesäkuun alussa. Raasiossa ha
vainnoitiin 2.5.-5 .11.1998 yhteensä 11-l 
päivänä. joista 93 päivää ajoittui syys
muuttokaudelle (15.6.jälkeen). Altaan kal1-
laajat käytiin takseeraainassa läl1es päivit
täin heinäh.'1.lun alun ja syyskuun puoli\"ä
lin , ·älisenä aikana. VastaaYasti kaudella 
1999 Raasiossa retkeiltiin 21.4.-31.10. yh
teensä 117 päivänä. joista 90 päivää sijoit
tui syysmuuttokaudelle. AikaYälillä 10. 7.-
17 .9. linnut laskettiin kaikkina päivinä. 
1990-luvulla Raasiossa on käyty keski
määrin 110 (syysmuuttokaudella 93) päi
vänä kaudessaai1. Mustissa retkeiltiin kat-

Kah/aa~m""tto 1998/'1999 rf) 
Taulukko 1. Havainnointipäivien luku
määrä Iruukausipuoliskoittain Raasios
sa (R) ja Mustissa (M) vuosina 1998 ja 
1999. 

Kuukausi- 1998 1999 
puolisko R M R M 
huhtikuu 2 3 
toukokuu 1 4 5 
toukokuu 2 9 1 12 ~ 

kesäkuu 1 8 3 7 
kesäkuu 2 5 5 1 
heinäkuu 1 13 1 8 1 
heinäkuu 2 u 1 16 4 
elokuu 1 u 7 15 3 
elokuu 2 15 13 16 3 
S)'yskuu 1 10 9 15 2 
syyskuu 2 9 7 7 
lokakuu 1 7 4 ~ 

lokakuu 2 5 4 ~ 1 
marraskuu 1 1 
yhteensä 114 50 117 19 

sausvuosina vähenunän kuin Raasiossa. 
mutta elo-syyskm1ssa 1998 Mustin ha
vainnointi oli selvästi aiempia syksyjä 
aktiiYisempaa . Kalllaajatkin oleskelivat 
syksyllä 1998 halukkaammin Mustissa 
Raasion altaan korkean Yedenpi1rnan ta
kia. 

Täl1än katsaukseen on laskettu entiseen 
tapaan 1..-ullekin kahlaajalajille havainto
summa Raasion havaintovihkon tietojen 
pernsteella (ks. taulukko 2ja 3) . Havain
tosmmna on saatu laskemalla yhteen klm
kin vuorokauden suurimmat yksilömäärät 
(!epäilijät + muuttajat). HaYaintosmmna ei 
k11rna suoraan altailla havaitt11jen kalllaa
jien yhteisyksilömäärää. koska samat yk
silöt voh:at oleskella paikalla useita vuo
rokausia. jollei n ne tuleYat lasketuiksi use
ainpaai1 kertaai1. Toisaalta ,ilkkaina muut
topäiYinä linnut voivat , ·aihtua nopeasti. 
jolloin hetkellisellä laskentakäynnillä saa
tu yksilömäärä antaa aliarvion lepäilijöis
täja muuttajista . Myöskää11 ylimuuttoa ei 
ole seurattu järjestelmällisesti edes jatlrn
Yan miehityksen aikana. jolloin toiminta 
on keskittynyt rengastamiseen. Kuitenkin 
eri syksyjen lajikohtaisten havaintosm11-
mien vertaainisella voidaan saada suhteel
lisen luotettava kuva vuosien Yälisistä 
eroista syysmuuttajien rnnsaudessa, kos
ka haYainnointi on pysynyt Raasiossa 
varsin vakiona syksystä toiseen . 

Katsauksessa mainit11t AHK-havain
not ovat ao. komitean tarkistai11ia ja hyväk
symiä. Ellei jossakin tekstiyhteydessä ole 
muistettu mai11ita erikseen havaintopaik
kaa. havainto on Raasiosta . 
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Sattumia ja tapahtumia 

Kevät 1998 oli tapahtumiltaan köyhä. 

Raasion altaan korkea Yedenpinta lienee 

ollut osasyy vaisuuteen. Vain muutama

na päivänä päästiin Raasiossa yli 30 kah

laajan yhteismääriin. Jos pesimälajit pik

kutylli ja rantasipi jätetään ottamatta huo

mioon. eniten Raasiossa nähtiin lapinsir
rejä. parhaimpina päi,inä touko-kesäkuun 

vaihteessa 10-15 yksilöä . Muita sirrejä ja 

esimerkiksi tyllejä sai hakemalla hakea. 
Mustin lietteet kiinnostivat keväisiä kah

laajia vielä Yähemmän.ja muutamilla tou

ko-kesäk7.1m1 vaihteen reissulla saatiin kii 

karoida pelkkää tyltjää lieterantaa. Kevään 
ainoita rnlopilkk-uja olivat Mustissa ha

Yaittu karikukko sekä Raasiossa kahtena 

päiYänä nähd) t yksittäiset jänkäsirriäiset. 

pikkusirrija 7.-18.6. oleskellut(oleskelleet) 
lampiviklo(t). 

Syysmuutto 1998 tarjosi jo enemmän 

katsottavaa. Jo 5.7. tulvahti ensimmäinen 
rynnäkkö. jolloin Raasiossa laskettiin 270 

kahlaajaa (nun. suosirri 91. suokukko -W, 
punakuiri 2-+, liro 70). Heinäkl.ll\11 puolivä

liä lähestyttäessä Raasioon putosi lisää 
sirrejäja aikavälillä 11.-18.7. tilastoitiin 

vanhojen pild.7.1-. lapin- ja kuovisirrien 

muuttohuiput. Lietteillä piipersi päivittäin 

kynm1eniä sirrejä. Syksyn ainoatjänkäsir

riäiset nähtiin tässä yhteydessä. Samaan 
saumaa11 sattuivat myös vanhojen vaJko

vikJojen ja lirojen vilkkaimmat muuttopäi

vät.joten Raasion rantoja mittaili tuolloin 
päivittäin 100-150 kahJaajaa . Sitten seu
rasi reilm1 , iikon mi ttai11en hiljaisempi jak

so. kulmes 27 .-28.7. nähtiin sateiden lo

massa kulman kahJaajamuuttoa: nun. 28.7. 

Raasion ohitti 265 suosirriä. 57 nmdralrnr

mitsaa ja 10 pm1akuiria. 
Elokuun puolelle siirryttäessä kahlaaja

meno vaimeni . Piklrntyllit katosivat tyys

tin jo elokmm ensimmäisinä päivmä. Suo

lrnkon, valkO\ikJonja liron muutat uuvah
tivat myös: päivittäin näiden lajien yksi

löitä laskettiin vain muutamia. Suosirriä 

lukuun ottamatta muita si.rrejä nähtiin vai11 

yksittäisiä yksilöitä. Nuorten lirojen muut
tohuipuksijäi 9.8. nähdyt 58 lepäilijää. ja 

tässä yhteydessä todettiin kaksi kohtuul

lista tyllipäivää . Vlklojen muutat oli ohi jo 

hyvissä ajoin ennen elokuun päättymis

tä. Elokuun puolivälissä tylli1nuuton ohella 
myös sirrien meno osoitti taas elpymisen 

merkkt::iä ja kuvaan astuivat myös isosir

ritja puJmussi.rrit. Elokutm lopullaja syys

kmm alussa Mustin altaalla tunt11i olevan 

vetovoi1naa kahlaajiin. Esimerkiksi sumui

sena ja tihlmsateisena päivänä 26.8. laski

jat olivat vaikeuksissa Mustin kahlaaja-
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Taulukko 2. Kahlaajien havaintosummat Yuonna 1998 ja keskimääräiset havaintosumma 

S)1kS)1inä 198-+-97 Raasiossa sekä syksyn muuttokausi ja syysmuuton suurimma 

yksilömäärät Raasiossaja Mustissa ,'llonna 1998. Merkinnät: * = kaild<i havainnot lajist 

lueteltu kohdassa "suurimmat yksilömäärät", M =havaintoon Mustista, RM = Raasion j : 

Mustin havainnot on yhdistetty, ei havainto11aikan lyhennettä= havainto on Raasiosta 

Ainal<in pildrutyllin, töyhtöhyypän, lehtokurpan, kuovin (kevät), valkoviJdon ja rantasipi! 

havaintosummiin sisältyy myös Raasiossa pesineitä yksilöitä, koska niiden erottamine1 

levähtäjistä on ollut mahdotonta (maastopoikasia ei kuitenkaan ole sisäll)1etty havainto 

summaan). Kapustarinnan havaintosummaan sisältyvät myös Pluvialis sp. -havainnot. 

Laji 1998 1998 8➔-97 Muuttokausi Suurimmat yksilömäärät 

kevät syksy syksy 

pikkutylli 117 2➔➔ ➔69 - 3.8. 9.-10.7. 15 p, 15.7. 10 ad + 1 juv p 

tylli 10 1 ➔3 27➔ " 26.6.-2➔.8. 7.8.1119 m, 20.8. 17 p RM, 6.9. 
' 17.8.-28.9. 20 juv p RM, 11.9. 15 p M 

kapustarinta 51 19 -26.8. 26.8. 5 ad + 2 Pluvialis sp. p M, 
-29.9. 29.8. a12 m, 30.8. a35 Pluvialis sp. m 

tundrakmmitsa 75 3➔ " 19.7.- 6.9. 28.7. 57 ad m, 2.8. all m, 23.8. 7 p M, 

' 6.9.-29.9. 26.8. 7 ad p M, 6.9. 2 ad + 7 juv p M, 
19.9. 2 juv p + a3 juv m RM 

töyhtöhyyppä ➔5 157 111 - 6.8. 9.- 11.7. 1+-16 p (+ maastopoikasia) 

• isosirri 7 9 13.8.- ➔.9 . 13.8. 5 p, 15.8. 1 p M, 20.8. 5 p M, 22.8 
1 juv p(r), 23.8. 3 p RM, 4.9. 1 juv p M 

•pulmussirri 6 2➔.8.-27 . 8 . 24.8. 1 juv p M, 26.8. 9 p M, 27.8. 5 p M 

pikkusini 1 ➔23 68➔ 8.7.-19.9. 13.7. 15 p, 14.7. 10 p, 15.7. 20 p, 26.8. 
125 p RM, 28.8. 35 p, 29.8. 53 p + 
25 m RM, 30.8. 75 juv p, 31.8. 
➔9 juv p RM, 6.9. 35 juv p RM 

lapinsirri 67 153 193 " 5.7.- 9.8. 11.7. 20 p, 12.7. 10 p, 18.7. 50 p 
' 16.8.- 6.9. 

kuovisini 82 89 " 8.7.-16.8. 11.7. 8 ad p, 12.7. 21 ad p, 13.7. 8 ad p, 
' 29.8.-19.9. 15.7. 14 p, 17.7. 7 ad p 

suosirri 8 726 665 " 3.7.-12.10. 5.7. 91 ad p, 15.7. 90 p, 16.7. 30 p, 27.7. 
' 10.8.-2.10. 25 ad p + 40 ad m, 28. 7. 99 ad p + 165 rr 

5.8. 34 ad p M, 6.8. 33 ad m, 15.8. 
21 p RM, 6.9. 1 ad + 37 juv p RM, 8.9. 
23 p M, 19.9. 6 ad + 80 juv p + 15 m RI\ 
2.10.1 ad+ 19 juvp M 

• jiinkäsiniäinen 2 3 3 -19.7. 13.7. 1 ad p, 19.7. 2 p, 

uokukko 30 259 288 " 20.6.-1 ➔. 7. 4.7. 20 p, 5.7. ➔0 p, 14.7. 25 ad p, 26.8. 

' 2➔.7.-19.9. 70pM 

jänkäkurppa 26 3 9.8.-16.10. 18.9. 4 p, 25.9. 3 p, 2.10. 5 p, 4.10. ➔ p 

taivaanYuohi 2 ➔9 2➔ - 5.10. 22.8. 5 p 

lehtokurppa 1 ➔ l 16 -21.8. 5.-6.8. 4 p(Ä) 

• punakuiri 34 ➔➔ 5.7.-28.7. 5.7. 2➔ p, 28.7. 10 m 

• pikkukuoYi 1 2 2 12.7.-28.7. 12.7. 1 p, 28.7. 1 p 

kuovi 19 31 79 -22.8. 3.6. 5 p M, 17.7. 5 m 

mustaviklo 38 ➔2 "13.6.-15.7. 20.6. 7 p, 12.7. 5 p 
-19.9. 

• punajalkaviklo 1 ➔ 14 13.6.-23.8. 13.6. 2 p, 3. 7. 1 p, 5. 7. 1 ad p, 23.8. 1 p 1\ 

lampiviklo 5 
valkoviklo 17 308 226 - 21.8. 11.7. 30 p, 12.-13.7. 20 p, 17.7.17 p 

metsäviklo 1 36 23 - 1.8. 12.7. 5 p, 26.7. 4 p 

liro 21 742 65➔ 11.6.-30.8. 5.7. 70 p, 11.7. 50 p, 14.7. 71 p, 9.8. 58 p 

rantasipi 57 201 200 -25.8. 24.6. 12 p, 11.7. 15 p 

• karikukko < 1 12.8. 12.8.1 adp M 

•vesipääsk')' 2 5 16 10.8.-30.8. 10.8. 2 juv p, 11.8. 1 p M, 13.8. 1 p M, 
30.8. 3 juv p(r) 

PK+KK+IK+K 43 42 l➔. 7.-14.9. 26.8. 105 K+PKp M, 29.8. 
44PKp+mRM 

yh teensä 402 3883 ➔231 
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Taulukko 3. Kahlaajien havaintosummat vuonna 1999 ja keskimääräiset harnintosum-
mat syksyinä 198-l-98 Raasiossa sekä S)1ks~•n muuttokausi ja S~'~·smuuton suurimmat 
yksilömäärät Raasiossa ja Mustissa vuonna 1999. Ainakin pikkutyllin, tö)1htöhyy11än, 
taivaanvuohen, lehtokuq1an, kuovin, punajalka,iklon ja rantasi1Jin havaintosummiin si-
sältyy myös Raasiossa pesineitä yksilöitä, koska niiden erottaminen levähtäjistä on ollut 
mahdotonta (maastopoikasia ei kuitenkaan ole sisällytetty havaintosummaan). Kapusta-
rinnan havaintosummaan sisältyvät myös Pluvia/is sp. -havainnot. Merkintojen seli~-k-
set ovat taulukossa 2. 

Laji 1999 1999 8➔-98 Muuttokausi Suurimmat yksilömäärät 
kevät syksy syksy 

pikkutylli 132 286 ➔5➔ - 22.8. ➔.7. 15 p, 12.7. 15 p, 18.7. 15 p, 3.8. 
3 ad + 17 juv p, ➔.8. 1 ad + l➔ juv p 

tylli 61 326 266 -12.9. 10.8. 35 p, 12.8. ➔➔ ad p, l➔.8. 33 p, 
" 28.6.-29.8. 29.8. 25 ad + 8 juv + 22 p RM, 30.8. 
' 15.8.- 2➔ pRM 

kapustarinta 37 21 - 28.8. 21.7. 8 ad + 1 juv p + 1 m, 3.8. ➔ ad + 
' 19.7.-10.10. 3 Pluvialis sp. p, 28.8. 5 ad m 

tundrakurmitsa 2 135 37 " 15.7.- 28.8. 21.7. 8 ad m, 28.7. 30 ad p + 13 ad m, 
28.8. 70 ad m 

töyhtöhyyppii 138 392 11 ➔ -6.8. 20.7. 30 p, 21.7. 3➔ p, 2➔.7.13 p + 17 m, 
25.7. ➔8 p 

• isos ini 78 9 21. 7 .-28. 8. 21.7. 3 ad m, 25.7. ➔0 m, 28.7. 3 m, 
11.8. l ➔ p, 22.8. I+ l parvi m, 28.8. 16 m 

• pulmussirri 27 6 " 17.7.-12.8. 17.7. 6 p RM, 22.7. 6 ad p RM, 23.7. 
- 10.9. 5 ad p, 25.7. 5 p M, 28.7. ➔ p M, ➔ . 8 . 

2 ad p, 12.8. 6 ad p, 16.8. 1 p, 5.--6.9. 
1 juv p, 9.-10.9. 1 juv p 

pikkusini 12 338 667 " 16.7.-15.8. 17.7. 26 p RM, 18.7. 25 ad p, 22.7. 
' 10.8.- 16.9. 2➔ ad p RM, 23.7. 21 ad p RM, U8. 

21 p, 21.8. 30 p, 28.8. 22 juv p, 29.8. 
2➔ p RM, 30.8. 21 juv p RM 

lapinsini 178 305 190 -25.8. 20.7. 15 ad p, 2➔. 7. 29 p, 16.8. 32 p, 
" 10.7.- ➔ .8. 23.8. 15 p 
'29.7.-

ku ovisirri 2 130 89 " 1➔.7.-1➔.8 . 15.-16.7. 8 ad p, 17.7. 23 p, 18.7. 
' 10.8.-6.9. U ad p, 19.-20.7. 7 ad p, 22.7. 6 ad p + 

5 ad m RM, 10.8. 1 ad + 5 juv p, 29.8. 
29.8. 6 juv p RM 

suosini 36 102➔ 669 - 12.9. 16.7. 60 p, 17.7. 342 p RM, 18.7. 
"25.6.- 30.8. 150 ad p, 19.7. 35 ad p, 22.7. 203 p RM, 
' 10.8.-11.9. 23.7. 65 ad p RM, 25.7. 82 p RM, 27.7. 

10 ad p+ 20 ad m, 12.8. 90 ad p, 10.9.30 juvp 
• jänkiisirriiiinen 192 1 3 2➔.7. 2➔.7. 1 ad p 
suokukko ➔6 8➔0 286 " 18.6.- 29. 7. U - 15.7. 65 p, 16.7. 77 p, 17.7. ➔0 p, 

'20.7.-15.9. 20.7. ➔➔ p 2l.7.50p,22.7. ➔0p,2H38p+ 28m 

• jiinkiikurppa 1 5 28.8. 28.8. 1 p 
taivaanvuohi 11 u 25 - 12.9. ➔.8.3p 

lehtokurppa 9 26 17 -23.7. 18.7. 5 p(Ä) 
• punakuiri ➔60 ➔3 16. 7.-28.8. 16.7. 12 p, 17.7. 3 ad p, 28.8. ➔➔5 m! 
•pikkukuovi 7 1 2 28.7. 28.7. 1 m 
kuovi 25 ➔5 75 - 28.8. 25.7. 1 p + 6 m, 28.7. 6 p 
mustaviklo 8 138 ➔2 8.6.-10.8. 15.6. 11 p, 17.7. 12 p, 2➔.7. 8 ad + 2 juv + 

- ➔.8. 2 p + 7 m RM, 25. 7. 11 ad + 2 juv + 
'2➔.7.- 2pRM 

punajalkHiklo 17 76 13 - ➔.9. 6.8. 2 ad + ➔ juv p 
lampiviklo 1 
va lkoviklo ➔6 618 232 - 11.9. U - 15.7. ➔0 p, 16.7. 50 p, 18.7. 30 p + 

12 m, 20.7. ➔0 p, 2➔.7. 28 p + 20 m 
metsäviklo 21 56 2➔ - 3.8. l ➔ . 7. 10 p, 17.7. 10 p 
liro ➔➔ 1198 660 23.6.- 3.9. 2➔.6. 70 p, 19.7. 20 p + 69 m, 2➔.7. 20 p + 

' 13.7.- 129 m, ➔.8. 20 p + 50 m 
rantakuni ➔ < 1 
rantasipi 8➔ 271 200 - ➔. 9 . 13.7. 15 p, 16.7. 20 p 
•vesipäiisky 72 1 15 31.7. 31.7. 1 ad p 
PK+KK+IK+,K 131 ➔2 29.7.-28.8. 26.8. 20 Km M, 28.8. 30 KK + 90 IK m 

yhteensä 11 ➔7 6955 ➔208 

Kah/aaJa="tto 1998/a 1999 ~ 
tungoksessa. jonka päälm1.tksi laskettiin 
300 yksilöä. joukossa mm. 85 pikk.7.lsirriä 
(lisäksi Raasiossa samanaikaisesti -l0 pik
kusirriä). 15 suosirriä. 9 pulmussirriä. 70 
suokukkoa. 12 tylliä. 7 ttmclralnrrmitsaaja 
105 määrittämättä jäänyttä (huono sää ja 
pitkät etäisyydet!) kahlaajaa (sirrejä). 

Pikkusirrejä havaittiin Raasiossa koh
tuullisesti useina päivinä elo- ja syyslrnun 
vai hteessa . Suosirrejä j a tyllejä nähtiin 
pieniä määriä läpi syyskutm sekä Raasios
sa että Mustissa. Nuorten suosirrien muut
to huipentui 19.9 .. jolloin Raasionja Mus
tin yhteissummaksi saatiin 101 suosirriä. 
Syyskuun piristyksiä olivat v iitenä päivä
nä altailla havaitut tundrakurmitsatja Raa
sion jänkäkurpat, joita tavattiin 18. 9.-
16.10. 10 päivänä yhteensä 2-l yksilöä. Jän
käkurppa sai kunnian olla myös syksyn 
Yiimeinen kahlaaja altailla. 

Myös harYinaisuusrintamalla syksy 
1998 oli Yaisu. Karikukko. joka on pysy
nyt syysharYinaisuutena koko Pohjois
Savossa. tonki Mustin lietteitä 12.8. Har
maahaikaroita tavattiin vain 2 yksilöä. La
pasotkia kellui syys-lokalrnussa Raasion 
aalloilla nonnaalia luk .. tisammin (ks. tauluk
ko 5). Hiiripöllö yllätti Raasiossa retkeil
leen kiikaroijan 6.10. Varpuslintuosastol
lakaa.n ei ilm1eempiä rariteetteja havaittu 
(ks. taulttkko 5). 

Vuoden 1999 keYätretkeily alkoi jääpeit
teisten altaiden äärellä htthtik7.lun puolel
la . Ensimmäisten retkien yllättäjä oli 5.5. 
Raasiosta löytynyt talvipukuinen suosir
ri . joka pysytteli paikalla 18.5. saakka. Suo
sirrin löytöpäivänä nähtiin myös viiden 
pikkukuovin jengi, joka yllättäen lienee 
Raasion suurin paITi kyseisestä laj ista 
kautta aikain! Tmtkokutm puoliYäliin saak
ka kevät edistyi normaaleissa merkeissä ja 
ilman suurempia kahlaajakerääntymiä. 
Raasion pesijät {pikk.7.ltylli. töyhtöhyyppä. 
kuovi. rantasipi) oliYat tietysti retkien va
kiokamaa. Ensimmäinen tylli nä11tiin 15.5 .. 
ja 18.5. harnittiin ensimmäinen pikk.7.lsirri 
sekä ensimmäisetjuhlapttkuiset suosirrit. 
Semaava.na päivänä Raasioon olivat ilmes
tyneet ensinunäiset lapinsirrit. 

Toukol-..1.1un lopw1 sateiset säät h))'d)t
tivät tuttuun tapaansa kahlaajien ke\'äis
tä menoa pesimäseudttilleen. Tyllejä. lapin
sirrejä , jänkäsirriäisiä ja Yesipääsk)jä las
keutuikin Raasioon runsaasti (ks. tauluk
ko 3). Parhaimpina päi,inä t0ttko-ja kesä
kuw1 taitteessa em. lajien yhteisyksilömää
rä nousi yli sadan yksilön. Sen sijaa.n suo
sirrejä nä11tiin tmtkokuun lopulla va in yk
sittäisiä yksilöitä. Rarikahlaajatarjoruias
ta huolehtiYat rantaktn\'i ja lampiviklo. 
Ensinunäinen kirjattiin 29.5.-8.6. kolmena 
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päivänä. Viimeisenä haYaintopäi,·änä pai

kalla tepasteli kaksi k.'l.lrvia. LampiYiklo 

havaittiin vain 16.6. 
Vuoden 1999 syysmuutto YOitiin tode

ta käynnist:yneeksi 8.6 .. jolloin Raasiosta 

löytyi taas mustaviklo. Kesälomn puolel

la todettiin suokukkojen ensinunäinen vaa

timaton rnuutonhuippu ja lirojen ensim

mäinen rynnäkkö. Ensimmäiset seitsemän 

syysmuuttajiksi tulkittua suosirriä ehtivät 

Raasioon jo 25.6. Heinäkuw1 alku sujui 

normaalein lrnvioin verkkaisen Yiklo- ja 

suokukkornuuton merkeissä . Sirrejä alkoi 

tipahdella lisää heinäkt1m1 puolivälin alla 

ja kuukauden puoliYälissä altailla oli jo 

käymtissä kum1on sirrisäpinä, johon lisä

mausteita antoivat suokukan tavru10mais

ta nmsarunpi esiintyntinen sekä valkovik

lon. mustaYiklon ja liron vahvat muutot. 

Esimerkiksi 17. 7. Raasio n kahlaajastU1UTia 

oli 505 yksilöä (nun. pikkusirri 21. kuoYi

sirri 23. pulmussirri -+. suosirri 300. suokuk

ko -+0 , punakuiri 3). Sama häslinkijatkui 
viikon päi,·ätja molempien altaiden päi, it

täiset yhteisyksilömäärät kieppuivat 200-

.ioo kalllaajassa. Ajanjaksoa leimasivat uk
kos- ja sadekuurojen sekä etelänpuoleis

ten tuulten höystämät säät. siis tyypilli

set pudotuskelit. Heinäkuun lopulla myös 
tw1drak.'llrmitsat ja isosirrit olivat meno

päällä. joskin parhainunat päiväsmnmat jäi

vät noin -+0 yksilöön. 
Vaikka elokuun puolelle siirryttäessä 

kalllaajien meno raul1oittui. tarjosi erityi

sesti Raasio päivittäin monipuolisen ja 

mnsaan sirrivalikoiman läpi elokmm. Jouk

koon mahtuivat elokmm 10. päivän kiep

peillä , ·ru1l1ojen tyllien muuton huippuYai

heet. Vanl1ojen suosirrien toinen huippu 

oli 12.8. Lapinsirrin Yalwa esiintyminen 

jat:lrni elokmm kolmen ensimmäisen, iikon 
ajan: nuorten lintujen syysmuuton kulnti

naatio ajoittui varsin tarkasti kuukauden 

puoliväliin . Pikkusirrillä oli perinteinen 

nuorisorynnistys elokuun loppupuolella. 

mutta päiYittäiset yksilömäärät jäivät to

tuttua pienenuniksi. Nuoret lirot ry1utisti

vät vielä elokuun alussa. mutta mitä pitem

mälle elokuu ete1ti. sitä väl1älukuisenunik

si kävivät vikloryhmän edustajat. Suoh1-

kon ja piklmtyllin syysmuutot tyrehtyivät 

elokuun puoliYäliin mem1essä. 
Elokuun mielenkiintoisin kaltlaajrunuut

to koettiin Raasiossa tul1ruisessa tihh1-

sadesäässä 28.8. Onneksi paikalle sattui 

pari retkeläistä, sillä rengastusmiehityk

sestä huolehtinut rengastaja olisi toden

näköisesti touhunnut rengastuksiaan ja 

missannut muuton - ehkä näin kävikin 

aamtm varhaistw1teina. Ensimmäinen pie

ni IK-par\i noteerattiin klo 7.50, mutta kat

konainen staijaus aloitettiin vasta toisen 
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IK-paffen painellessa altaan yli tuntia 

myöhemmin. Tämän jälkeen Paf'ia ilmaan

hu tasaiseen tahtiin h1hnm seasta. Vilk
kainrntillaan muutto oli klo 11-12. Klo 15 

jälkeen muuttoa eijumikaru1 enää haYai11-

noih1. Pääosin kalllaajat olivat punak.1.lireja 

ja tundrak.mntitsoita. pienen osan par\'is

tajäätyä IK-määrityksiksi. Sekaru1 oli lyöt

täytynyt myös jokm1en isosirri. Suurim

massa parvessa muutti 150 lintua. Keh

nosta kelistä huolimatta yksikään paffi ei 
smurnitellut laskeutwnista lietteille. Hei

koinurullaan näk.")")'YS oli alle 3 km, joten 
oletettavaa on. että paljon kalllaajia meni 

haYaitsematta ohi ja yli tihkun seassa. 

MuuttaYia kal1laajia laskettiin päivän ai

kana yhteensä 660 yksilöä.joista määritet

l)jä ptmakuireja oli peräti -+45 yksilöä. 
Syyshmssa kahlaajista oliYat jäljellä 

enää jälki joukot. Raasio n kalllaajaeloa pi

tiYät yllä vain muutamat tyllit. pikkusirrit 

ja suosirrit sekä yksittäiset valkoYiklot. 

Pulmussirri näl1tiin syysh1tm alussa nel

jänä päivänä. Lokak.'lltm ainoa kalllaaja oli 

Raasiosta 10.10. yllätetty nuori kapusta

rinta . Syksy 1999 jäi Raasion historiaru1 

haYaintosm1U11alla tarkasteltm1a ,ilkkaru1a 

kahlaajasyksynä (6955 yksilöä) . Itse asi

assa Raasion havaintosumma on ollut 

suurempi Yain syksyllä 1991 (7 125 yksi

löä) . 
Muiden lint11jen osalta mitäänjärisyttä

Yää ei rnoden mittaan havaittu (ks. tau

lukko 5). Mustakurkku-uik.'llista tehtiin ha

vaintoja pitkin kesää. Harmaal1aikaroita 

näl1tiin 13. 7. alkaen keskimääräistä seh ·ästi 

enenunän. Uivelonaaras ilmestyi Raasioon 

21.7. ja oleskeli paikalla S) yskum1 allrnun 

saakka. Syksyn rariteettilajistoa edusti 

23 .10. Raasiossa havaittu allihaahka. Luh

tahuitti lisättiin Raasion lajilistalle. kun 

huittailija mölysi heinälmun puolivälissä 

läheisellä KolmisoppijärYellä. Eräs näky

vä laji keväisin ja keskikesällä on ollut pik

kulokki. joita myös pesi n10nna 1999 

Mustin itärannan hietikolla naurulokkien 

ja kalatiirojen seurassa. Pikkulokit hyö

dyntäYätjoukolla Raasion altaru1 sun-iais

sääskiarmeijoita. ja heinäkuussa altaalle on 

keräänl')'ll)t pohjoissaYOlaisittain merkit

täviä määriä nuoria pikkulokkeja stmriais

sääski jal1tiin (ks. taulukko 8). Heinäktms

sa todettiin käpylimmilla vaellusta.joka ei 

kuitenkaan äitynyt kovinkaan massiivi

seksi . Siinä siivellä havaittiin muutantia 

kirjosiipikäpylinh1jakin, 31.8. peräti 30 yk

silön parvi . 
Rengastusasemaa ehostettiin elohmn 

alussa uusimalla mökin terassin hlkiraken

teet. Syksyn viimeisellä käynnillä 31.10. 

tarkoihJksena oli käydä laittamassa mök

ki talvehtimishmtoon hakemalla ta.varoi-

ta talven alta pois. Paikalle h1lijoita odotti 

ikävä yllätys, sillä mökkiin oli murtaudut

tu . Kun viikatteella murjoth1 ovi oli kestä

nyt. pitkäkyntiset olivat laittru1eet ikkunru1 

säpäleiksi ja käyneet ryöväämässä kaikki 

kolme Pesola-vaakaa. MönunöYeikot siis 

olivat asialla, minkä totesivat myös paikal

le hälytetyt poliisit. Hiema.11 apeissa tun

nelmissa jäätiin odottrunaan edessä hää

möttävää kevättä . 
Havaintosunrn1alla tarkastelhma Raasi

ossa on haYaittu n10sina 198-t-99 yhteen

sä 70000 s:yyskahlaajaa (taulukko-+). Eni

ten em. syksyjen aikana on laskettu liroja 

01avaintosununa 11098 yksilöä). suosirrejä 

(11053)japikkusirrejä (10338). Muut lajit 

eivät ole toistaiseksi yltäneet havainto

sununan osalta l 0000 yksilön raja.pyykkiin . 

Em. kolmen kärkilajin yhteisosuus on lä

hes puolet Raasiossa laskeh1ista kahlaa

jista. Raasiossa on tähän mennessä ha

vaittu 33 kalllaajalajia, joista lampivikloja 

mustapyrstökuiri on nähty vain kevät

muuttokaudella. 

Taululd<o -t Raasiossa syysmuuton aika
na tavattujen kahlaajien (31 lajia) havain
tosummat vuosina 1984-99. 

Laji 
meriharakka 
pikkutylli 
tylli 

havaintosumma 
13 

7093 
4310 

siperian-/amerikankurmitsa 1 
kapustarinta 359 
tundrakurmitsa 685 
töyhtöhyyppii 2109 
isosini 210 
puhnussini 111 
pikkusini 10338 
lapinsi1Ti 3155 
palsasirri 3 
kuovisini 1462 
suosirri 11053 
jänkäsirriiiinen 50 
suokukko 5127 
jänkäkurppa 75 
taivaanvuohi 392 
lehtokurppa 284 
punakuiri 1109 
pikkukuovi 35 
kuovi 1177 
mustaviklo 769 
punajalkaviklo 269 
valkoviklo 4092 
metsiiviklo 420 
Iiro 11098 
rantakurvi 9 
rantasipi 3275 
karikukko 6 
vesipiiiisb.1' 227 
PK+KK+IK+K 758 
yhteensä 70074 
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Katsaus lajeittain 

Pikkutylli (Charadrius d11bi11 ) 
Laji on kuulunut Raasion ja Mus
tin altaan vakiopesijöihin . Vuonna 
1998 Raasiossa pesi 5 paria ja 
Mustissa vähintään 3 paria . Seuraa
vana kesänä vastaavat luvut olivat 
4- 5 paria ja vähintään 3 paria . Kas
villisuuden vallatessa Raasion hie
tikkokenttiä alue on huonontunut 
pikkutyllin pesimäympäristönä. 

Keväällä 1998 ensimmäiset pik
kutylli! tavattiin vasta 9.5. Raasi
ossa. Keväthavaintoja kertyi vain 
altailla (Raasiossa) oleskelleista pe
sijöistä eikä yli 10 linnun summia 
todettu yhdelläkään kevätkäynnil
lä . Kesäkuun lopun ja heinäkuun 
alun käynneillä Raasiossa kirjattiin 
itsepintaisesti päivästä toiseen 10 
linnun summia. jotka sisälsivät lä
hinnä pesijöitä . Parhaimmiksi päi
viksi jäivät 9.7. ja l 0. ? .. jolloin Raa
siossa nähtiin 15 p. Huonoon pesi
mämenestykseen viittasi se. että 
ainakin kahden (uusinta)pesinnän 
untuvikkoja löydettiin vielä 11 .-
17 .7. Heinäkuun lopulla Raasiossa 
rullasi päivittäin vain 4- 8 lintua vii
meisen yksilön näytläytyessä 3.8. 
Näin ollen nwöhäiset heinäkuunkin 
pesinnäl epäonnistuivat eikä läpi
muuttajia Raasioon juurikaan eksy
nyt. Mustista ilmoitettiin syyskau
della vain yksi pikkutylli ! 

Kevään 1999 ensimmäinen pik
kutylli raportoitiin 28.4 . Kevään 
käynneillä Raasiossa tavattiin yleen
sä 5- 10 lintua. jotka lienevät olleet 
pääosin pesijöitä . Myös syyskau
della pikkutyllin esiintyminen oli 
edclliskesän tavoin valju: kesäkuun 
lopulla ja heinäkuun alussa Raasi
osta laskettiin päivittäin t..·ymmen
kunta paikallista lintua. Parhaimmat 
pikkutyllipäiYät ajoittuivat elo
kuun alkuun (ks. taulukko 3). Syys
muutto päättyi jo varhaisessa ,·ai
heessa elokuun puolivälissä . Mus
tista ki1jattiin koko syksyn aikana 
vain 8 yksilöä . Raasion syyshavain
tosummatjäivät molempina katsa
usvuosina selvästi keskiarvon ala
puolelle. 

TyHi (Charadrius hiatic11 /a ) 
Keväällä 1998 tylli lukeutui melkein 
harvinaisuuksiin.joten kaikki kevät
havainnot on nopeasti lueteltu: 5.5. 
2 p. 28.5.- 3.6. 1 p ja 6.6. 3 p. Ju
hannuksen jälkeen tavatut yksittäi
set seikkailijat olivat todennäköi
sesti aikaisia yysmuuttajia : 26.6. 
1 ad p. 27 .6.- 2.7. ei käyntejä ja 3.-
5.7. enimmillään 2 p. Heinäkuussa 
tehtiin lisä ksi vain neljä muuta ha
vaintoa yli,teensä 11 yks il östä 
(enimmillään 27.7. 8 m). Syysmuut-

to 1998 käynnistyi todenteolla vas-
ta elokuun 10 . päivän kieppeillä. 
jolloin nähtiin myös Raasion suu
rimmat määrät (taulukko 2). Suu
rin osa elokuun vähistä havainnois
ta tehtiin Mustissa. jossa parhaim-
pienkin päivien määrät kohosivat 
niukasti yli 15 yk ilön . Raasiossa. 
jossa korkea vedenpinta oli peittä-
nyt pääosan liettei tä. elokuun par-
haimmaksi noteeraukseksi jäi 29.8. 
nähdyt 1 p ~ 11 m. Syyskuussa 
nuoria tyllejä tavoitettiin altaiden 
lietteiltä lähes kaikilla käynneillä. 
Kymmenen yksilön raja rikottiin 
kuutena päivänä. mutta parhaim-
millaankin päästiin vain 15 yksilöön 
(ks. taulukko 2). Raasion syyskuun 
vilkkaimmat päivät olivat 18 .-
19.9 .. jolloin paikalla levähti 10 
yksilöä . Tyllin syysmuutto oli ohi 
ennen syys- ja lokakuun vaihdetta . 
Mustin syksyn havaintosumma 
(123 yks.) oli lähes yhtä suuri kuin 
Raasiossa (vrt. taulukko 2). 

Seuraavana keväänä tylli oli 15 .5. 
alkaen Raasion rnkiokahlaajia: tyl
lejä vilisteli paikalla kevätmuutto
kaudella yhteensä 14 päivänä . 
Yleensä päiYäsummatjäivät viiteen 
yksilöön tai sen alle.ja vain kerran 
laskettiin yli 10 levähtäjää : 30 .5. 
noin 15 p. Mustin neljällä kevät
käynnillä ei tyllejä havaittu . Kesä
kuun lopun vakiohavainnolta ei sääs
tytty nytkään : 28.6. 1 p. 

Seuraavat tyllit keksittiin 10.7. ja 
21.- 22 .7. Syysmuutto pyörä hti 
kunnolla käyntiin 27 .7 .. jonka jäl
keen tyllejä nähtiin lähes päivittäin 
elokuun loppuun saakka. Heinä
kuun parhaak i tyllipäiväk i jäi 
30 .7 .. jolloin havaittiin 14 ad p. 
Vanhojen tyllien syysmuuton kul
minaatiovaiheet koettiin 10.- 15 .8 .. 
joskin vanhoja lintuja nähtiin hyvin 
vielä aivan elokuun lopussa (ks . 
taulukko 3). Syyskuussa tyllejä ta
vattiin yhdeksänä päivä nä (va in 
Raasiossa: paras päivä 11.9. 10 juv 
p). Syksyllä 1999 Raasion rannoil
la oli näkyvillä runsaasti lietepintaa. 
ja syksyn havaintosumma olikin 
selvästi suurempi kuin edellissyk
synä . Mustin havaintosumma jäi 
nyt vain 27 lintuun. 

Kapustarinta (Pluvialisapricaria) 
Kapustarinta on ollut kautta ha
vainnointihistorian lähinnä kuriosi
teetti . Keväthavaintoja ei tehty 
kumpanakaan katsa usvuotena . 
Syysmuuttoon 1998 liittyviä ha
vaintoja - Pluvialis sp . -havainnot 
mukaan lukien - saatiin 22.8. alka
en yhteensä seitsemältä päivältä 
(Raasio 5. Musti 2). Parhaat muu
tat löytyvät taulukosta 2. Mustin 
havaintosumma oli 10 yksi löä (jois
ta Pluvialis sp . 5 yks.). 

Tuadrakurmitsamäärä t vaihtelevat melkoisesti vuos ittain 
Raasiossa ja Mustissa. Taustalla tylli. ©Jarmo Yllluoma 

euraaYana syksynä kapustarin
toja nähtiin 19.7. alkaen yhteensä 
1 7 päivänä (Raasio 16. Musti 1 ). 
Yleensä altaiden lietteil lä nyhjäsi 
yksinäinen lintu ja 5 yksilön raja 
rikottiin va in kolmena päivänä (ks. 
taulukko 3). Kapustarinna lle meni 
syksyn 1999 viimeisen kahlaajan 
titteli . kun 10.10 . havaittiin nuori 
lintu . Mustin havaintosumma oli 
vain 2 yksilöä . 

Tuadrakunnitsa (P/11v,a/is squatarola) 

Tundrakurmitsoita ei havaittu ker
taakaan keväällä 1998 ja seuraava
nakin keväänä lajiin törmättiin vain 
kerran : 15.6. 2 p. Tundrakurmitsan 
syysmuutot ovat olleet hieman nä
kyvä mpiä ilmiöitä, joskin syksyllä 
1998 meno oli melko vaatimaton
ta; laji havaittiin yhteensä 10 päi
vänä (Raasio 5. Musti 6) ja yli 5 
yksi lön muutat on lueteltu taulu
kossa 2. Mustissa havaittiin syk
syn aikana 28 yksilöä. Syksyn 
1999 havaintosumma Raasiossa 
kohosi yli sadan yksilön kahden 
hieman paremman muuttopäivän 
ansiosta (ks. taulukko 3). Kaikki
aan tundrakurmitsoita nähtiin 13 
päivänä. yleensä 1- 2 yksilöä päi
vässään. Mustista ei saatu syksyn 
aikana ainoatakaan havaintoa. 

Töyhtöhyyppä (T anellus vanellus) 
Töyhtöhyyppä on vaki innuttanut 
asemansa Raasion pesimälajina. 
Vuonna 1998 hyyppiä pesi Raasi
ossa kaksi paria. joiden uusintape
sintöjen untuvikkoja juoksenteli 
hietikolla vielä 12 .7. Keväthavain
not koskivat näitä pesimälintuja . 
Syysmuuton aikana Raasioon pu
dottautui muutama yksittäinen har
hailija. mutta mitään isompia ke
rääntymiä ei havaittu . Parhaimmat 
pikkupotit laskettiin heinäkuun al-

kupuolella (ks. taulukko 2). Heinä
kuussa hyyppiä - osa paikan jälki
kasvua - jaloitteli Raasiossa lähes 
jokaisena päivänä. mutta syysesiin
tyminen päättyi jo varhain elokuun 
alussa. Mustista ei saatu hyyppä
havaintoja koko vuonna! 

Seuraavana kesänä Raasiosta löy
tyi kolme pesivää paria . Näitä pe
sijöitä lukuun ottamatta keväth~y
pät pysyttelivät poissa Raasion ja 
Mustin maisemista . Syysmuuton 
enteitä olivat 6.6. Raasiossa havai
tut 18 pja 15 .6. lasketut 12 p. Il
meisesti k-yse oli lähipelloilta pii
pahtaneista ja sulkasatonsa aloitta
neista 2kv-linnuista. Juhannukset
ta alkaen hyyppiä alkoi kerääntyä 
Raasion lietteilleja läpi heinäkuun _ 
paikalla lepäili päivittäin yleensä 
10- 25 lintua - osa tietenkin altaan 
pesimäkantaa. Havaintosummasta 
kehkeytyikin noin kolme kertaa 
ke kimääräistä suurempi . Parhaim
pien hyyppäpäivien (ks. taulukko 
3) lukuihin on ylletty aiemmin vain 
syksyinä 1991 ja 1995 . Elokuussa 
tavattiin enää viisi töyhtöpäätä. 
Mustin havaintosumma oli taaskin 
tasan nolla . 

lsosirri (Ca/idris can11/11s) 
Keväthavaintoja ei lajista saatu 
kumpanakaan katsausvuotena . 
Syysmuuttohavainnot on lueteltu 
taulukoissa 2 ja 3. Syksyn 1998 
esiintyminen oli normaalin näky
mätön . Yksi !epäilijä saatiin sentään 
rengastettuak.in . Syksyllä 1999 iso
sirrin havaintosumma kasvoi kes
kimääräistä suuremmaksi lähinnä 
kahden sateisen kahlaajamuuttopäi
vän (25.7. ja 28.8.) ansiosta. 

Pulmussini (Calidris alba) 
Kevätmuutolla laji on ollut altailla 
tosi harvinaisuus. kuten nytkin : ei 
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havaintoja kumpanakaan keväänä . 
Syksyn 1998 pulmussirrit kiikaroi
tiin elokuun lopussa Mustissa (ks. 
taulukko 2). jossa muun kahlaaja
massan joukossa 26.8. havaittu 9 
yksilön potti on suurin kerää nt)'
mä kautta aikain Raasion ja Mus
tin altailla . Raasion veden valtaa
milla lietteillä ei tavattu linnun lin
tua koko syksyn aikana . Seuraava
na syksynä pulmussirrejä vi li sti 
sekä Raasiossa että Mustissa hei
nä- syyskuussa yhteensä 12 päivä
nä (taulukko 3) ja parhaiden päivi
en määrät ylitti vät viiden yksilön 
rajan. Raasion havaintosumma oli
kin reilusti keskimääräistä suurem
pi ja Mustin vastaavaksi summak
si saatiin 12 yksilöä . 

Pikkusirri (Ca/idris 111i1111ta) 
Pikkusirrin keYätesiint)minen kau
della 1998 jäi yhteen havaintoon : 
28.5. 1 p. Seuraavana keväänä ker
tyi viisi harnintoa: 18.5. 1 p. 19.5. 
2 p. 23.5 . I p. 25 .5. 1 p ja 30 .5. 
peräti 7 p. Keväisin laji on sisä
maassa Yähälukuisena esiintyvä lä
pimuuttaja. 

Molempien katsa ussyksyjen 
pikkusirrisummat jäivät keskiarvon 
alapuolelle (ks. taulukko 2 ja 3). 
Syyskaudella 1998 vanhat pikku
sirrit muuttivat ripeästi : ensimmäi
nen tunnustelija todettiin 8.- 9. 7 .. 
päämuuttovaihe koettiin 12 .- 18.7. 
(yhteensä 58 yks .. ks. myös tau
lukko 2) ja viimeiset heinäkuun lin
nut hiipparoivat Raasiossa 28 .7. 
Sitten muutossa seurasi noin kah
den viikon täydellinen tauko. kun
nes 10.8. alkoi pikkusirrejä taas ri
potella altai lle . Kunnolla nuorten 
lintujen muutto pääsi käyntiin noin 
20.8 .. jonka jälkeen seurasi parin 
viikon mittainen pirteämpi vaihe 
(19.8.- 6.9. Raasion havaintosum
mana 339 yksilöä ja Mustin havain
tosum mana 158 yksi löä) . Tässä 
hötäkässä noteerattiin myös syk
syn parhaat pikkusirripäivät (tau
lukko 2). Syysmuutto tökkäsi kuin 
seinää n heti syyskuun puolivälin 
jälkeen . Ka hlaajien hyvä pesimä
menest)1s Venäjän tundralla (Solo
viev & Tomkovich 2002) ei heijas
tunut ainakaan Raasion havainto
summaan . llmei esti lajin heikoh
koa esiintymistä Raasiossa selitti 
os ittain korkea vedenpinta. si ll ä 
Mustin syksyn 1998 havai ntosum
ma (220 yks.) oli vastaavasti uusi 
ennätys.joskin Mustin havainnoin
ti oli po. syksynä monia aiempia 
syksyjä aktiivisempaa. 

Syk yn 1999 havaintosumma oli 
Raasiossa edellissyksyä alhaisem
pi . Vastaavasti Mustissa havainto
summa (64 yks.) jäi selvästi edel-
1 i syksyn ennätyslukemasta . 

10 

Syysmuuton alkukuYio oli perintei
nen: vanhojen pikkusi rrien tulo al
koi 16.7 .. päämuuttovaihe eurasi 
vä littömästi (ks . taulukko 3) ja 
meno hyytyi 25 .7. mennessä. Taas 
seurasi kahden viikon hiljaisempi 
vaihe ja viimeisten vanhojen lintu
jen sii ve llä nuorisoa alkoi tippua 
kiihtyvällä tahdilla elokuun l 0. päi
vän kieppeillä. Vilkkaamman muu
ton vaihe venähti noin kolmen vii
kon mittaiseksi (9.- 30.8. Raasion 
havaintosumma 216 yks .. Mustis
sa va in 22 yks.: ks. myös taulukko 
3). Syyskuu oli muutossa jo jääh
dyttelyä : kahdeksana päivänä yh
teensä 19 yksilöä Raasiossa . Muut
tokauden hännänhuipuksi jäi 16.9. 
todetut 3 p Raasiossa . 

LapinsiJTi (Calidris lemminckii) 
Kevään 1998 lappalai et tarnttiin 
21.5 .-6.6 .. ja neljänä päivänä yllet
tiin 10 yks il ön päiväsummaan : 
25.5. 14 p.30 .5.13 p.31.5 . 15 pja 
3.6 . I 0 p. Mustista ei lapinsirrej ä 
löytynyt kevään aikana. Raasion 
kevään havaintosumma jäi tavan
omaista vaatimattomammaksi (tau
lukko 2) . Vanhojen lintujen syys
muutto oli aikavälille 5 .- 19. 7. sijoit
tunut kau nis paketti . joka sisälsi 
havainnot 133 yksilöstä. Huippu
päivänä 18.7. Raasion rannoi lla rul
las i peräti 50 lapi nsirriä. Moisia 
päivälukemia ei ole altailla rekiste
röity kertaakaan aiemmin . Syys
muuton muutkin vilkkaa t päivä t 
osuivat em. jaksolle (taulukko 2). 
Nuorten lintujen muuttokaudella 
lapinsi rri! kartteliva t altaita; 24 . 7 .-
6.9. lapinsirrejä tavattiin Raasiossa 
vain 11 päivänä yhteensä vain 19 
yks ilöä . Ai nut yli kahden yksilön 
päivä tuona aikana oli 15 .8 .. jolloin 
kirj attiin 8 p. Mustin syyshavain
tosumma oli vaatimattomasti va in 
5 yks ilöä. 

Myös keväällä 1999 lapinsirrit 
tuliva t ja menivät säntillisesti ilman 
aikaisia etuilijoi ta ja taka joukkojen 
vetkuttelij oita . Muutto käynnistyi 
19.5 .. jolloin Raasioon oli pudon
nut 7 p. Muuton kiivain vaihe ajoit
tui touko- ja kesäkuun taittee een 
ja 4.6. tavattiin viimeinen pohjoi
seen menijä . Yli 20 yksi lön päiviä 
oli kolme: 23 .5. 20 p. 29 .5. peräti 
43 p ja 1.6. 25 p. Kevään havainto
summa oli uusi ennät)is (taulukko 
3). Mustissa ei tavattu taaskaan 
yhtää n kevätlappalaista. 

Syksyllä 1999 lapinsirri oli Raa
sion kahlaajalinnuston peruskamaa 
päivästä toiseen. Havaintosumma 
kohosikin keskimääräistä suurem
maksi (taulukko 3). Vanhojen lintu
jen muutto ajoittui vajaan kuukau
den jaksoon (10. 7.-4.8.).jonka ha
vaintosummaksi saatiin 1 73 yks i-

löä.Aikavälillä 5.- 25.8. lapinsirri oli 
edelleen vakiovieras (havaintosum
ma 129 yks.) jajakson vi lkkaimmat 
päivät sattuivat kuukauden puoli
väliin (taulukko 3). Lajin muutto
karkelot olivat ohi jo hyvissä ajoin 
ennen elokuun päättymistä . sillä 
vi imeiseksi havainnoksi jäi 25 .8. 
nähdyt 2 p. Mustin syksyn saldo 
oli pyöreä nolla. 

Kuovisirri (Ca /idrisferruginea) 
Keväisin laj i on sisämaassa aito ra
riteetti . Katsauskeväiltä saatiinkin 
vain yksi havainto: 25 .- 26.5 .1999 
1 p Raasiossa . 

Syksyllä 1 998 käyränokkia ta
vattiin melko mukavasti (ks. tau
lukko 2) havaintojen pääosan ker
tyessä Raasiosta siitäkin huolimat
ta. että altaan vedenpinta oli korke
alla. Ehdoton valtaosa havainnois
ta koski vanhoja lintuja ja nuorten 
lintujen havaintosumma jäi vaati
mattomasti viiteen lintuun ! Taimy
rin niemimaa lla lintujen pesimä
menestys todettiinkin heikoksi. 
vaikka Venäjän tundran länsiosien 
pesinnät olivat sujuneet linnuilta 
hyvin (ks. edellä), joten Raasionja 
Mustin havainnot tukiva t kuovisir
rin pesimäalueiden pesimätietoja . 
Vanhojen lintujen muutto keskittyi 
kauniisti ajanjaksoon 8.- 19.7 . (ha
vaintosumma 74 yks.). jolloin to
dettiin myös syyskauden parhaat 
muuttopäivät (taulukko 2). Loput 
kuovisirrit kirjattiin 28 .7.-19.9. 
(havaintoja vai n kuudelta päivältä, 
havaintosumma 8 yks.). Musti sta 
löytyi va in yksi !epäilijä (20 .8.). 

Kuovisirrin syysmuutto 1999 
suj ui vakionuotituksella . Vanhat 
linnut olivat menossa joukolla ete
lään 14.- 25.7 .. jolloin havaintosum
maksi saa tiin Raasiosta 86 yks. 
(parhaat päivä t ks. taulukko 3) ja 
Mustista 3 yks. Sitten muutossa 
seurasi lähes kahden viikon täydel
linen tauko. kunnes 7.8 Raasioon 
ilmest)'i taas vanha lintu . Tuosta 
alkaen kuovisirrej ä spurttaili Raa
sion rannoilla useimpina päi vinä 
elokuun loppuun saakka. Elokuun 
aikana (havaintosumma 42 yks.) ei 
kuitenkaan nähty kerrallaan suu
rempia määriä: yleensä Raasion liet
teitä porasi pari yksilöä ja viiden 
yksilön määrät olivat tiukassa (ks. 
taulukko 3). Mustissa nähtiin elo
kuussa vain 5 p. Vihoviimeinen 
kuovisirri kahlasi Raasiossa 6.9. 
Mustin havaintosumma oli 8 yks. 

Suosirri (Ca lidris alpina ) 
Laji oli yllättävän vähälukuinen le
vähtäjä kevää llä 1998. sillä laji ta
vattiin Raasiossa va in kolmasti : 
23 .5. 3 p. 25 .5. 3 p ja 28 .5. 2 p. 
Vuoden 1998 syysesiin tyminen oli 

havaintosummalla tarkasteltuna 
varsin tavanomainen (ks. taulukko 
2). Heti heinäkuun alussa oli yksi 
huippupäivä (5 .7. 9 1 ad p).jonka 
jälkeen seurasi viikon mittainen luo
va tauko. Vanhojen lintujen meno 
kiihtyi taas heinäkuun puolivälissä 
tyrehtyäkseen taas parissa päiväs
sä. Sitten taas vietettiin uusi viikon 
mittainen lähes täydellinen tauko. 
kunnes sateen seassa 27 .- 28.7 . al
taiden kautta suihki syksyn paras 
suosirrimuutto (ks . taulukko 2). 
Heinäkuun havaintosummaksi ker
tyi Raasiosta mukavat 575 yks .. 
kun Mustissa ei nähty ensimmäis
täkään lintua! Vanhoilla linnuilla oli 
yritystä vielä elokuun alussa (ks. 
taulukko 2), mutta loppukuu oli 
tasaista taaperrusta muutaman lin
nun päivälahtiin parin paremman 
päivän sattuessa kuukauden puoli
väliin (15.8. 3 ad ..- 1 juv p Raasios
sa ja 17 p Mustissa) ja kuukauden 
lopulle (26 .8. noin 5 ad + 10 juv p 
Mustissa). Raasion elokuun havain
tosummaksi kirjautui vain 69 yks .. 
kun Mustin vastaavaksi summaksi 
saatiin nyt 1 12 yks. 

Nuorien lintujen kiirei simmät 
päivät havai nn oitiin syyskuu s a 
(ks. taulukko 2) lintujen viihtyessä 
Raasion olemattomien lietteiden 
sijasta etupäässä Mustin rannoilla 
(syyskuun havaintosumma Raas i
ossa 81 yks. ja Mustissa 14 7 yks.). 
Lokakuun alussa oli vielä yksi nuor
ten lintujen pyrähdys (ks. tauluk
ko 2). Venäjän tundralta kantautu
neet tiedot kahlaajien hyvästä pe
simämenestyksestä (ks. edellä) sat
tuivat yksiin Raasion ja Mustin 
suosirrinuorison kohtuullisen kor
keiden lukumäärien kanssa. Suosir
rin syysmuuttotarinaan laitettiin 
piste vasta 12 .10. , kun Musti ssa 
piipersi l p, joka oli hieman yllät
täen mustamahainen vanha lintu . 
Raasion viimeinen lintu nähtiin 
4.10. Mustin syyshavaintosumma 
oli 280 yks. 

Kevään 1999 suosirrimuutto al
koi talvipukuisen linnun ilmaantu
misella 5.5. Raasioon.Altaalle oles
kelemaan jäänyt etuilija sai laj i
kumppaneita se urakseen vasta 
18.5 .. jolloin paikalla karkeloi 10 p. 
Kevään parhaaksi lepäilijäsummak
si jäi 19.5 . laskettu 11 p. Aikaväli l
lä 21 .5.- 3.6. tavattiin lähes päivit
täin 1- 2 yksilöä. Raasion kevätha
vaintosumma oli tavanomaisen vaa
timaton (taulukko 3). Mustissa ei 
nähty keväällä ainoatakaan suosir
riä. 

Kiireisimmät syysmuuttaj at ta
vattiinjo juhannuksen tienoilla, kun 
25 .6. Raasioon oli laskeutunut 7 ad 
p. Seuraavan kerran suosirrien kans
sa oltiin silmätys ten 9 .7. Syys-



muutto saavutti huipennuksensa 
heti heinäkuun puolivälin jälkeen; 
17.7. sadekuurojen lomassa ja ka
tiskakierrosten yhteydessä Raasi
ossa nähtiin 300 p. Suosirrejä tuli 
ja meni pitkin päivää. joten lintuja 
saattoi livahtaa ohi rengastajien 
huomaamatta. Samankaltainen ralli 
jatkui vielä seuraavana päivänä. 
jonka saldok i ynnättiin 150 p- m. 
Mustissa ei noina ryntäyspäivinä 
edes käyty. joten altaan suosirrimei
ninki jäi täysin arYoitukseksi . Kun 
Mustissa sitten seuraavan kerran 
pistäydyttiin 22. 7 .. löytyi rannoil
ta yhteensä 133 ad suosirriä (Raa
siossa samanaikaisesti 70 p). Aika
välillä 15.- 28. 7. havaintosummak
si saatiin Raasiossa 787 ja Musti s
sa 239 suosirriä. Heinäkuun viimei
sinä päivinä suo irrien meno tyssäsi 
lähes kokonaan . Muutto piristyi 
uudestaan pariviikkoisen hiljaiselon 
jälkeen 10.8.: 10 .- 15 .8. tavattiin 
Raasiossa 136 p ja Mustissa 19 p. 
Tässä yhteydessä tilastoitiin myös 
syksyn ensimmäiset nuoret suosir
rit (ks. taulukko 3). Sitten seurasi 
yli kolmen viikon hiljainen jakso. 
jolloin muutamina päivinä nähtiin 
vain yksittäisiä ruokailijoita . Ainoa 
tämän jakson parempi päivä elettiin 
29.8.,jolloin nähtiin Raasiossa 3 juv 
ja Mustissa 2 ad - 17 juv suosirriä . 
Syksyn viimeiset suosirrit tonkivat 
Raasion lietteitä syyskuun alussa 
(1.- 12.9. havaintosumma 72 yks.). 
jolloin todettiin vielä pari kohtuul
lista nuorisopäivää: 10.9. 30 juv p 
ja 11 .9. 27 juv p. Raasion syysha
vaintosumma oli selvästi keskimää
räistä parempi (ks . taulukko 3). 
Mustin syyshava intosumma oli 
kohtuullinen 289 yks. 

JänkäsiITiäinen (L1 m1co/afalcmellus) 
Vuoden 1998 sirriäishavaintojen 
esittely ei kuluta paljoa palstatilaa. 
Keväällä plokattiin kaksi lintua : 
28.5. 1 pja 7.6. 1 pRaasiossa. Syk
syn vähät havainnot löytyvät tau
lukosta 2. 

Kevään 1999 sirriäi smuutossa 
oli vat toiset sävelet. Sateet sekä vä
lillä pohjoi en puolei set ja välillä 
myö täi set etel änpuoleiset tuulet 
pysäytti vä t pohjoiseen puskevia 
sirriäisiä parvitolkulla Raasion ran
noille. Tyypilliseen tapaansa leväh
tämään pudonneet sirriäiset olivat 
levottomia ja pysähdykset olivat 
usein pikaisia stoppeja . Kattava m
malla havainnoinni lla muuttajia olisi 
saattanut nähdä huomatta vasti 
enemmän. Raasion havaintosarjas
ta kehkeytyi ilti näyttävä: 28 .5. 2 
p. 29.5. 11 p. 30.5. 46 p. 31.5. 80 
p, 1.6 . 29 p. 2.6. 9 p ja 3.6. 15 p. 
Raasion keväthavaintosumma (192 
yks .) oli toiseksi paras kautta ai-

kain: keväällä 1993 Raasiossa sum
mattiin 262 sirriäistä. Rupumuut
toihin palattiin taa s yysmuutto
kaudella 1999: tiiviistä havainnoin
nista huolimatta hava innoijien oli 
tyytyminen yhteen ai nokaiseen 
yyshavaintoon (ks. taulukko 3). 

Suokukko (Philomach11s pugnax) 
Altaiden keväiset suokukkomäärät 
ovat kautta aikain olleet varsin köy
käisiä. Kevään 1998 paras päivä oli 
9.5 .. jolloin laskettiin vaatimattomat 
11 p. Kevään 1999 huippu jäi yhtä 
vaatimattomaksi : 18.5. 12 p. Mo
lempina keväinä suokukkoja. myös 
naaraita.jäi vetelehtimään Raasioon 
touko- ja kesäkuun vaihteeseen 
saakka. mikä saattaa viitata pesin
tään lähiympäristössä tai pesin
täyri tykseen Raasiossa . Laji pesi 
Raasiossa vuonna 1996 (2 paria). 
mutta katsausvuosina pesinnöistä 
ei saatu kummempaa vihiä. 

Tunnetusti suokukat (koiraa t) 
aloittavat siirtymisen etelään var
hain kesäkuussa . Kesäkuun 1998 
paras summa laskettiin 20.6 .. jolloin 
Raasioon oli pelmahtanut 10 suo
kukkoa . Heinäkuun alussa ja puo
li vä li ssä koettiin pari parempaa 
päivää (ks. taulukko 2). mutta hei
näkuun loppupuoli ja koko elokuu 
oli lajin osalta latteaa aikaa: useim
pina päivinä altaalla seikkaili yksi t
täisiä suokulaisia ja nipin napin yli 
kymmenen linnun summia saatiin 
vain yhtenä päivänä. Raasion ha
vaintosumma heinäkuussa oli 193 
yks. ja elokuussa vain 45 yks. Syk
syn parhaimmaksi lukemaksi jäi 
Mustissa 26.8. nähdyt noin 70 p. 
Syyskuussa nähtiin enää muuton 
jämiä. Mustissa havai ttiin syksyn 
ai kana yhteensä 80 yksilöä. 

Suokukkosyksy 1999 oli selvästi 
edeltäjäänsä rävä kämpi . Raasion 
havaintosumma oli kolminkertainen 
keskiarvoon nähden (taulukko 3). 
Mustin syyssumma (13 yks .) ei 
kommentointia kaipaa . Kesäkuun 
paras kuittaus tehtiin 23 .6 .. jolloin 
Raasiossa luurasi 12 yksilöä . Kesä
kuun havainto umma oli 29 yks. 
Muutto voimistui selvästi heinä
kuun 10. päivän tienoilla ja kuukau
den puolivälissä tilastoitiin Raasi
on oloissa ennätyksellisiä lepäilijä
määriä (taulukko 3). Vahva meno 
jatkui läpi heinäkuun jälkimmäisen 
puoliskon ja päiYittäiset määrät oli
vat yleensä 10-40 yksilöä . Heinä
kuun havaintosummaksi saa tiin 
peräti 676 yks .. joka on noin 80 °o 
koko syksyn havaintosummasta . 
Elokuun ensimmäisellä puoliskolla 
laskettiin säännöllisesti vielä 5-1 5 
yksilön päi väsummia (parhaana 
päivänä 4.8. 16 p). mutta jo elokuun 
jälkimmäisellä puoliskolla laji oli 

milteipä harvinaisuus Raasion ran
noilla. Elokuun havaintosummaksi 
kertyi 122 yks . Syyskuu oli enää 
silkka muodollisuus: kolmena päi
vänä yhteensä 4 yksilöä . 

Jänkäkurppa (L;111 11oc1yptes 111i11i11111s) 
Jänkäkurppa on ollut altai lla myö
häissyksyn kuuhkija eikä nytkään 
tehty ensimmäistäkään kevätha
vaintoa . Mustista ei saatu syysha
vaintojakaan . Syksyn 1998 ensi 
havainto tehtiin yllättäen jo 9.8 .. 
jolloin rannalla lymyili I p. Seuraa
vakin yksilö yllätettiin vielä elokuun 
puolella: 24 .8. 1 p . .Tänkäkurppien 
havaitsemisen edellytyksenä on 
yleensä niiden yöpyynti syyskuun 
lopulla ja lokakuussa . Nyt tätä 
pyyntiä oli vain yhtenä yönä ( 18.-
19.9.). jolloin katiskoista kerättiin 
rengastettavaksi yhteensä neljä ja 
havaittiin kaksi ruokailevaa jänkien 
lintua (18.9. 4 pja 19.9. 2 p). Kur
pat saa puvat Raasioon ruokaile-

Kah/aa/amw/ro 1998 ~ 1999 ~ 
maan yleensä vasta iltahämärissä ja 
katoavat tavalli sesti päiväsajaksi 
jonnekin altaan ympäristöön . Par
haat kurppakerääntymät kompat
tiin rantaviivasta kuitenkin päiväs
aikaan lokakuun alussa (tau lukko 
2). Kaikkiaan jänkäkurppia havait
tiin S)yskuussa neljänä (havainto
summa 10 yks.) ja lokakuussa kuu
tena päivänä (14 yks.) . Syksyn 
havaintosumma oli toiseksi paras 
kautta aikain. Vain syksyllä 1996 
on päästy parempaan havainto
summaan (32 yks.). 

Syksyllä 1999 palattiin jänkä
kurpan osa lta taas karusti arkeen . 
sillä lajista saatiin vain yksi havain
to (taulukko 3). Syyskuussa oli yö
pyyntiä vain kolmena yönä (3 .- 5.9. 
ja 10.- 11.9.) ilmanjänkäkurppasaa
lista. 

Taivaanvuohi (Ga/li11ago galli11ago) 
Raasio n ja Mustin havainnoinnilla 
ei saada oikein järkevää kuvaa lajin 

Taulukko 5. Raasiossa ja Mustissa tavatut harvinaisuudet ja 
vähälukuiset lajit ,uonna 1998 ja 1999. Mukana ei ole kahlaa
jia. Havainnot ovat Raasiosta, ellei toisin mainita. 

Mustakurkku-uikku: 11.-12.7.1998 l p, 3.8.1998 1 p, 29.5.-
1.6.1999 2 p, 25.7.1999 3 ad + 2 juv p Musti, 3.-25.8.19991 juv p 

Merimetso: 9.8.1998 a4 SW, 29.8.1999 a9 S Musti 
Harmaahaikara: 18.7.19981 p, 25.7.19981 WSW ja 13.7.-

7.8.1999 havaintosummana 23 p+m Raasio+ Musti (enim
millään 1.8. a5 juv p) 

Lapasotka: 21.5. ja 23.5.1998 1 Q p, 25.9.-28.10.1998 ha
vaintosummana 130 p (enimmillään 6.10. 20 p ja 12.10. 21 
p), 29.9.-5.10.1999 5 p ja 13.10.1999 2 p 

Mustalintu (kesäharninnot): 2.6.1998 1 a' p Musti 
Allihaahka: 23.10.1999 l lkv p 
Alli (kesähavainnot): 1.-8.6.1999 2 ,. p 
Uivelo (kesähavainnot): 21. 7.--4.9.1999 1 Q-1mk. 1> 
Sinisuohaukka (kesähavainnot): 31.7.1998 1 <i' kiert , 

15.7.1999 1 ad kie11, 18.7.1999 1 Q t>, 25.7.1999 l<i' NE 
Amtmhaukka (kesähavainnot): kesä 1998 reviiii (mm. 16. 7. 

ja 21.-31.8. havaintoja ad ,. Raasiossa ja Mustissa), 9.-
21.8.1999 1 -puk. t> 

Luhtahuitti: 12.-14. 7.1999 1 Ä (Kolmisoppijärvellä) 
Kurki (kesähavainnot): 29.5.-29. 7.1998 havaintosummana 

noin 25 p/kiert luppoyksilöä 
Huuhkaja: 18.9.1998 2 Ä, 16.9.1999 1 p 
Hiiripöllö: 6.10.1998 1 t> 

Viirupöllö: 13.8.1999 l t>(ä) 
Suopöllö: 31.7.1999 1 t> 
Pohjantikka: 23.8.1998 H 1> 
Viitasirkkalintu: 13.-16.7.1998 1 Ä 
Pähkinähakki: 4.9.1999 1 p 
Kirjosiipikä1>ylintu: 26.7.1998 l d'Q t> Musti, 22.8.1998 1 p, 

23.8.1998 pan·i, 16.9.1998 2 Ä Musti, 15.5.1999 1 t>, 
24.7.1999 a3 NW, 22.8.1999 l p, 31.8.1999 a30 p 
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muutonaikaisista edesottamuksis
ta, koska laji on molemmilla altailla 
vähäl ukuinen vierailija. Kevätha
vaintoja tehtiin vain soidinlentävis
tä linnuista. Vuonna 1999 laji kuu
lui Raasion pesimälintuihin (tau
lukko 7). Mustista ei saatu syys
havainloJa kumpanakaan katsaus
syksynä. Raasiossa syyshavaintoja 
tehtiin pääasiassa heinä- ja elokuus
sa,jolloin taivaanvuohia löydettiin 
yleensä yöaikaan altaan rannoilta 
ruokailemasta . Ilmeisesti suurin osa 
Raasiossa tavatuista pitkänokista 
on vuodesta toiseen ollut ympä
röiviltä kosteikoilla tilapäisesti al
taalle ruokailemaan pistäytyneitä 
yksilöitä . Syksyn 1998 havainto
summa oli keskimääräistä parempi 
(ks. taulukko 2). mutta kaikkiaan 
esiintymiskuukausien havainto
summat olivat hyvin vaatimatto
mia: heinäkuu 12 yks .. elokuu 23 
yks., syyskuu 8 yks. ja lokakuu 6 
yks. Syksyn 1999 havaintosumma 
oli olematon (taulukko 3). 

Lehtoluirppa (Scolopax rusticola) 
Keväthavainnot koskivat kumpa
nakin katsauskeväänä muutamaa 
ilta- tai yöaikaan havaittua soidin
lentäjää. Samoin valtaosa heinä-ja 
elokuun havainnoista on näitä yö
taivaan kurnuttajia, jotka pendelöi
vät lentoreissuillaan Raasion altaan 
liepeillä. Mustin havainnoijat eivät 
ilmoittaneet ensimmäistäkään leh
tokurppaha vain toa . Raasion ja 
Mustin havainnoinnilla ei saada 
kunnollista informaatiota tämän 
melsäkahlaajan muutosta. 

Punakuiri (Limosa lapponica) 
Keväthavaintoja lajista ei kertynyt. 
Syksyisinkin laji on altai lla vähälu
kuinen läpimuuttaja, josta saatiin 
syksyllä 1998 kaksi havaintoa (ks. 
taulukko 2), mikä on tavanomainen 
määrä. Yhden huippupäivän ansi
osta syksyn 1999 muutto veti ver
toja syksyn 1985 tapahtumille (ks 
edellä ja taulukko 3). Tuolloinkin 
nähtiin elokuun lopun sadepäivänä 
vastaavanlainen ryntäys (syksyn 
1985 havaintosumma 405 yks.)(ks. 
Ukkonen 1986). Syksyn 1999 ha
vaintosumma on uusi havaintosum
maennätys ja 28 .8. havaittu muut
to (445 m + IK 90 m) on lajin ennä
tysmuutto Pohjois-Savossa (vrt. 
Ruokolainen & Kauppinen 1999). 

Pikkukuovi (N11111eni11s phaeop11s) 
Keväthavaintoja - kaikki Raasios
ta - saatiin vain kahdeksasta linnus
ta: 17 .5.19981 psekä5 .5.19995p 
ja 8.5 .1999 2 p. Vähäiset syys
muuttohavainnot on koottu tauluk
koon 2ja 3. 
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Vesipäiiskyjä pysähtyi keväällä 1999 joukoittain Raasioon, mutta syksyllä havaittiin vain yksi Iin 

KuoYi (N11111eni11s arquata) 
Laji pesi Raasiossa molempina kat
saus vuosina ja kevätkausien ha
vainnot koskivatkin näitä pesimä
lintuja. Siten kevään havaintosum
mat olivat molempina keväinä nor
maalin vaatimattomia (ks. taulukko 
2ja 3). 

Syysmuuton 1998 avauksena 
voitaneen pitää 3.6. Mustissa le
päillyttä viiden linnun parvea. La
jin syysmuutossa ei koettu mitään 
dramatiikkaa vaan syysesiintymi
nen oli yksittäisten lintujen tapaa
mista molemmilla altai ll a pitkin 
heinä- ja elokuuta. Havaintosumma 
jäi selvästi alle keskiarvon . Yli vii
den linnun kasoja ei nähty kertaa
kaan koko syksyn aikana (tauluk
ko 2). Mustissa kiikareihin osui 
syksyn mittaan yhteensä vain 10 
kuovia . Sama köyhäilymuutto jat
kui seuraavana syksynä eikä mitään 
kunnollisia kerääntymiä nähty nyt
kään (taulukko 3). Mustin havain
tosumma oli nyt vaivaiset kolme 
lintua. 

Mustaviklo (Tringa e1y throp11s) 
Yllättävästi kevään 1998 mustavik
losaldo oli molempien altaiden osal
ta puhdas nolla lintua . Ensimmäi
nen syysmuuttaja pudottautui 
Raasioon 13 .6. Meno oli alusta al
kaen hiljaista hyssyttelyä ja vi iden 
linnun kerääntymäl olivat kortilla 
(taulukko 2). Kesäk.1.1ussa havaittiin 
yhteensä 11 vanhusta ja heinäkuun 
ensimmäisen puoliskon havainto
summaksi muotoutui 16 yksilöä . 

Heinäkuun puolivälin jälkeen syys
kauden havaintosumma ka1ttui vain 
11 yksi löllä. 16.-19.9. havaittu vii
vyttelijä oli varsin myöhäinen lajin
sa edustaja. Mustissa ei tavattu 
yhtään mustavikloa koko vuonna. 

Kevään 1999 mustaviklomuutto 
oli melkein edelliskevään toisinto: 
Raasiossa nähtiin 8.5 .-21.5. kolme
na päivänä yhteensä 8 yksilöä . 
Mustiin ei kevätmuuttajia eksynyt. 
Syysmuutto käynnistyi taas kuu
liaisesti kesäkuun alussa ja ensim
mäinen,joskin vaatimaton, muutto
huippu ajoittui jo kesäkuun puoli
väliin (ks taulukko 3). Kesäkuus
sa Raasiossa havaittiin hajanaisella 
havainnoinnilla yhteensä 18 yksi
löä . Heinäkuun ensimmäinen lintu 
tavattiin vasta 13 .7. , jonkajälkeen 
mustavikloja tjuittaili Raasiossa 
jokaisena päivänä elokuun ensim
mäiselle viikolle saakka. Tämän seu
rauksena koko syksyn havainto
summa kasvoi keskimääräistä pa
remmaksi . Jakson vilkkaimmat 
muuttopäivät koettiin heinäkuun 
toi sella puoliskolla (taulukko 3). 
Heinäkuun havaintosumma oli 106 
yks. ja vastaavasti elokuussa enää 
vain 14 yks. Mustin havaintosum
ma oli vain viisi mustavikloa. Lajin 
syysmuuttoruljanssi oli ohi jo 10.8. 

Punajalkaviklo (Tringa totanus) 
Punajalkaviklon esiintymisen osal
ta vuosi 1998 oli poikkeuksellisen 
nihkeä kausi. Punk.kuja tepasteli 
altai lla vain viitenä päivänä. Syys
kaudella tavattiin viisi yksilöä (ks. 

taulukko 2) ja keväällä yksi: 9.5. 1 
p Raasiossa . 

Vuonna 1999 laji pesi Raasion 
hietikolla ja keväthavainnot koos
tuivat suurimmaksi osaksi tätä pe
sivää paria koskevista havainnois
ta. Ensimmäisen kerran punajalko
ja kiikaroitiin 15.5. Yleensä Raasi
ossa tavattiin 1- 2 lintua, mutta 8.6. 
paikalle oli kerääntynyt viiden lin
nun lössi . Pesintä oli poikkeuksel
lisen myöhäinen (uusintapesye?), 
sillä poikasia alkoi hortoilla Raasi
ossa 11 .7. alkaen. Ensimmäisen 
kerran poikasia nähtiin lennossa 
vasta 3.8. Kutakuinkin kaikki kesä
kuun ja heinäkuun havainnot kos
kivat pesivää emoa (ja untuvikko
ja), si llä päivittäin Raasiossa tavat
tiin yleensä vain yksi varoitteleva 
lintu. Vain parina päivänä rannalla 
nähtiin myös toinen ad-lintu. Elo
kuun havainnot koskivat pesivää 
emoa ja sen lentokykyisiä poikasia. 
Ilmeisesti altaan lähettyvillä (Kol
misoppijärvi?) pesi toinenkin pari, 
si llä niinkin myöhään kuin 12 .8. 
Raasiosta tiedotettiin emolinnusta 
ja kolmesta isokokoisesta maasto
poikasesta. Viimeisen kerran puna
jalkoihin törmättiin syyskuun alus
sa (4.9. 2 p Raasiossa). Pesijöistä 
tehtyjen päivittäisten havaintojen 
takia Raasion syyshavaintosumma 
kasvoi keskimääräistä suuremmak
si. Mustissa nähtiin koko vuoden 
aikana vain yksi lintu (17 .7. 1 p). 

Lampiviklo (Tringa stagnalilis) 
Lampiviklo on ollut altailla kevät-



kahlaaja. josta ei ole vuosien mittaan 
saatu yhtään syysmuuttohavain
toa . Myöhäisimmät lampi viklot on 
toistaiseksi tavattu 10.6. (Raasios
sa vuonna 1995 ja 1997). Viime 
vuosina lajista on tullut lähes vakio
vierailija Raasio aja lajin löytämi
sen houkuttelemana moni on suun
nistautunut altaan äärelle touko- ja 
kesäkuun taitteessa. Keväällä 1998 
pitkäkoipi nähtiin viitenä päivänä: 
7.6. l p. 9.-11.6. 1 p ja 18.6. 1 p. 
Mahdolli sesti kyse oli kaikilla ta
paamiskerroilla yhdestä ja samasta 
linnusta. Seuraava na keväänä laji 
teki myöhäisimmän esiintymisen
sä: 16.6. l p. Havainto oli vuoden 
ainoa . 

Va lkoviklo (1hnga nebularia) 
Kevään 1998 lähes kaikki havain
not tehtiin 4.5. alkaen reviirin val
lanneesta linnusta.joka lensi soidin
ta Raasion altaan tuntumassa . Ju
hannuksena Raasion itähietikolla 
tavattiin 111111 . hätäilevät emot. Kä)t· 
täytyminen viitta i ilmeiseen pesin
tään altaa lla tai sen läheisyydessä . 
Ainoa Raasiossa havaittu kevätke
rääntymä oli 9.5. nähd)t viisi lepäi
lij ää . Mustissa ei tarnttu keYät
muuttajia. 

Syksyll ä 1998 \'a lkoviklojen 
muutto sujui normaalissa aikatau
lussa ja taYanomaisin määrin (ks. 
havaintosumma taulukko 2). En
simmäiset ilmeisiksi syysmuutta
jiksi tulkittava t linnut til astoitiin 
24.6 .. jolloin nähtiin hätäilevien lin
tujen lisäksi a5 p. Kesäkuun lopul
ta heinäkuun lopu lle saakka Raasi
ossa tallusteli päivittäin 5- 15 va l
kovikloa. Parhainakin päivinä mää
rät jäivät kovin vaatimattomiksi 
(taulukko 2) . Elokuun alussa ha
vaittiin enää yksittäisiä lintuja (elo
kuun parhaana päivänä 11 .8. vain 
6 p). ja syysmuutto oli ohi jo 21 .8. 
Musti sta löytyi koko syksyn aika
na vain neljä lintua. 

Keväällä 1999 valkovikloja kur
vaili Raasiossa 24.4. alkaen . Touko
kuussa ja kesäkuun alkupuoliskol
la altaalla nähtiin jokaisella reissul
la 1- 3 lintua, mikä antaa aiheen 
epäillä. että altaan liepeillä pesittiin. 
joskin mitään muuta erityistä pesin
tään viittaavaa ei todettukaan. Mai
nittavampia kevätkerääntymiä ei 
nytkään havaittu . Musti ei miellyt
tänyt valkoYikloja tänäkään kevää
nä. 

Syysmuuton alun toteamista 
hankaloittivat läpi kesäkuun Raasi
ossa viihtyneet linnut. Syysmuut
tokausi käy nni styi viimei stää n 
28.6 .. jolloin Raasiossa köllötteli 9 
p. Heinäkuussa valkoviklon kimi
tys oli Raasion tyyppiääniä ja hei
näkuiset määrät oli vat tavanomai s
ta suurempia: heinäkuun alkupuo-
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liskolla altaalla juoksenteli päivittäin 
5- 15 lintua Qakson havaintosumma 
132 yks.) ja vastaavasti kuukauden 
toisella puoli skolla yleensä 10-40 
lintua (havaintosumma 404 yks.). 
Niinpä koko syksyn havaintosum
ma kohosi selvästi keskimääräistä 
paremmaksi. Parhaat muuttopäivät 
todettiin heinäkuun jälkimmäisellä 
puoliskolla (taulukko 3). Elokuun 
alussa määrät putosivat 5- 10 Iin
luun per päivä ja muutto oli käy
tännöllisesti katsoen ohi kuukauden 
puoliväliin menne sä: 16.8.-11.9. 
tavattiin enää 9 valkovikloa . Mus
tissa havaittiin syksyn aikana vain 
17 yksilöä . 

Metsäviklo (Tringa ochrop11s) 
Lajin kevätesiintymisestä ei ole juu
rikaan kerrottavaa (ks. havainto
summat taulukko 2 ja 3). Ainoa 
mainittava mpi kevä tkertymä oli 
23 .5.1999 Raasiossa havai tut noin 
10 p. Molempina katsaussyksyi
nä esiintyminen oli tavanomai en 
näkymätön. Syksyllä 1998 lintuja 
tavatti in heinäkuussa lähes päivit
täin. mut ta päiväsummat jäivä t 
yleensä 1 3 yksilöön. Elokuussa 
tavattiin enää yksi lintu ! Seuraava
na syksynä metsävikloja nähtiin 
kaikkiaa n hieman tava nomaista 
enemmän (ks. taulukko 3). Muut
to keski ttyi tii\'iisti aikavälille l 1. 
25. 7 .. jolloin lintuja tavattiin jokai
sena päivänä yhteensä 53 yksilöä 
eli melkein kaikki syksyn linnut. 
Viimeisen kerran metsävikloja kir
maili Raasiossa 2.-3.8. Musti ssa 
lajiin ei törmätty kumpanakaan kat
saussyksynä. 

Lirn (Tringa glareola) 
Keväisin li roja pysähtelee altailla 
va in vähäisiä määriä. Kevät 1998 
suju i erityisen vaimeissa merkeis
sä (ks. taulukko 2). Maininnan an
saitsee va in 29.5. havaitut 14 111 

(muuttosuunta?). jotka pi tänee tul
kita kevätmuuttajiks i. Parvi oli ko
koonsa nähden poikkeukselli sen 
myöhäinen ja samalla kevään suu
rin liropotti altailla. Musti jäi täy
sin paitsioon lajin kevätmuutossa. 

Seuraavana keväänä li roja tavat
tiin Raasiossa yhteensä va in yhdek
sänä päivänä 14.5. alkaen. Parhai
nakin päivinä määrät olivat vaati
mattomia: 2 J. 5. 15 p ja 22.5. !0p. 
Kevään havaintosumma oli tavan
omaisen mitätön (taulukk o 3) . 
M usti ssa nähtiin kevään aikana 
vain kaksi lintua. 

Syksyn 1998 liromuutto lähti 
ys kähd ell en käyntiin kesäkuun 
puolivälin kieppeillä ja voimistui 
heinäkuun ensimmäisinä päivinä. 
jolloin koettiin ensimmäinen muu
tonh uippu (taulukko 2). Heinä
kuun puolivä li ä lähes tyttäessä 

meno piri styi uudestaa n. Heinä
kuun ensimmäinen puolisko olikin 
li ron näyttävin muuttojak o koko 
syksynä: tuon jakson havaintosum
maksi saatiin 420 yksilöä . Heinä
kuun jälkimmäisell ä puoli skoll a 
muuttotahti notkahti 5- 25 li roon 
per päivä ilman mainittavampia 
ryntäyspäiviä (kuukausipuoliskon 
havaintosumma 178 yks.). Elokl.1un 
alussa alkoi muutossa jo jäähdytte
lyva ihe. joskin 9.8. altaa lla hää ri 
hieman i ompi liroporukka (ks. tau
lukko 2). Elokuun toisella puolis
kolla tavattiin enää 25 lintua . eikä 
syyskuu tarjonnut enää liron li roa . 
Syksyn havaintosumma oli tavan
omainen (ks. taulukko 2). Mustin 
kasvittomilla rannoilJa tavattiin vain 
kolme lintua koko syksynä! 

Seuraavan syksyn muutto pääsi 
vauhdikkaasti alkuun jo hetijuhan
nukselta (taulukko 3). Kahden vii
kon hengähdystauon jälkeen rutis
tus käynnistyi uudestaan 9.7 .. jon
ka jälkeen va hvaa menoa pii sasi 
kuukauden päivät. Päivittäin Raa
siossa pyöriskeli yleensä l 0- 50 lin
tua ja parhaat hässäkkäpäivät osui
vat samaan ajankohtaan kuin van
hojen sirrien tuimin tykitys (tauluk
ko 3). Heinäkuun ensimmäisen 
puo li kon havaintos umm aksi 
muotoutui 215 yksilöä ja jälkim
mäisen puoli skon mukava t 688 
yksilöä. mikä oli lähes puolet syk
syn koko ha\'a intos umm as ta. 
Muutto jatkui vilkkaana \'ielä elo
kuun alussa (a ikavälin 1.- 7.8. ha
vaintosumma 186 yks.). mutta 7.8. 
jälkeen laskettiin enää 26 yksilöä , 
joista viimeisiä olivat 20.8. ja 3.9. 
havaitut vitkuttelijat. Mustin avo
maisemat eivä t miellyttäneet nyt
kään li roja. sillä syksyn havainto
summa oli siellä vain 17 yksilöä . 

Ranta kurvi (.Yenus cinereus) 
Kurvin kenonokkaista olemusta 
pääs tiin ihastelemaan Raasiossa 
kolmena päivänä keväällä 1999 : 
29.5. 1 p, 31.5. 1 p ja 8.6. 2 p. En
siksi mainittuna päivänä kurvi esit
ti myös soidin lentoa altaan itäran
nalla. Koskahan kurvit pää ttävä t 
jäädä altaille pesimäpuuhiin? 

Rantasipi (rlclilis hypoleucos) 
Rantasipi kuuluu Raasion altaan 
pesimälajeihin ja kevää llä pesimä
lintujen erottelu harvoista altaalle 
levähtämään pysähtyneistä sipeis
tä on hankalaa . Vuonna 1998 Raa
siossa pesi vähintään kolme paria 
ja seuraavana vuonna neljä paria. 
Kevään 1998 käynneillä Raa iossa 
laskettiin 9.5. alkaen vai n 1- 6 yk
silön päiväsummia. Kevää llä 1999 
ensimmäiset sipit kimittiYät paikal
la 5.5. Suurimmaksi summaksi jäi 
15 .5. lasketut 9 p. On ilmeisestä. 

K,hlaaf•m""tto 19981" 1999 (Jff:J 
että pesijöitä lukuun ottamatta ran
tasipejä ei juurikaan harhautunut 
keväiseen Raasioon. Musti oli sipi
en kannalta Raasiotakin tylsempi 
paikka, sillä Musti sta raportoitiin 
va in yhdestä kevätlinnusta (1999). 

Molempien syksyjen muuta t 
etenivät hyvin tavanomaisissa mer
keissä ja tavanomai in määrin (ks. 
taulukko 2 ja 3). Syysmuuttokau
della 1998 sipejä tavattiin Raasios
sa juhannukselta alkaen heinäkuun 
puoli vä liin saakka 5- 15 yksil öä 
päivässään. Ainakin osa näistä vi
peltäjistä oli altaan pesimälintuja. 
Heinäkuun alkupuoliskon havain
tosumma oli 102 yksilöä. Laji tavat
tiin päivittäin myös heinäkuun jäl
kimmäisellä puoliskolla ja elokuun 
ensi mmäisellä puoliskolla. mutta 
määrät olivat enää 2- 6 yksilöä per 
päivä. Syksyn viimeiset etelän läm
pöön aikovat sipi! nähtiin 25 .8. 
Mustissa. jonka syksyn havainto
summa oli va in 15 yksilöä. 

Syksyn 1999 esiin tyminen oli 
edellissyksyn kaltainen. Kesäkuun 
puolivälistä alkaen aina heinäkuun 
lopulle saakka Raasios a ruokaili 
yleensä 5- 10 lintua päivä ää n. 
Tä ll e aikavä lille sattui vat myös 
syksyn parhaat päivät (taulukko 
3). Heinäkuun ensimmäisen puolis
kon havaintosumma oli 56 yksilöä 
ja vastaavasti jälkimmäisen 130 yk
silöä. Elokuun puolella päiväluke
mat oliva t puolenk1rnmentä lintua 
ja elokuun puolivälin jälkeen sipi
rintamalla oli jo hiljaista: 16.8.-4.9. 
tavattiin enää 10 yksilöä . Mustin 
koko syksyn havaintosumma jäi 13 
yksilöön. 

Karikukko (A renaria inlerpres) 
Laji on ollut kautta aikain rantakur
viin ja lampivikloon verra ttava ra
riteetti altailla. Vuodelta 1998 saa
tiin kaksi havaintoa. joista toinen on 
syysmuutolta: 3.6. 1 pja 12.8. l ad 
p Mustissa . Vuonna 1999 karikuk
koja ei nähty. 

Vesipääsk11 (Phalaropus lobatus) 
Vuoden 1998 esiintyminen oli heik
ko. sillä havaintoja kertv i va in yh
deksästä yksilöstä: 28.5. 2 p. l 0.8. 
2 juv p ja 30.8. 3 juv p (rengastet
tiin) Raasiossa sekä 11.8. 1 p ja 13.8. 
l p Mu ti ssa . 

Ke \'ää llä 1999 touko- ja kesä
kuun ta itteeseen sattuneet rähmä
kelit pysäyttivä t sirrien ja sirriäis
ten ohella myös vesipääskyjä jou
koittain Raasioon: 27.5. 4 p, 29 .5. 
9 p. 30.5. 16 p. 31 .5. 25 p. 1.6. 11 
p ja 2.6. 5 p. Viimeiset matkalaiset 
havaittiin 6.6. ( l p) ja 8.6. (1 p). 
S)ysmuuttokaudella palattiin sit
ten arki se mpiin lukemiin : 3 1. 7. 
Raasiossa havaittu 1 ad p oli syk
syn ainoa noteeraus lajista altailla. 
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~ Kah/aafa,maaffo 1998 ja 1999 

Rengastus Raasiossa 

Kahlaajia ja muita rantalintuja rengastet
tiin ,1101ma 1998 Raasion altaalla edellis
vuosien maJliin vain syysmuuttokaudella. 
Aikavälillä 20.6.-19.9. kahlaajakatiskoita 
oli viritettyinä pyyntiin yhteensä 38 päi
vänä (kesä 1. heinä 18, elo 16, syys 3: yh
teensä 556 pyyntituntia. keskimäärin 15 
tuntia/pyyntipäivä) . Noin 80 % pyyntitun
neista sijoittui aikavälille 10.7.-16.8. Pyy11-
tiaktiivisuus jäi monia edellis\'uosia hei
kommaksi ajoittaisen rengastajapulan 
vuoksi . Innokkuutta vähensi varmasti 
myös ennätyskorkealle noussut veden
pinta. Niinpä makoisinunat Iietteet maka
sivat upoksissa suurimman osan syksyn 
rengash1skautta . Rengastuksesta vastasi
vat ko. kaudella Tatu Hokkanen. Antero 
Lindholm, Jyrki Pynnönen, Petro Pynnö
nen ja Markku Ukkonen. 

Seuraavana syksynä Raasiossa rengas
tettiin aikavälillä 23 .6.-11 .9. kaikkiaan 42 
päivänä (kesä 2. heinä 20, elo 15. syys 5) 
yhteensä 764 turulin ajan (keskimäärin 18 
tuntia/pyyntipäivä). Edellissyksyn tapaan 
pääosa pyynnistä tapahhti kuukauden 
jaksolla heinähtun puolivälistä elokuun 
puoliväliin: aikavälin 11.7.-15.8 . osuus 
pyyntitunneista oli taaskin noin 80 %. 
Muutaman ttumin huilikatkoksia luh1un
ottamatta katiskapyynti oli katkeamaton
ta aikavälillä 11 . 7 .- 7 .8. Rengash1styön 
hoitivat Antero Lindholm. Jyrki Pyru1ö
nen, Petro Py1mönenja MarkJ...7.1 Ukkonen. 

Molempina syksyinä pyynti tapahtui 
yleensä 13-16 Raasio-mallin kalliaajakatis
kalla. Muutamana päivänä heinä- ja elo
kuussa 1998 pyyrulissä oli kerrallaan vain 
7-11 katiskaa. Lisäksi heinäk.1.mssa 1999 li
säpyydyksenä oli kahdeksana päivänä 
yksi verkko ja molempina vuosina petolin
tt1ja rnrten muutanlina päivinä 1- 2 isku
verkkotyyppistä petopyydystä . Verkkoon 
erehtyi vain muutama varpuslintt1ja peto
pyydyksiin ei eksynyt petolintt1ja. Kaikki 
kahlaajat poinlittiin katiskoista. Rengas
htksen yhteydessä kahlaajista on kerätty 
edelleen nlittoja ja sulkasatotietoja. Ren
gastustoiminnan mahdollisti toimintaa 
vaiten saatt1 apuralrn. josta on voitu mak
saa vasttmrengastajalle pie11i päiväraha. 

Keväisin Raasiossa ei ole ollut rengas
tt1stoimintaa. vaikka varsinkin touko-ke
säk1.1w1 vaihteessa altaalla olisi ajoittain 
rnnsaastikin nlielenkiintoista rengastetta
vaa. Tämä passiivisuus onjohrnnut osit
tain kalliaajarengastajien muista (harras
tt1s)kiireistä ja osittain siitä. että näin on 
haluttt1 antaa parempi pesimärauha altaa11 
hietikoilla pesi\-ille ka.lliaajille ja vesilin
nuille. 
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Molempina katsaussyksyinä jatkettiin 
,11om1a 1997 käymlistynyttä valkoviklon 
ja liron värirengastusta. Liron värirengas
tt1s liittyi Gdanskin yliopiston organisoi
maan yleiseurooppalaiseen Tringa glareo
la 2000 -hailkkeeseen. Lirojen höyhenalu
eiden värjäänlisestä kuitenkin luovuttiin. 
Valkoviklo n osalta siirryttiin vu01ma 1998 
käyttämään tavallisten värirenkaiden sijas
ta värikoodirengasta (teräsrenkaa11 lisäk
si vasemmassa 11ilkassa viininpunainen 
värirengas valkoisin muneroin + tekstein). 

Vuosina 1987-97 Raasiossa on rengas
tettt1 vuosittain keskimäärin 972 kalliaajaa 
(vaihteluväli 124-1780 yks.). Ottamalla 
huornioon kaikki linnut em. vuosien vuo
sikeskiarvo on l-+07 rengastt1sta. Vuonna 
1998 Raasiossa rengastettiin yhteensä 
vain 710 lintua.joista kahlaajia oli 456 yk
silöä(+ ylin1orokautisia kahlaajakontrol
leja 54)(taulukko 6). Kahlaajien osalta vaa
timattomampaan rengastussaldoon on 
jääty vain vuosina 1987 ja 1989. Pyynti
tunteihin suhteutettuna rengastuskausi 
1998 oli toiseksi kehnoin kautta aikain 
Raasiossa (huonompi vain v. 1995). Osa
syynä tulokseen olivat nuo edellä maini
tt1t vedenkorkeusongelmat. Parhaana päi
vänä (15 .7.) rengastettiin 74 kahlaajaa. 
Vuoden kolme rengastetuinta kahlaajaa 
olivat liro (12-+ rengash1sta) , pikkusirri 
(l 12)ja suosirri (78)(taulukko 6). Minkään 
lajin osalta ei päästy mainitsemisen ai·voi
sen korkeisiin rengash1smääriin . Ehkä ai
noa ,·kasrnnsa säilyttänyt" laji oli k.-uo\'i
sirri. Sen sijaan esimerkiksi pikhtyllin. 
tyllin, lapinsirrin, suokukonja valkoviklon 
rengastusmäärät oliYat selvästi tavan
omaista alhaisempia. 

Vuonna 1999 renkaisiin laitettiin yhteen
sä 1361 yksilöä(+ Mustissa rengastettiin 
lisäksi 10 yks .), joista kahlaajia oli 818 ja 
vesilintuja 94 yksilöä (taulukko 6). Kahlaa
jakont:rolleja kertyi yhteensä vain 88. Par
haaksi ka.l1laajarengastuspäiväksi osoit
tautui 17.7. , jolloinrengastettiin 101 kah
laajaa. Vuoden mitalikolnlikon rengastt1s
ten määrällä mitathma muodostivat liro 
(22-+ rengastusta), suosirri ( 173) ja lapin
sini (95). Samalla lirosta tuli kautta aikain 
rengastetttin kahlaajalaji Raasiossa . Aiem
min tittelin haltijana oli pikk7.!sirri. Vuoden 
kalliaajarengastustilaston määrällisiä ilon
aiheita olivat liron lisäksi mm. lapinsirri. 
ptmajalkaviklo ja valkmiklo. Selvimmiksi 
"floppaajiksi"· jäivät nun. pikkusirrija kuo
visirri . Kaikkiaan Raasiossa on rengastet
tt1 vuodesta 1987 alkaen lähes 12000 kah
laajaa. 

Taulukko 6. Raasion rengastukset ja ylivu 
rokautiset kontrollit (suluissa) vuosina 19 
ja 1999 sekä rengastusten yhteismäärät vu 
sina 1987-99. Taulukossa näkyvien reng 
tusten lisäksi Mustissa rengastettiin v. 19 
yhteensä 10 lintua {pikkulokki 9, kalatiira 

Laji 1998 1999 1987-

pikkutylli 20(19) 27(4) 73 
tylli 8 18(3) 46. 
kapustarinta 1 1 
tundrakurmitsa 1 
töyhtöhyyppä 6 4(2) 3 
isosini 1 
pulmussirri 1(1) 
pikkusini 112(19) 94(13) 25 
lapinsirri 22(1) 95(7) 89-
palsasirri 
kuovisirri 19(1) 7 2 
suosirri 78(5) 173(16) 213 
jänkäsirriäinen 
suokukko 16 52(4) 79 
jänkäkm·ppa 5 3 
taivaan vuohi 4 3 11 
lehtokurppa 1 
kuovi 
mustaviklo 3 
punajalkaviklo 7(17) 3 
valkoviklo 5 28(1) 21 
metsäviklo 1 13 
liro 124(4) 224(11) 26: 
ranta kurvi 
rantasipi 31(5) 68(9) r 
karikukko 
vesipääsky 3 3. 

kahlaajat 456(54) 818(88) 119 

haapana 3 6(1) 
tavi 18 80(1) 5-1 
sinisorsa 
jouhisorsa 3 3 2. 
tukkasotka 1 1 
telkkä 7 5 -1 
varpushaukka 1 1 
tuulihaukka -(1) 
ampuhaukka 
nuolihaukka 
pikku lokki 
naurulokki 5 2· 
kalatiira 1 8 
lapintiira 
törmäpääsky 2 49(2) 21· 
metsiikirvinen 6 3. 
niittykirvinen 5(1) 6 5 
lapinkirvinen 
keltavästäräkk.i 49(2) 44 151 
västäräkki 153(17) 335(22) 28. 
kivitasku 3 2 2 
räkättirastas 
laulu rastas 
punakylkirastas 
pensassirkkalin tu 
ruokokerttunen 1 
pajulintu 2 
isolepinkäinen 
varis 
keltasirkku 
pajusirkku 2 5(1) 1 

kaikki yhteensä 710(75) 1361(115) 1755: 



Rengastusten tavoin myös kahlaaja
kontrolleja saatiin varsin niukasti (ks. tau
lukko 6). Vieraskontrolleja saatiin neljästä 
kahlaajasta: pulmussirri 1 (Iso-Britaru1ia) 
ja suosirri 3 (Puola 2. Alankomaat 1). Näis
tä , ·ain yksi puolalaisrenkaalla varnstettu 
suosirri oli ,uoden 1998 kontrolleja. Lisäksi 
, uomrn 1999 saatiin verkkoon liettualais
renkaalla merkitty tönnäpääsk.-y. 

Muiden lintujen rengastuksissa (ks. tau
lukko 6) pistää silmään tavin hyvä rengas
tussaldo rnonna 1999. Törmäpääskyn 
vuoden 1999 rengastussumma selittyy 
verkkoteemapyynni llä . Västäräkkejä pai
neli katiskoihin pyyntihmteihin nähden 
tavanomaisesti . Keltavästäräkkejä saatiin 
sen sijaan \'ähän. Muut lajit olivat vain 
katiskapyynnin (ja verkkopyynnin) maus
teita. Raasiossa on rengastettu tähän men
nessä rnosina 1987-99 yhteensä rnnsaat 
17500 lintua. 

Raasion pesivä kahlaaja- ja 
lokki linnusto 1998 ja 1999 

Raasio n ranta-alueilla. hietikko kentillä ja 
valleilla pesivä kaltlaaja- ja lokkilirumsto 
arvioitiin molempina katsausvuosina. Yh
teen\'eto parimääristä on esitetty taulu
kossa 7. Parimäärän pienenemisestä pää
tellen pikkutylli. joka on ollut avoimien 
hietikoiden tyyppikaltlaaja. on ilmeisesti 
kärsinyt hietikkokenttien vähitellen ete
nevästä heinikoitumisesta ja pajukoitumi
sesta. Pwrnjalka\'iklo oli tarkasteltavina 
vuosina Raasion ainut maakunnallisesti 
vähälukuinen pesimälaji. Kalalokin pari
määrä on kasvamassa. 

Vesilimmista altailla pesivät ainakin haa
pana. tavi. jouhisorsa. tukkasotkaja telk
kä. Tarkempia parimääriä ei selvitetty kmn
panakaan katsausvuotena. Raasiossa ha
vaittiin kaikkien em. lajien untuvapoikasia 
ainakin toisena katsausvuosista. 

Taulukko 7. Pesivien kahlaajien ja lok
kilintujen parimäärät Raasiossa vuonna 
1998 ja 1999. 

Laji 

pikkut,,m 
tö~1htöhyyppä 
taivaanvuohi 
lu1ovi 
punajalkaviklo 
valkovildo 
rantasipi 
kalalold<l 
kalatiira 

1998 

5 
2 

1 

1 
3 
3 
1 

1999 

-'-5 
3 
1 
1 
1 

-' 
7 
1 

Muiden lajien syysmuuttohavaintoja ja kerääntymiä 

Kahlaajahavainnoinnin ja rengashiksen 
yhteydessä tilastoidaan muidenkin lajien 
havaintoja. Esimerkiksi rengastusmiehitys 
Raasiossa tarjoaa mal1dollisuuden humna
ta muutamien varhain kesällä syysmuut
tonsa aloittavien (hyönteissyöjä)lajien 
muuton käynnistyminen. Näitä havainto
ja kertyy Pohjois-Savosta varsin ,tiukas
ti, koska maakuntaimne muutoinkin vähäi
nen keskikesäretkeily keskittyy yleensä 
lintmnaailman muiden ilntiöiden selvitte-

lyyn. Tiedot on koottu taullikoksi 8, jossa 
on samalla esitelty erityisesti vesi- ja ran
talinnuista Raasiossa havai ttuja keräänty
ntiä . Taulukossa syysmuuton alkua kuvaa
viin havaintoiltin on kelpuutettu lepäilijä
ha\'aintoja vain sellaisista lajeista. joiden 
pohjoiset pesimäalueet eivät yllä alueell 
emme. Muista lajeista syysmuuton ensi 
havainto on vaatinut muuttolem1ossa ha
va itun yksilön. 

Taulukko 8. Eräiden lajien syysmuuton alku ja suurimmat kerääntymät kevät- ja syys
muutolla Raasiossa vuosina 1998 ja 1999. Taulukossa ei ole mukana kahlaajia. Ve
silintujen kohdalla taulukossa on suurimpia kerääntymiä eri kuukausilta. 

Laji syysmuuton ensi havainto kerääntymiä /muuttoja 

haapana 

jouhisorsa 

lapasorsa 
tukkasotka 
telkkä 

alli 
mehiläishaukka 

tuuli haukka 
pikku lokki 

törmäpäiisk)' 
m etsäki rvinen 
niittykirvinen 

lapinkirvincn 

keltaYästiiräkki 
västäräkki 
räkättirastas 
pajulintu 
pikkukäpylintu + sp. 

6.8.98 3 m 
2-U.99 3 m + 2 p 

18.7.99 5 m 
2.8.98 1 m 

29.8.98 1 m 
22.8.99 1 p 

puna\'arpunen 1.8.98 1 m 
20.7.99 -t m 

viherva1·punen 

urpiain en 

lapinsirkku 
pohjan-/ pikku 
/ kultasirkku 

Kiitokset 

23.8.98 25 m 
19.7.99 17 m 
10.7 .99 a3 m 

-t.9.99 2 p 
30.8.98 2 m 
28.8.99 1 m 

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys on 
t1ikenut Raasion kahlaajarengastusase
man tointintaa apurahalla. Kaivostointin
nassa mukana ole\'ia Raasion ja Mustin 
altaita hallinnoi Siili1tjärven Kentira. jonka 
kanssa lintujen havainnointiin liittyvä 
yhteistyö on sujunut kitkattomasti. Kaik
ki havainnoijat ja rengastajat ansaitsevat 
kiitoksen urakoinnei~taan. 

16.7.98 40 p, 
22.7.99 40 p, 25.7.99 40 p, 29.9.99 -tl p 
20.6.98 -tO p, 31.7.98 60 p, 
3.8.98 75 p, 22.8.98 125 p, 
28.6.99 110 p, 25.7.99 240 p, 27.8.99 100 p 
16.8.98 20 p, 
15.7.99 20 p, 22.7.99 20 p, 30.8.99 50 p (:\Iusti) 
15.8.98 16 p, -t.8.99 12 p 
5. 7.98 -tO p 
10.7.98 100 p, 28.5.99 87 p, 
11.7.99 JOO p, 22.7.99 100 p 
16.10.98 27 p 
21.8.99 6 m 

5.9.99 7 m 
20.-2-t.6.98 120 p, 13.7.98 6 ad + 50 juv p, 
25.5.99 180 p, 23.6.99 250 p, 
21 .7.99180 p, 23.7.99 5 ad+113 jm· p (3.8. enäii 1 p) 
27.7 .99 noin -tOO p 
23.8.98 -tO m 
19.9.98 60 p, 2.10.1998 60 p 
27.7.99 1 m 

23.8.98 50 p, 28.8.99 -to p 
21.8.99 100 p, 2.9.99 150 p 
22.8.98 52 m 
17.5.98 noin 50 p(Ä), 21.8.99 30 p 
16.5.98 a3 m, heinlikuu 99 yht. noin 160 m 

16.10.98 500 p, heinäkuu 99 yht. 35 m 
(e teläisten urpiaistcn liikehdintää?) 

-t.9.99 11 m 

Kirjallisuus: 

Ruokolainen, K. & Kauppinen, J. (toim.) 
1999: f;: uopion ja Pohjois-Savon linnusto. 
- f;:uopion luonnontieteelli sen museon jul
kaisuja 5. 343 s. 

Solovicv, l\I. & Tomkovich, P. (toim.) 2002: 
A.rctic birds: an international breeding con
dition survey (online database) . - http/.' 
www.arcticbirds.11.1. 

Ukkonen, M. 1986: f;:ahlaajamuutosta Siilin
järven Raasios a syksyllä 1984 ja 1985 . -
Siivekäs 7(1) : 2- 12 . 
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Harvinaisuudet 1999-2001 

K
tsaus sisä ltää tällä kertaa vuo

situhannen vaihteen harvinai
uudet Pohjois-Savosta. Kat
aukseen on sisällytetty valta

kunnal I iset RK-lajit ja Pohjois-Savon 
AHK-listaan kuuluvat lajit sekä muutamia 
muita pienempiä harvinaisuuksia . Pienem
piin harv inaisu uksiin kuuluvat lajit, joista 
osa havainnoista kuuluu AH K:n alaisuu
teen (esim. maakotka) sekä lajit, jotka ovat 
aiemmin ol leetAHK-lajeja (esim. kattohai
kara), mutta ovat ede ll een harvalukuisia. 
Näiden li säksi on katsaukseen otettu va l
takunna lli set pikkuharvinaisuudet (mm . 
tunturipöllö ja harjalintu)ja muutama muu 
vähä lukuinen laji (mm. karikukko). 

Katsaus on samalla ensimmäinen osa 
projektista,jossa vuosittainen faunistinen 
katsaus on jaettu pienempiin osakokonai
suuks iin. Osakokonaisuudet tullaan myös 
käsittelemään samalla vuosijaksolla kuin 
tämä katsaus, jolloin aikatauluakin saa
daan sujuvasti kiinni. 

Lomakkeet ja havainnot 

Näiden vuosien myötä AHK:n laji määräs
sä ja AHK: n koostumuksessa on tapah
tunut muutoksia. Pitkään toimineet Paarn 
Liimattaja Antero Lindholm siirt)ivät mui
hin tehtäYiin, ki itoksia heille panokses
taan. Kotilaisen Heikki siirtyi myös jakson 
aikana varajäseneksi. mutta on edelleen 
mukana. Varsinaisen työn tämän katsauk
sen lomakkeiden osalta ovat tehneet Ke
lon Marko. Väätäisen Jussi ja allekirjoitta-
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nut. Varajäsenistä Kotilaisen Heikki ja Hä
mäläisen Terho oYat tarkistaneet loput. 
Joitakin lomakkeita ole1mne myös konsul
toineet sopiYilla asiantuntijatahoi lla. 

Lomakkeita tarkistettiin rnonna 1999 
yhteensä 68 kpl. joista h)Yäksyttiin 66 ja 
hylättiin 2. Suurin osa lomakkeista oli nor
maaleja AHK-lajeja. vain kolme koski mui
ta tapauksia. Vuonna 2000 lomakkeita tar
kistettiin 69 kpl. joista h)Yäksyttiin 6-l ja 
hylättiin 2. Kolmen lomakkeen käsittely 
on vielä kesken . Muita kuin varsinaisia 
AHK-lajeja käsittele\"iä kuponkeja oli nel
jä. Vuonna 2001 lomakkeita tarkistettiin 
,uom1a 73 kpl. joista h)Yäksyttiin 62 ja 
hylättiin peräti 7. Neljän lomakkeen käsit
tely on vielä kesken. Muita kuin \'arsinai
sia AHK-lajeja käsitteleviä lomakkeita oli 
9. Tämän lisäksi käsiteltiin 11 haYaintoa ai
emmilta vuosilta, joista 3 hylättiin. Mielen
kiintoista on se. että Yaikka AHK:n lajilis
talta pudotettiin yleisimpiä lajeja pois, lo
makkeiden määrä ei kuitenkaan olennai
sesti muuttunut. 

Joidenkin haYaintojen käsittely on vie
lä kesken. joten se selittää joidenkin ha
vaintojen puuttumisen tästä katsaukses
ta. AHK:n hylkäämien lomakkeiden määrä 
oli myös suurempi kuin ,uosiin. Osassa 
on edelleen kysymys siitä. että lomakkeen 
tekstin pemsteella lajia ei pysty määrittä
mään. Kysymme toki näissä tapauksissa 
lisätietoja, mutta yllättävän monessa tapa
uksessa niitä ei kuitenkaan saada . Koros
tettakoon , ielä. että AHK:n hylkäävä pää
tös ei tarkoita. että haYainto olisi Yäärä. 
vaan tarkoittaa, että julkaisun ylittäYää 
dokumentoi1111in tasoa ei ole saavutettu . 

Pohjois-S-
1999-2001 

AHK Ua RK) tasoisista lajeista kannat
taa heti tuoreeltaan tehdä hyvät muistiin
panot. Komiteat eivät voi myöskään lukea 
lomakkeen rivien välistä. vaan havaitut 
pemstlmtomerkitkin on kirjattava. Tunto
merkit kam1attaa kirjata il1an omin sanoin. 
Lintukirjamaisia sanontoja ei kannata käyt
tää, koska ne ovat usein aika ympäripyö
reitä. On hyvä myös pyrkiä kuvaamaan. 
missä höyhenaloissa tlmtomerkit sijaitse
vat. Piirrokset ja heikkotasoiset valokuvat
kin auttavat aina . 

AHK-lajilistassa on tapahtunut muutok
sia ,u01111a 2000. Tämä johtlm siitä. että 
valtakrumallinen RK pudotti omalta lajilis
taltaan lajeja, jotka automaattisesti uilevat 
ensin AHK-listalle. AHK-lajeja karsittiin 
myös samalla . Muutokset ovat näkyvissä 
tämän lehden takasisäsivuilla, joka kan
nattaa jokaisen vilkaista läpi . 

Harvinaisuushavaintoja saatiin kaiken 
kaikkiaan riittävästi käyttöön tähän. jotta 
niiden esiintymistä voidaan arvioida Poh
jois-Savossa näiden vuosien aikana. 

Lopuksi vielä muutama kommentti ha
va ituista lajeista . Vu01111a 1999 Pohjois
Savo sai uudeksi lajiksi p1makaulahanhen. 
Ensi1m11äinen havainto tehtiin myös mus
tapäätaskun läntisestä rodusta (rubico la/ 
hibernas). Vu01111a 2000 haYaittiin uusina 
lajeina: mandariinisorsa. pilkkaniskaja vii
tatiainen. Vuo1111a 2001 liitettin lajilistaan: 
harmaasirkh.'l.l. eskimosirri, amerikanjää
kuikkaja mokki. Paljon muutakin mielen
kiintoista nähtiin ja uusia ennätyksiä teh
tailtiin. mutta eipä lrnluteta palstatilaa täs
sä yhteydessä sen enempää. Olkaa h)'\·ät, 
Enjoy your meal! 



von harvinaisuudet 

Havainnoijat Lajeittainen katsaus 

Amerikanjääkuikka Gavia 
immer (RK) (0/0/0.0,1) 
01: Pohj ois-Savon ensimmäinen 
havainto lajista 6 .10. 1 m Kuo Pirt
ti niemi (HK.o) . Samana vuonna 
koko Suomessa tavattiin kahdeksan 
yksilöä. 

Tämän lisäksi nähtiin tunnista
maton jääkuikkalaji 23 .9 . 1 m Vrk 
Pitkälänniemi (HMi, Tlm_ MMi). 
Lintu oli 15 kuikkalinnun parves
sa . Pohjois-Savosta on määritetty
jä jääkuikkia on kolme. Viimeisin on 
vuodelta 1997 . 

Pikku-uikku Tachy bapllls rufico l
lis (A, talvihav. 1) (1 /33/- .0,2) 
99: Vuoden ainoana hava intona 
edelli sen vuoden puolell a (22 .-
24 .12 .98) havaittu yksilö_joka ha
vaittiin vielä 2.1. Vrk Kopolanvirta 
(OHu). 

01: Laji hava ittiin kahdesti : 7 .-
14 .10. 1 Ä Kuo Lamperila (PRe, 
LHa.IMa, RSu)ja 14 .- 15 .12. l p 
Veh kk uu i silta (A. Mietti nen. 
IMa . .IPt). Lamperilan Lintu ään
teli paikalla useampana iltana ja 
14.10. se myös nähtiin . Vehmersal-

Lyhenteet 
(A) AHK-laji (lajinimen jäljessä), esitetyt havainnot AHK:n ta rkistamia 

ja hyväksymiä (ei koske Joroisten havaintoja) 
(RK) RK-laji (lajinimen jäljessä) , esitetyt havainnot ovat valtakunnallisen 

rariteettikomitean hyväksymiä 
(1) lajista kerätään kaikki havainnot (lajinimen jäljessä) 
p paikallinen tai !epäilevä 
m muuttava; jos muuttosuunta tiedossa, merkitty muuttosuunta-

lyhenne (S, W , SW jne.) 
kiert kiertelevä 
Ä laulava tai soid inääntelevä 
ä muuten ääntelevä , äänihavainto 
a parvi ; a5 = viiden parvi , 5a = viisi parvea , 100(5a) m = yhteensä 

sata muuttajaa viidessä parvessa 
kv kalenterivuosi ; iät kalenterivuosina 
ad vanha (aikuinen) 
subad = esiaikuinen 
juv nuori (1kv/2kv kevät) ; osa nuoriksi ilmoitetuista petolinnuista lienee 

ollut esiaikuisia 
pull pesäpoikanen 
tp talvipukuinen 
vp vaihtopukuinen 
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 1974-98, ja viimeiseksi 
vuosien 1999,2000 ja 2001 yksilömäärät pilkuilla erotettuina. Havainnoijat on 
merkitty lyhenteillä, mikäli nimi on useammassa kuin yhdessä havainnossa . 
RK- ja AHK lajeissa linnun löytäjä on enimmäisenä, mikäli tiedossa. Muussa 
tapauksessa lomakkeen täyttänyt. Loput nimet ovat aakkosjärjestyksessä. 

men lintu oli saatu Suvakselta kala
verkosta ja vapautettu sillan sulaan . 
Koska pelättiin sulan jäätymi stä, 
siirrettiin lintutu edelleen Rautalam
min Tyyrin virra lle . 

Suula Sula bassana 
(RK) (0/3/0,0,l ) 
01: 6.11 . 1 p Kuo Iso-Lauasjärvi 
(M-L Laitinen. mus), saatiin huo
nokuntoi sena kiinni ja toimitettiin 
Heinolan lintutarhalle, jossa kuoli . 
Yksilö on Kuopion luonnonti~teel
lisen museon kokoelmissa. 

Jalohaikara Egretla alba 
(A) (0/1 /0-1 .0) 
00: Maakuntamme toinen havain-

to: 22.- 26.4 . 1 p Maa Mustavirta 
(PkM, PeM. ERi ym.) 

Kattohaikara Ciconia ciconia 
(1)(2/69/19,1124) 
99: Kattohaikaroita hava ittiin pe
räti 19 yksilöä. joka on Pohj ois
Savon ennätysmäärä vuodessa. Val
takunnallisesti vuosi oli aika nor
maa li . Havainnot keski ttyvät tyy
pillisimpään aikaan toukokuun lo
pulle. jolloin niitä nähtiin eniten 
myös valtakunnallisesti . Kaikki ha
vainnot: 22 .5. 1 p Ter Utrianlahti 
(Maire Kukkonen/PA), 22.5. 8 p 
Rau Rastunsuo (Ville Hämäläinen/ 
KSi). 23 .5. I p lähti muutolle Son 
Sukeva (MNi,AVä. JYl). 24 .5. 1 p 

Pentti AlaJa (PA), Tap10 Alanko, Kale
vi Asikamen (KAs), Erkki BJork (EB), 
Birgitta Bovellan, Kan Bovellan 
(KBo), Martt i Damsten (lv!D), Timo 
Fil1poff (TF), Anmka Forsten (AFo), 
Esa HaataJa, Aarne Hagman (AHg), 
Laun Hallikainen (LHa), Heidi Han
nul a (HHa), M ika-Petri HarJu (MPH), 
Aimo Hart ikainen (AHa). Kaarina 
Heiskanen, Hannu Holopainen, Pat
ri ck Hublin (PHu), Jukka Hup ia 
(JHu), Osmo Huupponen (OHu). Rai
mo Hytönen (RHy), Terho Hämäläinen 
(TeH), Harn Haitta (HHo), Jukka 
lhanus, Anu Ikaheuno, Timo Immonen 
(Tim), !ivan Jaakkola (!Ja), Tuomo 
Ja lkanen (TJa), Jan Jokela (JJo), Ka, 
Jäderholm (KJä), Pertti Kaarakai nen 
(PKa), Antti Kanm ainen (Ai;:a), Laun 
Kanmainen (LKa), Timo Kanniamen 
(TKa), Ris to Kanni sto (RKa), Eila 
Karki (EKa), Seppo Kauhanen, Jukka 
Kauppinen (JKa), Jorma Kelo (JoK), 
Marko Ke lo (MKe), Jaakko Kettunen 
(JKe), Jonna Knaapi, Jorma Knuutinen 
(JKn). Jouni Kokkonen, Timo Korho
nen (TKo), Juha Koponen, Jarkko Kos
kela (JaK), Tommi Koskela. He1kk1 
Kotil ainen (HKo), Hannu Karkkäinen 
(HKa), Matt i Kärkkäinen, San Kark
kainen. Tuno Lame, MarJa-L11sa La1t1-
nen, Aleksi Lehikoinen, Tui re 
Leutonen, Paavo L11matta (PLi). Ante
ro Lindholm (AL1), Tom Lindroos. 
Asta Lahdesmaki (ALä), Lassi Lahdes
maki (LLä), MarJ a Ma1Jala (MMa), Ant
ti Markkanen (AMa), Ilkka Markkanen 
(Ilvla), Aku Miettmen, Harn Miettinen 
(HMI), Markus Miettinen (Mlvli), Rai
mo M1ett111en (RMi), Pirkko MuraJa 
(PMu), Pekka Mustaka ll 10 (PkM). 
Petteri Mustakal lio (PeM), Soile 
Niimskorp1, Markku Nuranen (MN1), 
Jan Nummelin. M ika Ohtonen, YrJ ö 
Oikkonen (YO), Juha Ptipponen. Juha 
Poutanen (JPt), Perttu Puranen (PPu), 
Jyrki Pynnonen (JPy). Pe tro Pynnö
nen (PPy), Tama Pämänen (TPä), Rulla 
Raja la (RiR), Raimo Ra1amäk1, An 
Ratmen, Menm Renvall . Pertt i Ren
vall (PRe), Emo Repo (ERe), Anni Ri i
konen, Eelis Rissanen (ER1), Juhani 
Rissanen (JR1), Pekka Roine, Kn s De 
Rouck, Pentti Runko (PRu). Kalle Ru
okola men (KRu), Pekka Ruotsalainen, 
MarJalla Ruulinen, Hannu Rasanen 
(HRa), Seppo Rasanen (SRä), Helena 
Rönkä (HRö), Petri Sallinen (PSa), Jor
ma Sa lo. /\nlt1 Savolainen. Emo Sa,·o
lainen, Kirsi Savolainen, Hannu S11ka
v1rta (HSi), Kauko S11kstrom (KS1), 
Uolevi Skaren (USk), Rulla Suhonen 
(RSu), Johanna T11honen, !\ !arkku T11-
honen. Juhani Tmvanen (JTo), llpo Toi
vonen, An Tossavainen (ATo), Sirkka 
Tossavainen. Jorma Tuomainen (JTu), 
Markku Ukkonen (MU), \'isa Uusi
paikka (VU). Ouli Vaimo (OVa). Jukka 
Vapaavuori , Jam Vastamäki, Teuvo Vep
sä läinen (T Ve), Esko Vesanen (EVe). 
Suoma V1mes (SV1), Aaro Väänänen 
(AVä), E1ra Väänanen (EVä), Veli-1\ latti 
\ "aananen (VMV). Juha \"aatamen (Nä), 
M1cke W1c k.i11an Ja Jarmo Yliluoma 
(JYI). 

Vehmersalmen pikku-uikku siirrettiin Rautalammille parempaan sulaan. ©Juha Poutanen 
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Ter Talluskylä Ovaskalanharju 
(Markku Huuskonen/PA). 25 .5. 7 
p SonAittokoski (JK.a)ja 25 .- 26 .5. 
1 p Kaa Rauantaipale (ERi. JTo). 

00: Yksi havainto Pohjois-Savon 
suurimmasta parvesta: n.15 .6 . -
1.7. 11 p Kar Hautolahti (J. & M . 
Tiihonen ym.). Linnut viihtyivät 
maalaistalon pelloilla juhlistamassa 
tuoreen hääparin perheonnea l Val
takunnallisesti Suomessa nähtiin 
ennätvsmäärä kattohaikaroita. 

01: Ensimmäiset havai ttiin yllättä
vän aikaisin ja yksilömäärä kohosi 
peräti 24 :ään.joka on samalla uusi 
ennätys . Kaikki havainnot: 28.4 . 6 
p Suo Hirvolank-ylä (HKä). 28.4 . 1 
p Lep Paukarlahti (IMa), 2 .5. 1 p 
Lep Leppämäki (YO). 1.5. 7 p Rau 
Koipiniemi (Jouni Röntynen IKSi). 
3.5. 6 m Rau Tyvrinvirta (EVe). 6.5. 
1 p Kuo Kaislanen (LHa). l 0 .6 . 1 
p Suo Lempyv (J Kokkonen) ja 
3 . 7 . 1 p Kuo Ku rkiharju (Mikko 
Kokkonen ~Ri). 

Mustahaikara C. nigra 
(A) (1 4 1.0.0) 
99: Yksi havainto tyypilliseen ai
kaan loppukeväällä 25.5 . 1 ad p Ves 
Sonkari (Aarne Huuskonen ja Han
nu Taunila/ERi). joka yllätti kala
miehet venerannallaja lähti lentoon 
kadoten metsään. 

Kyhmyjoutsen Cygnus olor 
(A)(0/13 0.1.1 6) 
00: yksi havainto: 20 .7. 1 ad S Kuo 
Matkustajasatama (HKo). 

01: Lisääntyneet kyhmyjoutsen
määrät rannikolla alkavat ajamaan 
lintuja myös sisämaahan. Ennätys
suuri parvi.joka tuplaa maakuntam
me yksilömäärän kerralla: 8 .7 . 16 p 
Rau Etelä-Saikari Iisvesi (TJa. JKn. 
TVe.EVe). 

Pikkujoutsen C. co/11111bian11s 
(A) (6/26/26.1.109) 
99: Kaksi muuttohavaintoa syk
syltä : 9. 10 . 12 WSW Kuo Puutos
salmi (MU. PMu. RiR . . TRi, KRu) 
ja 15 .10 . a14 SW Kuo Pirttiniemi 
(HKo.ALä). Näiden kahden parven 
vksilömäärä nostaa Pohjois-Savon 
yks ilömäärää melkoisesti . Havain
not 90- luvulla ovat li sääntyneet 
elvästi 90- luvu lla (ks kuva 1). 

00: Yksi havainto vaihteeksi kevääl
tä : 7 .5 . l p Maa Iso-La pinj ärvi 
(HKo. JK.e) 

01: Ennä tysmäinen esiintyminen: 
6 .10 . a47 m SW Kuo Pirttiniemi 
(HKo). joka havaittiin myös Puu
tossalmelta . Kuo Pu utossalmen 
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päiväsumma oli 109 (9a) m pääasi
assa SW(MU.KAs. TF.ALä ym .). 
E m. parvi oli myös samalla havai
tuista parvista yks il ömäärä ltään 
suurin . 

Lyhytnokkahanhi Anser 
brachyrhynch11s (A) (0/7/3,3.4) 
99: Kolme havaintoa: 8.5. 1 p ( 11 :n 
metsähanhen kanssa) Rau Rastun
suo (PLi) ja 14.5. 1 p (8:n metsä
han hen kan ssa) Rau Vaajasalmi 
(JK.n. EKa , KSi) . Jälkimmäinen 
parvi lähti lentoon ja havaitti in 
myös Rau Rastunsuolla,josta lähti 

suuntaan SE. Lisäksi yksi syksyl
tä: 10 .10. 1 SW (8 :n metsähanhen 
kanssa) Kuo Matkustajasatama 
(HKo) . 

00: Edellisvuotiscen tapaan kolme 
havaintoa: 21.4 . 1 NE Rau Rastun
suo (HKo. TF. JK.e. KSi. VU), 22.-
23.4. 1 p Maa Lapinjärvet (HKo. 
MU. HHa .. lKe, ERi ym.) ja 25 .-
26.4 . 1 p li s Runni (KAs. MNi , 
.TYl). 

01: Laji näyttäisi olevan säännölli
nen kevätvierai lija maakunnassam-

me, nyt havaintoja neljästä yksilös
tä : 21.4 . 1 p Maa Lapinjärvet 
(HKo.JK.e.ERiym.).2 1.4. 1 pRau 
Rastunsuo (JKn, TVe)ja 26 .- 274. 
2 p Rau Vaajasalmi (JK.n. RKa. 
ATo, EVe). 

Kiljuhanhi A. e1y throp 11s 
(A) (110/0,0.1) 
01: 25 .- 31 .5 1 ad p Suo Pappilan
pelto (HKä ym .). Värirengastettu 
lintu, joka oli ilmeisestikin alkupe
rältään ruotsalaista istutuskantaa . 
Havainto on Pohjois-Savon toinen . 
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Kuva 1. Pikkujoutsenen esiintyminen 90-luvulla yksilöitii/vuosi. 

Merihanhi A. anser 
(]) (us./48/0,1,4) 
00: 23.4 . 1 pMaaLapinjärvet (ERi. 
MUym .). 

01: 21.4 . l p Maa Lapinjärvet (.JHu. 
.!Ke, ERi ym.), 22 .4. l m Vrk P it
kälänniemi (JKe. HKo. ERi. Nä). 
26.4 . 1 NW Kuo Sorsasalo (IMa). 
6. 5. 1 m Rau Rastunsuo (K i) . 

Punakaulahanhi Branla 
nificol/is(RK,A2000- )(0 0 1,0.D) 
99: Pohjois-Savon ensimmäinen 
havainto lajista : 8 . 10 . 1 m noin 70 
valkoposkihanhen kanssa Kuo 
Matkustajasatama (HKo) . Parvi 
kierteli hetken ja jatkoi etelään . 
Sama lintu hava ittiin myös Kuo 
Puutossalmella (ERi , .!Ke. KRu 
ym .). Parvi meni Puutossalmella 
lähes havainnoijia hipoen . Kysei
nen lintu eteni ilmeisestikin Asik
kalan kautta Hollolaan yöpymään. 

Ristiso,·sa Tadorna ladorna 
(A)(0 8 9.2. 1) 
99: Kaksi havaintoa : 18 .5 . 1 p 
Kuo Heinälamminrinne (JTu) uis
kenteli kaatopaikan valuvesilammi
kossa ja 17. 7. 8 ad SSW Kuo Siika
niemi (HKo). Jälkimmäinen parvi 
on yllättävän suuri ja yk ilömäärä 
nousee kerralla omiin lukuihin . 

00: Kaksi havaintoa: 15 .5. 1 !i? p 
Sii Raas io (S Vi ym .) ja todennä
köises ti samat 16 .5 . l !i? p Sii 
Musti (AHa , MD). 

01: Yksi havainto hiukan poik
keuksellisempaan aikaan : 17.10 . 1 
S Vrk Lehtoniemi (ERi. TF). 

Mandari.inisorsa ALr galeric11lala 
(A) (0 0 02,0) 
00: Lajia on aiemmin pidelty häk
kikarkulaisena. Lintutarhoista luon
toon karanneet linnut ovat kuiten
kin muodostaneet tietyille alueille 
pysyviä kantoja . Pohjois-Savon la
ji li staan laji liitettiin seuraavilla ha-

vainnoilla: 13.5.ja20 .5.2 pKuo 
Sotkanniemi (AHg) . 

[Morsiosorsa A. sponsa] 
(RK)(0 2 0,0.1) 
01 : Lajia pidetään yleisesti tarha
karkulaisena . Pohjois-Savon ko l
mas yksilö havaittiin 10.4 . 1 p Lep 
Sorsakoski (HKo, TF, ERe ym .) . 
Yksilö oli sangen kesyn oloinen. 

Harmaasorsa A nas strepera (A. 
2000- A vain !i? -puk) (4 463.7,6) 
99: Kaksi havaintoa : 6 .6 . l !j? p 
Maa Lapinjärvet (VMV) ja 20 .8. l 
!i? -puk Maa Kinnulanlahti (HKo). 
Syksyisiä havaintoja on vä hem
män . havain to on vasta viides. 

00: Normaalia enemmän havai nto
ja: 18.4. 1 p Maa Pieni-Lapinjär
vi (MMa. SVi). 23 .-25.4 . 1 p 
Rau Ra tunsuo (RHy, ERi . KSi. 
TVe ym } 27.4 . 1 p Kuo Pöksän
lampi (AHg), 7.5. 1 !i? p Maa Iso
Lapinjärvi Vesajoki (HKo, .!Ke) ja 
8.7. 2 a' l !i? p Maa Iso Lapinj ärvi 
Vesajoki (VMV). Toukokuun ha
vainto naaraasta oletetaan olevan 
sama kuin heinäkuinen naaras. 
AHK on tarkistanut ensimmäisen 
havainnon , koska se on uusi saapu
misennätys ja 7 .5. havainnon naa
raasta . 
Lisäksi E telä-Savosta yksi havain
to: 19.4 . 1 p Joroinen P uomilan
sillan sula (OHu. HRä). 

01: Havaintoja kuudesta yks ilöstä : 
10.4. 1 p Suo Kimpanlampi (J. 
Vapaavuori). 1.5 . 1 p Kuo Kes
kimmäinen (IMa. PRe. RSu). 2 .5. 
l a"!i? p VrkRuokojärvi (MMi ym.). 
10.5. 1 p Maa Lapi nj ärvet 
(VMV) ja 19 .5 . 1 p Sii Raasio 
(JKe. PRe. ERi). Ensimmäinen ha
Yainto on luonnollisesti uusi saapu
mi sennätys. 

AUihaahka Polyslicta slelleri 
(A) ( 1 /48 1, n. 42.0) 
99: Yksi havainto: 23 .10 . vp p 
Sii Raasio (HKo,AHa) . 

00: Yksi lömäärä yllättävän suuri . 
kaikki havainnot: 23 .1. 1 !i? p Rau 
Tyyrinvirta (EKa. JKe, JKn. IMa). 
I0 .12 . n. 40p(25 15 2!i?) Vrk 
Huruslahti (Tlm. ERi , HRä ym.) ja 
20 .12 . l p Kuo Neulalahti (MKe) . 
Varkauden parvi oli niin tiivis, että 
tarkan lukumäärän laskeminen oli 
va ikeaa. Parvi on joka tapauksessa 
suurin koskaan Pohjois-Savossa 
havaittu . 

Pilkkaniska Me/ani//a p erspicil/a
ta (RK) (0/0/0.1.0) 
00: Pohjois-Savo sai uuden laj in lis
talleen : 6 .6 . 1 ad NE Kuo Itkon
niemi (HKo). Havainto on sisämaan 
neljäs. 

Haarahaukka Atlilv11s migrans 
(A) (11/28/1.4.l) 
99: Yksi havainto: 7.7 . l eteni NW 
Kuo Saarijärvi (HKo ). 

00: Peräti neljä havaintoa : 27.6. l 
ad p Sii Keskimmäinen kaatopaik
ka (MU). 3 .7. 1 ad kiert. R vr Ylä
Keyritty (ERi ). 5.8 . 1 kierl. Kuo 
Silmäsuo (HKo)ja 13 .8. 1 W Lep 
Kohmansalo (YO). 

01: Yksi havainto tavanomaiseen 
aikaan : 6 .5. 1 kiert . Kaa JärvenJ..-ylä 
(JTo) . 

Lisäksi yksi va nha havainto : 
29.4.1996 1 kiert. Maa Lapinjärvet 
(JaK. JKe). Havainto on ko. vuo
den ainoa . 

Arosuohaukka Circ11s macro11rus 
(RK.A 2000- vanhat ) (5/2/ 1.32) 
99: 20.-2 1.8. l ad !i? Maa Lapin
järvi (HKo, AHa. JKe). Havainto 
on 90-luvun toinen . 

00: Peräti kolme havaintoa: 18.4. 1 
ad !j? 111 Kuo Linnanpelto (HKo). 
3 .6. 1 ad p Kuo Keskimmäinen 
(J. Piippanen, K. De Rouck ym .) 
ja 14.8. 1 ad p. Lep Timola (AKa. 
TKa) . Laj ia havaittiin run saas ti 
myös koko Suomessa . 

Tämän li säksi yksi aro/niittysuo
haukka: 28 .5 . 1 !i? kiert. Sii Jälä 
(MU). 

01 : Kaksi havaintoa: 4 .8 . 1 ad 
NW Sii Pöljän mylly (HKo, JKe) 
ja 12 .9 . 1 1 kv NW Kuo Pirttiniemi 
(HKo) . Suomessa havaittiin ennä
tysmäiset 4 1 nuorta arosuohauk
kaa. 

Niittysuohaukka Circus pygar
g11s (A) (0/4/0.1 ,0) 
00: Yllättävä kesähavainto: 28 .6. 1 
2kv kiert. Sii/Maa Keskimmäinen 
(ERi). Havainto on Pohjois-Savon 

Ha,Wa,;w"'"t 1999-2001 ~ 
viides. edellinen on vuodelta 1998. 

Merikotka Haliaee/11s albicil/a 
( l )(n.17/1 21 11.18.32) 
99: Havaittiin I l yksilöä. joka on 
viime vuosiin verrattuna hiukan ta
vanomaista vähemmän. Kaikki ha
vainnot: 29.3 . 1 2kv p Rau Rastun
suo (KSi), 29 .3. 4 (4a) m SiiAhmon 
pellot (MU). 30.3 . 2 ad (2a) NE Sii 
Ahmon pellot (MU). 4.4 . 1 2--4kv 
SW Lep Riikinneva (AKa, TKa. 
TKo), 13.4. 1 2kv p Rau Rastun
suo (KSi). 18.4. 1 subad m Vrk Vat
tu vuori (OHu. HKä. ALi , HMi). 
24 .5. 1 subad p Rau Tyyrinvirta. 
Savon Taimen (Jouni Röntynen 
KSi). 

Tämän lisäksi ilmoitettiin yksi 
tunni stamaton kotkaji 14 .3 . 1 m 
Kuo Vehmasmäki (PHu). 

Lisäksi yksi merikotkahavainto 
Etelä-Savosta: 18.1. voimalinjaan 
lentänyt Joroinen Kerisalonsaari 
(mus), jolla oli löydettäessä mink
ki kynsissä! 

00: Yllättävänkin runsaslukuinen. 
kaikki havainnot: 19 .3. 1 subad NE 
Kuo Linnanpelto (HKo ), 20 .3 . 1 ad 
NW Rau Tyyrinvirta (EVe). 21.3 . 
1 ad E Sii keskusta (JJo), 22 .3 . l ad 
kiert./NW Rau Tyyrinvirta (EVe). 
25.3. 1 ad p lähti NE Rau Rastun
suo (KSi). 29.3. 2 (2a) subad NE Sii 
Ahmon pellot (MU). 4.4 . 1 p nuot
ta-avannolla Ves Pohjois-Konneve
si (Sisä-Savon Sanomat/JKn). 7.4 . 
1 m Lep Harkio (YO). 18.4. 1 su
bad . NE Son Saukkosuo (J. Salo). 
21.4 . 1 subad m Rau Rastunsuo 
(TF. .!Ke. HKo, ERi. VU). 22.4. 1 
2kv NE Maa Pyssymäki (TF. ERi , 
KRu. VU). 25 .9 . 1 1 kv SW SiiAh-
111011 pellot (MU), 29 .10. 1 ad 
WSW Sii Kemira (MU). 17.11 . 1 
lkv S Sii Kevätön (PMu , RiR). 
20 .11 . l l kv SW Rau Etelä-Kon
ncvesi Iso Pyysa lo (HSi). 1.12 . 1 
ad p lähti E li s Koivuniemi (B . 
Bovellan.KBo)ja 26.12 . l subad S 
Kuo sa tama (HKo) . 

Lisäksi yksi E tel ä-Savosta : 
12 .11. 1 ad p Joroinen Joroisselkä 
(HMi. MMi) . 

01: Ennätysmäinen esiintyminen. 
peräti 32 yksilöä . Kaikki havainnot: 
19.3 . 1 NE Pie Keski-Säviä (LLä), 
25.3. 1 ad NE Sii Ahmon pellot 
(MU), 28 .3 . 1 subad N Rau Tyy
rinvirta (EVe). 30.3 . 1 subad NE Sii 
Ahmon pellot (MU), 1.4 . 1 kieri 
Lep Konnus (S . Kauhanen). 4.4 . 2 
m Rau Tyyrinvirta (TPä, EVe), 5.4 . 
1 m Iis Sankarinniemi (AVä), 5.4. 1 
N Kuo Vehmasmäki (AHg), 5.4 . 1 
p Rau Tyyri n virta (JKn. ALä. IMa. 
KRu). 13.4. 1 kiert. Lep Riikinne
va (f-IMi. MMi). 14.4 . 1 ad NW 
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Kuo Silmäsuo (AI--Ia. IMa). 21.4. 1 
N Vrk Ruokojä rvi (HMi. MMi). 
23.4 . 1 2-4kv N Kuo Keskimmäi
nen (TF. MK.e. JK.e). 26.4 . 1 Rau 
Rastunsuo (JK.n. ATo). 6.5. 1 2-3kv 
kiert. Kuo Keskimmäi nen (OVa). 
22.5 . 1 subad SE Kuo Keski-Kalla
ves i (KRu . .TTu). 23 .9 . l S Kuo 
Puutossa lmi (AHg. MK.e. ALä). 
23 .9. 1 subad SSW Sii Vehkamäki 
(EB. MU). 24 .9 . 1 ad W lis Pölön
mäki (KAs). 24 .9 . l S Vrk Timon
selkä (AKa). 5.10 . 1 ad m Vrk Leh

toniemi (HM.i. MMi). 17. l 0 . l l kY 
SSW Sii Si ltasalmi (MU). 18. l 0 . 1 
ad 111 Vrk Lehtoniemi (Tlm, HMi. 
HR.ä). 19 .10 2 ad (2a) m Sii Vehka
mäki (.JK.e. IMa. MU). 3 .11 . 1 SW 
Sii Hamula (MU). 6 .11 . l juv, su

bad W Sii iltasalrni (MU). 10 . 11 . 
1 11,._,, S Kuo Si lmäsuo (HKo. ERi). 
10 .1 1. 1 1 kv 111 Kuo Sotkanniemi 
(I-IK.o. ERi). 22 .11 . 1 ad kiert. Maa 
Viannankoski (JTu) ja 26 .12 1 juv 
subad p Ter Huuhtajankoski (IMa. 

MU) . 
Lisäksi yksi havainto kotkalajis

ta 12.1. 1 S Rau Etelä-Saikari (TJa) 
ja samalta päivältä I kiert. Rau Ras
tunsuo (TPä. KSi . EVe). 

l(jJjukotka Aquila clanga 
(RK) (0 3 0.0.1) 
01: Pohjois-Savon neljäs havainto: 
20 .4 . 1 subadiad WNW Sii Aappo
la (MU). Lajil la oli va ltakunnalli
sesti runsain esiintyminen kautta 
aikain . 

Maakotka A . ch,ysaetos (A. 1 
nuoret syksyllä) (monia/72/5.12.4) 
99: Tavanomainen määrä havainto
ja: 16 .1. 1 subad ad NE Kei Pahka
mäki (KRu). 22.4. 1 juv SW Kuo 
Neulalahti (MK.e). 24.4 . 1 subad N 

Maa Patajärvi (ALä. LLä , IMa). 
1.9 . 1 3-4kv S Lep Timola Helve
järvi (LKa. TKa) ja 26 .9 . 1 subad 
m Son Koirakoski (PKa) . 

00: Havaintoja normaalia enemmän. 
Kaikki havainnot: 29.3. 1 3-5kv N 
Sii Ahmon pellot (MU) . 16.4 . 1 
2kv N Sii Vehkamäki (ERi. MU). 
21.4 . 1 3-4kv N Rau Rastun uo 

(ERi. TF . . TKe. HKo. KSi. VU). 
21.4 . l ubad m Maa Pyssymäki 
(ALä. LLä). 25.9 . 1 subad SW Sii 
Ahmon pellot (MU). 2 1.1 0 . "'Lu
hurikka·• löytyi kuolleena järven 
läheltä Lep Kotajän•i (mus). 23 .10. 
1 su bad SW Sii Ahm on pellot 
(MU). 23 .10. 1 1 kv S lis Hernejär

vi (K.Tä. US k). 13 .11. 1 subad S 
Kuo Haminalahti (LLä). 18.11 . 1 2 
kv S Kuo Lehoistenlampi (IMa) ja 
18 .11 . 1 2-3kv SW Sii Siltasalmi 

(MU). Tämän lisäksi tavattiin 14 .6. 
1 ad lintu vuoden 97 pesimärevi i

rillä. Pesää o li koristeltu. mutta pe-

2 0 

sintää ei ollu t. Leppävirran Luhu
rikka-kotka oli lähettimellä varus
tettu samana vuonna Utajärvellä. 

01: Vain kolme havaintoa: 14.5. 2 p 
kiertelivät jäniksen raadolla vuoden 
- 97 pesim äreviirin tuntumassa 
(JTu). 16.10. 1 juv subad p hirven 
suolilla (Veli-Matti Kuosmanen 
.TVä) ja 24 . 12 . 1 juv SE Kei Vuona
mo (PPu). 

Punajalkahaukka Falco vesper

tinus (A)( 12/9 12.1) 
99: Yksi havainto: 17.8. 1 1 kv saa

listeli nuolihaukkojen seurassa ka
doten NW Kuo Pappilanpellot 
(HKo). 

00: Kaksi havaintoa: 9 .5. 1 ad a' p 
Suo Levä (T. Koskela ym.) ja 2 .6. 1 
11 NW Kuo Ma tkustajasatama 
(HKo). 

01 : Yksi havainto: 11.- 12 .6 . 1 ad 11 
p Sii Ahmo (MU ym .). Kysymyk
sessä on neljäs noteeraus naaraas
ta . 

Tuntul'ihaukka F mstico/11s 
(A) (4 2 1,0,0) 
99 : Havaittiin yllättäen : 17. 10 . 
lkv p Rau Rastunsuo (HKo. IMa) 
ja toinen havainto hyvin samannä
köisestä yksilöstä 2 1 .11 . 1 1 kv Rau 
Heikinjärvi (HKo. ERi). Edellinen 
havainto Pohjois-Savosta on perä
ti vuodelta -76 . 

Muuttohaukka F peregrinus 
(A) (monia/25/6 .5.5) 
99: Hava innot ovat lisääntyneet 
viime vuosi na . Nyt peräti kuusi 
noteerausta: 18.4 . 1 2kv m Rau 
Rastunsuo (ALä. JK.n. LLä. TVe). 
1.5 . 1 ad kieri lis Vanhalanniemi 
(JYI). 8 .5. 1 ad p Rau Rastunsuo 
(AHg, .JK.n . S . Tossavainen). 23 .5. 
1 2kv kiert. Maa Kinnu lanlahti 
(HKo.AHa. JK.e). 21.8 . 1 ad kiert. 
Maa Lapin järvet (IMa. JK.e , ALä) 
ja 26 .9 . 1 juv W Sii Rissala Mus
tikkamäki (MU. 1.Ta). 

00: Neljä havaintoa : 12.4. 1 ad SW 
Sii Toivalan notko (J.To). 21.4 . 2 ad 
m Sii Toivalan notko (AHa). 22.4 . 
1 m lis Kääriänmäki (JYI) ja 13.8. 1 
1 kv N Lep Paukarlahti (l-IK.o. ERi). 
AHK on tarkistanut ensimmäisen 
havainnon aikaisuutensa takia. 

01: Viisi yksilöä : 24.4 . l p Pie Pa

juskylä (A. Ratinen). 3.5.ja 5 .5. 1 
ad kieri M aa Pieni-Lapi njä rvi 
(AHa. JK.e. IMa. PkM, PeM). 5.5. 
1 ad m Nil Pisa (PRe. RSu. OVa). 
4 .8. 1 NW. Maa Lapinj ärvi (JK.e. 
HKo)ja 23 .9 . 1 ad SW Sii Vehka

mäki (EB. MU). 

Pelto pyy PerdL"C p erdix 
(A, 2000- ) (us. us. 0.0,1) 
01: Havaintoja on todella vähän vii
me vuosi lta. nyi yksi havainto 25 .6. 
1 ~ p Kuo Sotkanniemi (AHg). Lin
nun alkuperästä ei ole ti etoa . Edel
linen havainto on vuodelta 1997. 

Viiriäinen Colllrnix coturnix (A, 
2000- VI-VII 1) (19/19/4.4.5) 
99: Yhteensä neljä ääntelijää : 14 .6. 
1 Ä Rau Rastunsuo (JKn. EKa. KSi 
ym.). 8.-9 .7. 1 Ä Rau Kerkonkos
ki (JK.n .EKa.KSi). 8 .- 10.7. I ÄSii 
Vehkasuo (MU. JPy ym.) ja 13 .7. 
1 Ä Vjä Lukkarila (KRu). 

00: Vakiomäärä. kaikki havainnot: 
23 .6. 1 Ä Lep Mustinmäki (HKo, 
ERi). 23.-25 .6. 1 Ä Sii Ke kimmäi
nen (ERi, MU), 12.7. 1 Ä Vrk Ku
ro la (Tlm. HMi. MMi). 7.7 . l Ä 
Kuo Haminalahti (LHa. IMa). 

01 : Kai kki havainnot: 9.6 . 1 Ä lis 

Pihlajaharju (JaK. MNi, ERi. JYI 
ym .). 16.6 . 1 Ä K.iu Luupujoki Su
vanto (JYI). 16.- 18 .6. 1 Ä Lep 
Kon nu slahti (MK.e . HKo. ERi 
ym.), 18.6 1 Ä Maa Keskimmäinen 
(JoK.MK.e.EVä) ja 12.7 . 1 ÄSon
kajärvi Suolahti (U k). 

Keräkurmitsa Charadrius mori

ne/111s (A. 2000- keväthav 1) 
(13 n.90 1.1.11 6) 
99: Ainoa havainto: 25 .5. 1 p Maa 
Lapinjärvi Vesajoen mullospellolla 
(AHa. MD) . 

00: Jä lleen niukka vuosi , va in yksi 
syyshavainto: 10 .9. l juv p Maa 
Iso-Lapinjärvi (ERi. JK.e , HKo). 

01: E nnätysmäisen runsas kevä t
esiin tyminen . Kevään yksilömäärä 
vähintään 11 4 yksilöä . Tämän li

sä ksi syksyltä 2 yksilöä .Ka ikki 
havainnot: 23.-27 .5. enimmillään 9 
p Sii Jälä (TeH. IMa. PRe. R u MU 
ym.). 25 .5. 20 pm Kuo Pöksän
lampi (JoK. MK.e). 25 .- 26 .5. 44 p 
Rau Rastunsuo (HKä. RHy). 25.-
27 . 5. 3 1 p Maa Musta virta (TF, 
HKo. ERi). 28 .5 . 4 p Sii Apaja
Kumpunen (MU). 29 .5. 6 p Son 
Sukeva lskolan pello t (KAs) ja 
18.8 . 2 juv/tp S Kuo ltkonni em i 
(HKo). Rastunsuon parvi on Poh
jois-Savon suurin . 

Eskimosirri Calidris bairdii 
(RK)(0 0/0.0.1 ) 
01: Pohjois-Savo sai yllättävän uu
den lajin: 26.-29.9. 1 p Sii Musti 
(MU ym .). Havainto on Suomen 
viides. 

lsosirri C. ca11 11t11s (A. 1 Raasios
ta) (0 153 n 80.0.16) 

99: Kaikki havainnot Sii Raasiosta: 
21.7 . 3 ad m (MU ym .). 25 .7. 40 
(2a) SW (A. Lehikoi nen . PPy), 
28.7 . 3 111 (.TPy). 11 .8. 14 p (IMa), 
22 .8 1 ad m + 1 parvi 111 (parvessa 
muutakin lajia) (ALi)ja 28.8. 16 111 

(ALä, JRi . MU). 

01 : Havaintoja vaihteeksi muualta
kin kuin Raasiosta ja Mustista, 
kaikki havainnot: 18. 7. a 13 SW Vrk 
Könönpelto (l-IMi), 5.8. 1 ad p Sii 
Musti (IMa), 6 .8. 1 ad (tundrakur
mitsa- ja suosirriparvessa) SW Sii 
Raa sio (MU) ja 18.8 . 1 ad p Sii 
Toivala (PRe) . 

Puhnussirri C. alba (A, 1 Raasi
osta) (3/115/27,428) 
99: Selvästi normaalia enemmän, 
kaikki havainnot: 17.7 . 6 p Sii Raa
sio ja Musti (ALi), 22 . 7 . 6 p Sii 
Raasio ja Musti (ALi ym.), 25.7. 5 
p Sii Musti (MU ym .), 28 .7 . 4 p 
Sii Mu sti (ALä). 4.8. 2 ad p Sii 
Raasio (MU ym.), 12 .8. 6 ad p Sii 
Raasio (KRu). 16 .8. 1 p Sii Raasio 
(MU ym.), 5.-6 .9. 1 juv p Sii Raa
sio (OHu.ALi. JRi ym.) ja 9 .-10.9 
1 juv p Sii Raasio (MU). 

00: Tavanomaista niukempi esi in
tyminen. kaikki havainnot: 29 .7 . 1 
ad p Sii Musti (J.To. ERi. MU) ja 
9.8. 1 vp p Sii Musti (KRu), 19.8. 
1 juv p Sii Musti (MNi. JYI) ja 22 .8. 
1 p Sii Raasio (JRi). 

01: E rittäin hyvä esiintyminen . Yl
lättäen myös kaksi keväthavaintoa. 
Kaikki havainnot: 30.5. 1 p Sii Raa
sio (MMi, RMi ym .) ja 30 .5. 1 p 
Si i Mu sti (MMi , RMi ym .) sekä 
18.7. 1 ad p Sii Raasio (.TKe, MK.e, 
PRe, ERi, MU), 19.7 . 3 p Sii Mus

ti (AH a, JK.e. ALä , LLä , IMa), 
26 .7. 2 p Sii M usti (MPH). 5.8 . 2 
p Sii Musti (IMa), 9.- 11.8 . 2 p Sii 
Musti (JK.e. HKo. PMu. RiR). 
11 .8. 2 ad p Sii Raasio (JK.e. HKo, 
PMu RiR, MU). 12 .8 . 5 ad p Sii 
M usti (IMa), 13 .8. 4 ad p Sii Mus
ti (IMa), 6.- 7.9. 1 juv p Sii Musti 
(ALä,AMa, IMa), 12 .9 . 1 juv p Sii 
Musti (MU). 13- 14 .9. 2 juv p Sii 
Musti (JK.e. ALä, AMa, IMa. SVi) 
ja 28.- 29 . 9. 1 juv p Sii Musti (J 
Knaapi. J . Vastamäki) . 

Merisirri C. maritima (A) (1 /0/ 

0.0.1) 
01 : Pohjois-Savon toinen havainto 
laj ista 17.-19 .10. l pVrkLehtonie
mi (MMi ym.). Edellinen havainto 
on peräti vuodelta 197 1. 

Heinäkurppa Gallinago media 

(A.2000- VIII-IX 1)(7/46 '3.3.7) 
99: Ko lm e yksil öä tyypilli ses ti 
syksyltä: 24 .8. 2 p Kuo Keskim-
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mäinen (JaK.HKo) ja 20 .9. 1 p Kuo 
Linnanpelto (HKo). Jälkimmäinen 
lintu ruokaili puistonurmikolla. 

00: Tavanomainen vuosi: 13 .8. 1 p 
Lap Nerkoonniementie (MNi. JYI). 
14.9 . 1 p Suo Pappilan pelto (HKä) 
ja 30.9. I p Lap vedenpuhdistamo 
(MNi) . 

01: Runsaampi esiin tyminen. vä
hintään 7 yksilöä: 9 .-12.9. vähin
tään 2 p Vrk Kopolanniemi (MMi . 
RMi). 10.-11.9 . vähintään 2 p Kuo 
1-Iaminalahti (JKe, IMa. ERi ym.). 
15.-29 .9. enimmillään 3 p Sii .Tälä 
(TeH. MU) 

Mustapyrstökuiri Limosa limosa 
(A. 2000- keväthav. 1) (l '30 32.3) 
99: K olme hava in toa: 24.4. 1 p Lap 
Linnansalmi (JYI. KBo),24 .-25.4. 
1 p Maa Kinnulanlahti (MU.AI-Ia. 
.!Ke. HKo ym.) ja 4 .-6 .5. 1 p Sii 
Rissala (IJa). Esiintyminen on ol
lut säännölli sempää 90-luvun lo
pulla (ks. kuva 2). 

00: Tavanomaisesti kaksi havain
toa 26.4 . 1 p Maa Iso Lapinj ärvi 
(.JK.e. ERi , JRL MU ym.) ja 2 .6. I 
p Sii R aas io (TF. VU). 

01: Kolme yksi löä normaaliin ai
kaan: 26.4 . 2 p Sii Toivala (MKe. 
PSa) ja 1.5 . 1 p Maa Lap inj ärvi 
(HKo) 

Lampiviklo Tringa stagnalilis 
(A) (0 29 2 .4.1) 
99 : Kaksi havaintoa : 25 .5. 1 p Maa 
Lapinjärvet (VMV) ja 16 .6 . 1 p Sii 
Raas io (IMa) 

00: Havaintoja vähintää n neljästä 
yksilöstä. Sii Raasiosta euraavas
ti : 27 .5. 1 p (HKo. AHa). 1.6. 2 p 
(ERi. PSa. VU) ja 3 .6 . 1 p (HKo. 
JKe. ERi . KRu) sekä 29.5 . 2 p Rau 
Ra stunsuo (HKä, KSi). Raasion 
linnuista on tulkittu va in kaksi eri 
yksilöä . 

01: Y ksi hava into : 30 .5 . 1 p S ii 
Raas io (MMi. JKe. HKo. RMi 
ym .). Raasiossa on laji havaittu jo 
seitsemänä vuosi peräkkäin . 

Rantakurvi.\'e1111s cinereus 
(A)( l 13 3.0.1 ) 
99: SiiRaasiossa 29.-31.5 . 1 len
tämässä soidinta (HKo. AI-ia) ja 

Pohjois-Savon ensimmamen 
ruokki tutustumassa Iisalmen 
luontomuseon tiloihin . 
© Jarmo Yllluoma 

8.6 . 2 p (MU). Lisäksi 7.-8.6 . I p 
Kuo Heinälamminrinne (JTu). 

01: E nnätysaikaisin: 10 .-14 . 5. ja 
29.-30. 5. 1 ad p Sii Raasio (KAs. 
PRe, JKe, RSu. N ä ym.). 

Karikukko Arenaria inlerpres 
(1) (10/40/0. 1.1 ) 
00: Vain yksi havainto: 26.-27 .7. 
juv p Sii Raasio (ALi. ERi). 

01: Ainoa havainto: 22 .5. 1 p K uo 
Keski-Kallavesi (KRu . .TTu). 

Leveäpyrstökihu S tercorari11s 
pomarinus(A)(n .7 16 1.0. 1) 
99: Verrattain myöhäinen havainto: 
13.11 . 1 l k.-v p ahdisteli lokkeja Kuo 
Itkonniemi (HKo). 

01: Yksi havainto tavanomaiseen 
aikaan: 28.9 . 1 juv SW Kuo Malja
lahti (HKo). 

Merikihu S. parasilic11s 
(A) (6/60/1.0,0) 
99: Yksi havainto: 26.9 . 1 juv kieri. 
Kuo P uutossalmi (ERi. IMa). Tä
män lisäksi lajilleen määrittämättö
mistä kihuista seuraavat havainnot: 
25 .9 . 1 juv W Sii Rissala M ustik
kamäki (MU). 710. 4 j uv p S ii 
Siltasalmi (MU). 16.10 . l juvkiert. 
Kuo Puutossalmi (ERi.AI-Ig. HI-Iö. 
JYl ym.) ja 19.10 . l juv KuoKalla
vesi H irviselkä (MKe). 

01 : Laj illeen mää rittämättömi stä 
kihuista seuraavat havainnot: 23 .9 . 
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Kuva 2. Mustapyrstökuirimäärät 90-luvuUa yksilöitä/vuosi. 

1 j uv kiert . Kuo Puutossalmi (ERi 
ym .)ja 19 .10. 1 W Sii Vehkamäki 
(IMa. MU). 

Tunturikihu S. longica 11d11s 
(A) ( 1/1/0.1.5) 
00: Pohjois-Savon kolmas havain
to: 10 .6 . 1 ad kiert . Lep Suvasvesi 
Kukkarinselkä (H. Holopainen). 

01: Kaksi havaintoa: 3.9 . 1 ad .,. 2 
juv SW Kuopio Pirttiniemi (HKo) 
ja 11.9. 2 ad S Vrk Lehtoniemi 
(I-IMi. MMi) . Syksyltä o li myös 
muualta Suomesta normaalia enem
män havaintoja. 

Isolokki Larus hyperboreus 
(A)(monia/ 19 1.1 ,1) 
99 : Yksi havainto: 12.- 14.4 . 1 2kv 
p Vrk H uru slahti (HMi. MMi . 
RMi). 

00: Ainoa havainto: 30.3. 1 2kv p 
Vrk Komminselkä (OH u). 

01: Kaksi havaintoa mahdollisesti 
samasta linnusta: 19 .11. 1 l-2kv p 
Kuo Neulalahti (MKe) ja myöhem
min samana päivänä 1 l-2kv p Kuo 
Heinälamminrinne (IMa). 

Pikkukajava Rissa tridactyla 
(A) ( 15/3 1/2.0. 1) 
99: Yksi kevät- ja yksi syyshavain
to : 12.4 . 1 2kv p Vrk H uruslahti 
(HMi. MMi, HRä ym.) ja 30. 10. 1 
1 kv S Kuo Haapaniemi (HKo). 

01 : Yksi havainto tyypilliseen ai
kaan: 4 .11 . 1 1 kv SW Kuo Kuopi
onlahti (HKo). 

Räyskä Sterna caspia 
(A) (9 16 02.3) 
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00: Tavanomaiseen aikaan: 19.8. 2 
m Kuo Haminalahti (HKo). 

01: Ennäty aikainen 14.4. 1 NNE 
Kuo .länneniemi (AHa. IMa) ja 
kaksi havai ntoa mahdollisesti sa
moista kiertelijöistä: 1.8. 2 ad SSE 
ja 11 .8. 2 ad S Sii Raasio (MU). 

Lapintiira Stema paradisaea 
(A) (n. 4 56 0.4.7) 
00: Kaikki havainnot: 13 .5. 2 (2a) 
N Kuo Pirttiniemi (HKo). 15 .5. 1 
kiert. Maa Viannankoski (ERi) ja 
myöhäinen kevätmuuttaja 10.6. 1 
N Lap Linnansalmi (ERi. TF. JaK). 

01 : 22.5. 1 ad p Sii Raasio (IMa. 
TF. MKe. JKe ym.)ja 29.5. 2 ad p 
Sii Raasio (PRe. JK.e. ERi. RSu 
ym.) ja 14 .7. 4adpKeiManamon
lahti (IMa. Al--Ia. A. Savolainen) . 
Heinäkuulla kannattanee tarkkai lla 
Pohjois- avossa liiroja enemmän
kin lapintiiramielessä. 

Mustatifra Chlidonias niger 
(A)( 12 '34 1.1,1) 
99: Kaksi havaintoa : 18.5. ja 24.5. 
1 ad p Kei Sammalisenranta (PPu) 

00: Yksi havainto: 2.7. 1 ad p Kei 
Sammalisenranta (PPu) 

01 : Yksi havainto: 6.7. 1 ad p Kei 
Sammalisenran ta (PPu). Mielen
kiintoinen esiintyminen. si llä Kei
teleen paikalla on nyt tavattu neljä
nä vuonna peräkkäin vanha musta-

22 

tiira. Aina on havai ttu vain yksi lin
tu . 

Lisäksi vanha havainto 21.5 .98 1 ad 
p Kei Sammalisenranta (PPu) 

Ruokki A lea torda (A) (0 0/0.0.1) 
01 : Pohjois-Savon ensimmäinen 
havainto lajista: 2.11. 1 p Vie Vuo
risjoki (M. Kärkkäinen . USk). Poh
joismyrskyt toivat ilmeisestikin 
yksilön Vieremälle. Lintu oli huo
nokuntoinen. mutta toipui Iisalmen 
luontom useolla. Sieltä se toimitet
tiin edelleen Heinolaan lintutaloon. 

Turkink1')'hk1' Streptopelia 
decaocto (A) (] 21 2.02) 
99: Harvinaista herkkua 90-luvul
la. kaksi havaintoa: 29.5. 1 p San 
Sukeva (R. Rajamäki) ja 6.6. 1 p Lap 
kk Matin ja Liisan asema (ERi. 
HKo. ALi) . Edell inen havainto on 
vuodelta 1995. 

01 : Kaksi havaintoa: 19.4. 1 pLep 
Oravikoski (Soisalon seutu. kuva) 
ja 27.5 . 1 p Suo Pappi lanpelto 
(l-lKä. S. Kärkkäinen). 

Lisäksi yksi vanha havis: 22.5.93 l 
p Lap Riihitie (J. Koponen. S. Nii
ni korpi) . Ko . vuoden yksilömää
rä nousee nyt peräti neljään. 

Tutturik1')'hk1' S. turtur 
(A) (6 39 1.0.1 ) 
99: Yksi havainto tyypi ll isesti tou
kokuussa: 26.5. 1 p Rau Rastunsuo 

(JoK. MKe). Edellinen havainto on 
vuodelta 96. 

01 : Vai hteeksi yksi syyshavainto: 
17 .9. 1 juv p Sii Pyykangas (MU, 
JMa, ERi ym.) 

Tunturipöllö Nyctea scandiaca 
(1) (63 19 4.5 ,0) 
99: Loppuvuonna alkaneen vael
luksen jäljiltä kaksi elävää lintua ja 
pari kuo lleena löydettyä: 30.9. 1 p 
Kaa Maarian vaara (maallikko/SRä) 
ja 30.11. 1 p Vrk Lehtoniemi (OHu. 
Tlm. HRä) sekä 6.12. l kuollut säh
kölinjan alta Kuo Haminalahti 
(mus) ja 13 .12 . 1 kuollut muunta
jasta Tuu kk. (mus). 

00: Edell isvuoden vaelluksen jäl
keen seuraavat havainnot: 6.-9.1. 1 
2kv Maa Haatala (LLä. P. Roi ne 
ym .). 6.2. 1 2kv ad 'i' p Maa La
pinjärvet (YMY). 21 .2. 1 m Kuo 
keskusta (PMu). 21.10. 1 ad o' p. 
Ves Horontaipale (E. & K. Savolai
nen) ja 21.12 . 1 p Sii Radantaus 
Jääskelän tie (Uutis-Jousi , kuva) . 
Vaikka Maaningan lintujen havain
topaikan etäisyyttä ei ole paljon, on 
ne tu lkittu eri yksi löiksi. 

Kehrääjä Caprin111/g11s e11ropae11s 
( l)(us. 54 2.9.4) 
99: Viime vuosiin verrattuna nor
maali määrä havaintoja: 30.5. 1 Ä 
Suo Pörölänmäki .läkäläkangas 
(EKa . .JKn) ja 15.6. 1 ÄRaul-lan
hitaipale Kituvuori (IMa ym.) 

00: Selvästi normaalia enemmän. 
ka ikki havainnot: 17 .5. 1-2 Ä Pie 
Joutsenniemi Honganmäki (Johan
na Kujansuu/PRe). 18.5. 1 Ä Rau 
Kiesimä (Päivi Siikavirta/I-ISi), 20.-
24.5. 1 Ä Rau Hanhitaipale Sauk
kolamminkankaat (HSi. EVe). 22.-
30.5. 1 Ä Rau Hanhitaipale Kala
janvuori (ERi. EVe), 23 .5. 1 ÄRau 
Ha nhitaipale Kituvuori (EVe). 
24.5. 1 Ä Rau HanhitaipaleAhven
lamminvuori (EVe). 11.6. 1 Ä Rau 
Kangask·ylä Vennamonkangas (KSi. 
EVe) ja 23 . 7. 1 Ä Sii Raasio (AFo, 
ALi). Yksilömääräksi saadaan pe
räti 9. 

01: Havaintoja vain Ra utalammil
ta. Ensimmäinen havain to on uusi 
saapum isennätys: 8.- 16.5. 2 Ä 
Rau Kangask.-ylä Vennamonkangas 
(LI-Ia, EKa, JKn. JMa. EVe ym.) ja 
9.5. 2 Ä Rau Hanhi taipaleK.ituvuo
ri (TPä.EVe). 

Kuningaska lastaja A lcedo althis 
(A) (3/15 0, 1.3) 
00: Yksi havainto pitkästä aikaa: 
2 1.5 . 1 p Maa Lapi njärvet (KRu). 
Edellinen hava into on vuodelta 
1989. Kunkkuja havaittiin ko. vuon
na myös koko Suomessa runsaam
min. 

01 : Peräti kolme havaintoa : 6.4.-
14 .4 . 1 p Sii Siilinjoki (JJo . .JoK. 
MKe, ERi ym.), 9.4 . l p Kuo Ri ti
senlahti (SVi , M. Ruutinen ym.) ja 
9.8.200 1 1 juv kuolleena varastos
ta löydetty Lap Kuivamaito (mus). 
Elokuinen havainto on varsin eri
koinen, mistähän nuori lintu on har
hautunut Lapinlahdelle? Valtakun
nallisesti esi in tyminen oli edellis
vuottakin runsaampi . 

Harjalintu Upupa epops 
(1) (25/55/ 1 ,2,6) 
99: Yksi havainto : 13 .5. l p Ves 
Ahveninen (Maall ikko/PA) 

00: Tavanomaiseen aikaan keväällä 
8.5. 1 p Kuo Niirala (E . 1-laataja, 

Varkaud en Lehtoniemen val
koselkätikkanaara s ravinnon
hakupuuhissa. 
© Harri Miettinen 

Tunturipöllöv aelluksen jäl
jiltä nähtiin nuori lintu 
Maanin gan Haatalassa. 
© Juha Poula nen 



LLä. IMa) ja hiukan normaalia 
myöhempään syksyllä 21 . 1 0. 1 p 
Vjä Petäys (H & T Voutilainen 
PRe). 

01 : Erikoinen kesähavainto ja vie
läpä kahdesta yksilöstä: 18.6. 2 p 
Kaa Maarian vaara (Matti Räsänen/ 
SRä) ja 24 .6. 1 p Kaa Rauantaipale 
(Heino Järveläinen/SRä). Lisäksi 
syksyltä peräti neljä havaintoa: 18-
19.9. 1 p Vjä Korpijärvi Reino Pa
sanen/KJä). 10 .- 14 .10 . l pMaa 
Torttee (K . Heiskanen , A. Riiko
nen). 14 .10 . 1 p Lap Tölvä (Tuo
mo Taskinen/ALä)ja 26.10. l pVie 
Vuorisjoki (MKä). Kaavin kesäha
vainnot ovat sen verran läheltä toi
siaan , että yksi ttäisen linnun ha
vainnon on tulkittu olleen sama . 

Valkoselkiitikka Dendrocopos 
le11cotos (A) (monia/! , 13.3) 
99: Yksi havainto: 24 .10. l 'i? Kuo
piosta (IMa) periaatteessa sopivas
ta pesimäympäristöstä . 

00: Peräti kaksi pesintää todettiin : 
3 l. l.- 3.6. 1 'i? + 3 'i? pull Kuo ja 
28.3 .- 26 .5. 1 'i? + Jo" ja 3 ':' 'i? pull 
Lep (T. Alanko. T. Laine, KRu, JTu 
ym.). Tämän lisäksi kaksi yksi ttäis
tä havaintoa: 29.10. 1 Q p Vrk Tyys
kä (I-IKo, TF. JKe. Tlm. P. Ruot
salainen) ja 1.12. 1 p Vrk Lehto
niemi (OHu). 

01: Havaintoja kahdelta paikalta: 
Ajalla 13 .1.- 17 .3 . muutamia ha-

.. 

vaintoja sekä että Vrk Lehto
niemi (I-IMi, ERi . KRu ym.). Lisäk
si yksi havainto 3 .3 . 1 p Vrk Häy
rilä (OHu), joka on tulkittu samak
si Lehtoniemessä !ava tun kanssa. 
Kuopion edellisvuoden pesimäpai
kalta seuraavat havainnot: 28.1. 1 'i? 
p (ALä, LLä. IMa). 24 .2 . ja 25 .3. 
l 'i? p (IMa) . 

Kangaskiuru Lu/111/a arborea 
(A) (19/8/0,1,0) 
00: Yksi havainto ja samalla toinen 
syyshavainto kautta aikojen: 11 .10. 
1 m Vrk Pitkälänniemi (HMi. Tlm). 
Edellinen havainto oli vuodelta 
1998 ja 90-luvulta on nyt kaiken 
kaikkiaan neljä havaintoa . 

Tunturikiuru Eremophila alpest
ris ( ! ) (monia 48 - .8.4) 
99: Kuo Heinälamminrinteellä ta l
vehtivasta yksilöstä tehtiin viimei
nen havainto 27 .3 . (AHa.ALä. ERi 
ym .). 

00: Yllättävän paljon haviksia. kai
ken kaikkiaan kahdeksasta yksilös
tä : 9 .-12.4 . 2 p Kuo Silmäsuo (TF. 
JKe, HKo. MKe. ERi ym .). 16.4. 
2 p Kuo Jänneniemi (JKe. ALä , 
LLä, IMaym.), 21 .10 . l SKuoSil
mäsuo (JKe. ALä. IMa), 23 .10. 1 
S W Sii Ahmon pellot (MU). 29 .10 . 
1 S Kuo Riistavesi Lehoistenlam
mentie (T. Leutonen. IMa. Pmu. 
RiR)ja 16. 12. l WKuoPuutossal
mi (ALä). 

01: Yksi havainto kevätmuutolta ja 
kaksi syysmuutolta: 4.4 . 1 m Rau 
Tyyrinvirta (TPä . E Ve). 18.10 . 2 
(2a) SW Sii Raasio (MU)ja 27 .10 . 
1 p Kuo Petonen (IMa. PRe). 

lsokirvinen A nthus richardi 
(A) (]/l /2J2) 
99: Lajista tehtiin kaksi havaintoa : 
23 .-24.9. 1 p Kuo Silmäsuo (PLi. 
ALä. LLä ym.) ja 9 .-1 0 .10. 1 p (J. 
Nummelin , M . Ohtonen , HKo. 
PLi. ERi ym.). Koska havaintojen 
vä lillä on aikaa, on yksilöt tulkittu 
erillisiksi . E dellinen havainto on 
vuodelta 1986. 

00: Yksi havainto tyypilliseen ai
kaan: 9.9 . 1 p Kuo Silmäsuo (I-IKo. 
ERi ym.) 

01: Lajista näyttää tulevan joka
syksyinen . nyt kaksi havaintoa : 
15 .9 . 1 p. lähti NW Sii Jälä (MU. 
JKe, AMa. IMa)ja 18.9 . 1 p. lähti 
SW Kuo Kelloniemi (I-IKo ). 

Nummikirvinen A. campeslris 
(RK) (0/2 1.0.0) 
99: Pohjois-Savon kolmas havain
to: 9 .-10. 10 l lkv pKuoSilmäsuo 
(HKo. ERi . PSa ym .). 

VirtaviistiiräkkiA!olaci//a cinerea 
(A) (1/6/0.2.1) 
00 : Yllättäen kak i havaintoa: 4 .8. 
1 'i? -puk p Sii Raasio (MU) ja 2.9 . 
1 2-puk p Kuo Väinölänniemi (HKo) 

0 1: Yksi havainto keväältä: 14.4. 
ad o" p Sii Jynkänniemi (JJo). 

Sitruunaviistäräkki Af. citreola 
(RK. A 2000- ) (0 1 1.1 ,0) 
99: Maakuntamme toinen havain
to lajista : 28 .8. 1 1 kv p Kuo Silmä
suo (I-IKo. AHa, .TK.e). 

00: Yksi havainto vaihteeksi koi
raasta : 28.4 . 1 ad p Vrk Käärme
niemi (OHu). Steppaili ojan varres
sa luhdalla. 

Sinirinta (Luscinia svecica cyane
cula) (RK)(0 010 .0,1) 
01: Pohj ois-Savon en simmäinen 
valkotäpläsinirinta: 9 .6. 1 p Kuo 
Siikaniemi (HKo) . Suomesta on 
kaiken kaikkiaan kolmekymmentä 
havaintoa. 

Sinipyrstö Tarsiger cyan11r11s 
(A) (7 /3/ 1. 1.0) 
99: Laji havaittiin jo kolmantena 
vuonna peräkkäin: 4 .6.- 6.7 . 1 2kv 

p Lep Mansikkamäki (ALi, OHu 
ym .). 

00: Jä lleen yksi noteerattiin : 2 .-
9.7.2000 1 2kv p Rvr Pumpuli
kirkko (ALä. LLä. ERi . PRe ym.) 

"''""';'""""' 1999-2001 ~ 
Mustaleppiilintu Phoenic11r11s 
ochruros (A) (0/1 7/2,4.4) 
99: Kaksi havaintoa: 7.4 . 1 2kv 
p Kuo Linnanpelto (I-IKo) ja 21.4 . 
1 ad cl Kuo Väliköntie (IMa). 

00: Kolme keväältä ja yksi syksyl
lä : 18.4. 1 ad p Kuo Linnan pelto 
(I-IKo ), 23 .4 . 1 'i? -puk p Sii Ahmon 
pellot (MU ym.). 28 .4 . l p Vrk 
Tyyskä(I-IKo, JKe. ERi) ja 6.9. 1 
p Kuo Silmäsuo (IMa. M . Wick
man). 

01 : Kaikki havainnot: 24 .5. p 
Jua Pappilanlahti (I. Toivonen). 5.-
9 .7 . 1 p Kuo Museokatu (HKo) ja 
29.7. l 'i? kuuden risteymäpoikasen 
kanssa Kuo Likolahti (I-IKo, JKe. 
PRe, ERi ym .). Poikasissa oli ha
vaittavissa leppälinnun ja musta
leppälinnun piirteitä . Likolahdesta 
tehtiin havaintoja poikueesta 3 .8. 
saakka ja naaras havaittiin viimei
sen kerran 2 . 10 . Syksyllä tehtiin 
lisäksi yksi havainto 16.9. 1 p Kuo 
Haminalahti (.TK.e). 

Mustapiiiitasku Saxicola torqua
ta (RK) (0/7/1.1,0) 
99: Pohjois-Savon ensimmäi nen 
havainto tästä rodusta (rubicola/hi
bernans): 22 .5. l 'i? p Kuo ltkonnie
mi (HKo). Kysymyksessä on ns. 
läntinen rotu. jonka RK tarkastaa 
vielä 2000 jälkeen. Aiemmista seit
semästä yksilöstä kuusi on määri
tetty maura-rotuiseksi ja yksi on 
laji lleen määrittämätön. 

00: Edellisen vuoden havainto sai 
jatkoa : 8.4 . 1 p Rau Tyyrinvirta 
kalanviljelylaitos (IMa. HKo, .TK.e. 
ALä. ERi ym.). Kysymyksessä oli 
rubicola/hibernans-rodun yksilö. 

Sepelrastas T11rd11s torq11at11s 
(1) (8 18 1.92) 
99: Tyypill isesti vain yksi havain
to : 9 .5. 1 ad p Kuo Si lm äsuo 
(JPt). 

00: Havaintoja tehtiin ennätysmäi
sen paljon : 18.4. 1 p Kuo Linnan
pelto (I-IKo). 19.4. I pSiiAhmon 
pellot (MU), 20.-21.4 . 1 p Rau 
Rastunsuo (TF. ERi. KSi. VU ym.), 
23 .4 . 2 p lis Kihlovirta (KAs). 
25.4 . 2 'i? 'i? p Lep Tukiala (AKa). 
27 .4 . 1 p Kuo Kaislas tenlahti 
(IMa) ja 28.4 . 1 p Kuo Jännenie
mi (I.la) . 

01 : Tavanomaisesti kaksi havain
toa : 13.4. 1 pKuoHeinälammin
rinne (I-IKo) ja 22.4 . 1 p Sii Ah
mon pellot (MU). 

Viirusirkkalintu Locustella lan
ceolata (RK) (0/l / 1.l .l) 
99: Pohjois-Savon toinen havainto: 
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1.- 13 .7 . 1 pPieSammalisenlahti 
(MU. KRu ym.) 

00: Jälleen yksi havainto: 30.6 .-
6.7 . l ÄKiuNiemisjärvi(ERi. KRu. 
MU ym.) 

01: Laji näyttä isi olevan jokavuoti
nen viera ilija : 30.6 .-2 .7 . l Ä Lep 
Paukarlahti (HKä ym.) 

Rastaskerttunen Acrocephalus 

an111dinace11s (A) (3 4 1.0, l ) 
99: Laj i on Pohjois-Savossa harvi
nainen. Yksi havainto: 17.6. 1 Ä Sii 
Hökösenjärvi (MU). Yksi lö lauloi 
hyvin vaatimattoman näköi sessä 
ruoikossa . 

01: Pohjois-Sarnn yhdeksäs ha
vainto: 11 .-18.6 . l Ä Kuo Lampe
rila (A. Ikäheimo, .ToK. MK.e ym.) 

Lapinuunilintu Phylloscopus bo
realis (A) (5127 /0.4 .2) 
00: Peräti neljä yksi löä : 14.-25.6 . 
1 Ä Kuo Sarnniemi (HKo. J. Iha
nu s. !Ja. ERi ym.), 22 .6 . 1 p Vrk 
Päiviönsaa ri (ALi. OHu. T. Lind
roo ym.) ja 23 .-30.6 . 2 Ä Jua Pi
sankoski (Nä). 

01: Havainto kahdesta yksilöstä : 
10 .6 . 1 ÄKuoJulku la(HKo.AHa. 
JKe. ALä ym.) ja 26 .6 . - 1.8. 1 Ä 

Sii U uhimäki (PRe. IMa. M . Ren
vall. RSu ym.). U uhimäen linnulla 
oli selkeä pesi ntäyritys. parista ei 
ollut tietoa . 

Hippiäisuunilintu P proregu/11s 

(A) (0 2 2,2.1) 
99: Kaksi havaintoa: 4 .-5. 10 . 1 p 
Kuo Iso-Ha utausmaa (HKo, .TPt. 
ERi ym.) ja 11 . l 0 . 1 p Kuo-Iso 
Hautausmaa (HKo). Tulkittu eri yk
sil öiksi. koska paikall a käytiin 
myös vä li päivi nä . 

00: Edell isvuotiseen tapaan kaksi 
yks ilöä : 12 .- 14 .10 . 1 pKuoiso
Hautausmaa (HKo) ja 22 .10 1 p 
Kuo Iso-Hautausmaa (ERi. HKo). 

01: Yksi havainto: 16 . 10. 1 p Kuo 
Iso-Hautausmaa (HKo). 

Taigauunilintu P inorna/11s 

(A) (0 8 l.1.3) 
99: Yksi havainto tyypilliseen ai
kaan : 4 .-5.10. 1 p Kuo Iso-Hauta
usmaa (ERi, Hl-Iö ym.). 

00: Yksi havainto normaalia myö
hempään: 21 . l 0 . 1 p Kuo Likolahti 
Kiveläntie (HKo. ERi. PSa ym.). 

01: Peräti kolme havaintoa: 3 .9 . 1 
p KuoRanta-Sänkimäki (JRi). 18.9. 
1 p Kuo Linnan pelto (HKo) ja 4 .-
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5.10. 1 p Kuo Neu lalahti (MK.e. 

HMi. JoK ym.) . 

Kashmirinuunilintu P humei 
(RK) (0 110. 1.0) 
00: Pohjois-Savon toinen havainto: 
22 .10 . 1 p Kuo Iso-Hautausmaa 
(HKo. ERi ym.). Laji esiin tyi Suo
messa en nätykse llisen runsaana. 
niitä havaittiin peräti vii i yksilöä . 

Viiksitimali Panurus biarmicus 

(A) (0/n. 28 - .0.0) 
99 : Mass iivisen vuoden -98 syys
vaelluksen jälkeen havai tti in Maa

ningan Patalahdella viimeisiä pak
kasessa sinnittelijöitä ruovikossa 
vielä 1.1. 2 p (.TK.e ym.). 

Viitatiainen Parus palustris 

(RK) (0/0/0. 1.0) 
00 & 01: Pohj ois-Savolle uu si laji : 
24.11.2000- 7.4 .2001 1 p Kuo 
Neulalahti (MU. KRu. ALi ym.) . 
Havainto on samalla maamme poh

joisin ja osoittaa sen. että talvehti
minen onnistuu näillä leveyspiireil

lä. 

Pussitiainen Remiz pend11/in 11s 
(RK) (0 1 0.1 .0) 
00: Laj in pesä löydettiin 20 .5. Maa 
Lapinjärvet Ka uva nniemi (KRu. 
PRu). Pesälöytö on Suomen poh
joisen. Suomesta löydettiin ko . 
vuonna peräti viisi pesää . 

Vuorihemppo Carduelis jlavi

rostris (A. 1 2000- )( 1 23 1.8.2) 
99: Laji on nykyään vuosittainen 
vierai lija Pohjois-Savossa. Havait
tiin tyypilli se ti urpiai sparven 
mukana rikkaruohostossa: 24 .1. 1 
p Kuo Linnanpelto (HKo). 

00: Havaintoja kahdeksasta yksi
löstä: 10 .4 . 4 p lis Kaupungin puu
tarha (AVä). 11 .4 . 1 Ä Kuo Si lmä
suo (HKo). 11 .-17.4. 2 p Vrk Leh

toniemi (OHu. HKo. ERi ym.) ja 
13 .12 . 1 p Kuo Puutossalmi (TF. 

MK.e) 

01 : Kaksi hava intoa: 1.1. 1 p Kuo 
Heinälamminrinne (HKo. JKe. 
ALä. IMa ym .) ja 11 .4. 1 p Ni l 
Vuotjärvi (Nä). 

Keltahemppo Serinus serinus 

(A)(220.0. l ) 
01: Pohjois-Savon viides havainto: 
12.-19 .5. 1 pKuoLinnanpelto 
(HKo. ERi). Laji havaittiin edelli
sen kerran Pohjois-Savossa vuon

na 1978. 

Harmaasirkku Afiliaria calandra 

(RK) (O IO 0.0.1) 
01 : Pohjois-Savon ensimmäinen 
havainto: 18.8.-8.9 . 1 pKuo Silmä-

suo (HKo. JKe. ERi ym.). Laji on 
vähälukuinen ja Suomessa havaittiin 
ko vuonna kaksi yksi löä. Lähimmät 
pesinnät on todettu E telä-R uotsis
sa. mutta laji on viime vuosina taan
tunut rnrsinaisella esiintymisalu
eellaan. 

Pikkusirkku Emberiza p usilla 

(A) ( l '3 0.0.2) 
01: Yllättäen kaksi havaintoa: 30.5. 
1 Ä R vr Suurisuo (KRu . .TTu) ja 
9 . I 0 . 1 p Kuo Si lmäsuo (HKo. 

IMa) 

Kultasirkku E111beriza aureola 

(A) (monia/1.1.0) 
99: Havaittiin jo tutuksi tullee lla 
paikalla viidettä vuotta peräkkäin . 

tosin vain yhtenä päivänä: 21.6. 1 
2kv p Sii Aappola (HKo) . 

00: Yksi havainto: 16.-20 .6 . Ä 

lis Pi tkäkoski (MK.e ym.) . Laji on 
tode lla harvinai stunut koko Suo
mes a . Koko maassa havai ttiin 
vuonna 2000 vain 8 yksilöä, kun 
vielä 1980-luvun lopulla Suomen 
pesimäkannaksi arvioitiin jopa 300 

paria . 

Kiitokset 

Katsaus on tarvinnut monen 
henkilön avush1sta ennen val
misrnmistaan. Kfäokset kaikil
le ja erityisesti havaintojen lä
hettäjille. sillä ilman heitä koko 
paketti olisi jäänyt syntymät
tä . Muutamille haluan vielä 
lausua erityiset kiitokset. Lind
holmin Antero ja Lindroosin 
Tom ovat antaneet konsultoin
tiapua ongelmallisissa AHK
lomakkeissa. Valoh1viaan ovat 

antaneet käyttöön Marko 
Kelo , Harri Miettinen. Juha 
Poutanen ja Jarmo Yliluoma, 
suuret kiitokset. Lisäksi halu
an kiittää vaimoani Anneajäl
leen kerra11 kärsivällisyydestä 
ja pikhJ-tyttöämme Eveä, joka 
valloittavalla hymyllään on pi
tänyt yllä isän toimintatarmoa 
väsymyksen hetkellä. 

Kirjallisuus: 
Lindi-oos, T. & Luoto, H. 2000: 

Vuoden 1999 hyvä ksytyt har
vi naisuusha va innot - Linnut 
35(4): 19- 32. 

Luoto, H., Aalto, T. Lindholm, 
A., Numminen, T. ja Raus
te, V. 2002: Rariteettikomi
tean hyväksymät vuoden 2001 
harvinaisuushavainnot - Lin
nut-vuosiki1ja 2001 : 49- 62 . 

Luoto, H., Lindholm A, Lind
roos, T. ja Rauste, V. 2001 : 
Rariteettikomitean hyväksy
mät vuoden 2000 harvi na i

suusha va innot - Linnut-vuos i
k.i1ja 2000 : 11 7- 130. 

Rissanen , E. 2001: Pohj ois-Sa
von linnuston fauni stinen kat
saus 1998 - Siivekäs 22(50): 
4- 15. 

Ruokolainen, K. 1999: Poh
jois-Savon linnuston fa uni sti
nen katsaus 1996 - Siivekäs 

20( 1): 9- 21. 

Ruokolainen, K. & Kauppi
nen, J. (toim.) 1999: Ku opi

on j a Pohjois-Savon linnusto. 
- Kuopion luonnonti etee llisen 

museon julkaisuja 5. 343 s. 

Ruokolainen, K. & Lindholm, 
A. 1998: Pohj ois-Savon lin

nuston fa uni stinen katsaus 
1996 - Siivekäs 19( 1): 5- 19. 

Ruokolainen, K. & Rissanen, 
E. 2000: Pohjois-Savon lin
nuston fa uni stinen katsaus 

1997 - Siivekäs 21 ( 1): 20- 31. 



Silveri Jussila 
in memoriam 
Sain 4. huhtikuuta 2002, 
juuri hehkeimmän kevään 
kynnyksellä , ystävältäni pu
helinsoiton , jota olin alitajui
sesti pelolla odottanut. Sil
veri oli poistunut keskuu
destamme toinen päivä 
huhtikuuta . Yksi uskollisim
mista ja pitkä ikäisimmistä 
ystävistäni oli poissa. Tutus
tuin Silveriin lintuharrastuk
seni alkuaikoina , 70-luvun 
lopulla luontokuvaillassa, 
jossa hän näytti diakuvia 
Islannin matkaltaan . Ei kes
tänyt kauan , kun Silveri jo 
kutsui ujon koulupojan mu
kaansa linturetkille! 

Silveri syntyi Yli-lissä 
12.11 .1938. Hän tuli opetta
jaksi Kiuruvedelle Koivujär
ven kyläkoululle 1965, josta 
siirtyi opettajaksi Rapakko
joen koululle 1969. Rapak
kojoella Silveri asui aina 
vuoteen 1994, jolloin hän 
joutui sairaseläkkeelle. 
Silveri eli vaatimatonta elä
mää pienen kyläkoulun 
opettajana. Hän asui koulun 
pihapiirissä ja viihtyi selväs
ti; remontin ajaksi keskus
taan rivitaloon ajettuna hän 
totesi monesti ; "Voi kun jo 
pääsisi pian takaisin koulul
le! " Hän piti yllä kylän koulua 
myös taloudellisesti vaikei
na aikoina, kun koulun jat
kaminen oli epävarmaa. 
Silveri viihtyi silminnähden 
pienen kyläkoulun kansan
kynttilänä. Hän oli oppilai
den mukaan pidetty opetta
ja : jämäkkä, asiallinen ja 
tasapuolinen . Luonnontun
tem us oli osana opetusta. 
Keväällä luokassa olevaan 
vihkoon sai merkitä havain
toja muuttolinnuista ja luo
kassa oli havaintomateriaa
lina parikymmentä täytettyä 
lintua. Välillä Silverillä oli 
myös hoidettavana louk
kaantuneita lintuja. 

Kun vierailin Silverin luona, 
puhelin soi usein. Kyläläiset 
ja muut ihmiset soittelivat 

luontohavaintojaan . Kaikki 
tiesivät hänen lintu harras
tuksestaan , vaikka hän ei 
korostanut sitä mitenkään 
erityisesti. Talvikaudella 
pohdimme koululla monesti 
kahvipöydän ääressä erilai
sia enemmän ja vähemmän 
tieteellisiä kysymyksiä lin
nuista ja luonnosta yleensä . 
Silveri oli mielipiteissään 
neutraali , mutta toi myös 
kantansa esille . Koskaan 
hän ei tuonut turhaan itse
ään esille rehentelemällä 
tai kehu maila , korkeintaan 
huumorin pilke silmässä . 
Silveri oli humoristi , joka otti 
elämän vastaan rennosti -
pilke silmäkulmassa . 

~ 
"Linnuista muodostui Silve- s 
rin rakas perhe" totesi hä- ] 
nen veljensä poismenon 
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jälkeen , omaa perhettä kun ! 
ei ollut. Rengastus oli Silve- @ 

rin intohimo . Vielä viimeisi-
nä vuosinaan , kun hän ei 
jaksanut kiivetä puuhun , 
hän rengasti apulaisen 
avustuksella kotiseudullaan 
Yli-lissä . Rengastajan ura 
alkoi vuonna 1957. Kaikki-
aan rengastuksia kertyi 
10360 kappaletta 88 eri 
lajista . Petolinnut, erityisesti 
pöllöt kiinnostivat Silveriä . 
Helmipöllöjä hän rengasti 
1261 , viirupöllöjä 347 ja 
lapinpöllöjä 36 kappaletta . 
Kanahaukkoja hän merkitsi 
125, tuulihaukkoja 144 ja 
hiirihaukkoja 67 kappaletta . 
Myös muista lajeista tuli 
huomattavia rengastusmää
riä . Silverillä oli kotitilansa 
pääraken n u ksessa pääsky-
jä varten pesälaatikoita , 
joista hän rengasti 649 ter
vapääskyä ja 581 räystäs
pääskyä. Muina mielenkiin
toisina rengastuksina voi-
daan mainita leppälinnun 
178, pähkinänakkelin 51 ja 
kalatiiran 450 rengastusta 
Eniten löytöjä tuli räystäs
pääskystä, 85 kappaletta ja 
viirupöllöstä, 57 kappaletta . 
Silverillä oli kattava pönttö-

verkosto helmi- ja viirupöl
lölle koulun ympäristössä. 
Kevätiltojen kuunteluretket, 
pönttöjen tarkistukset ja 
rengastus olivat jokavuotiset 
vakiopuuhat. liman Silveriä 
olisi Ylä -Savon lintutietous 
paljon huterammalla pohjal
la . 

Silveri oli kiinnostunut koko 
Suomen luonnosta ja hän 
oli radion luontoillan vakio
kuuntelija . Hän oli luonnon
suojelija ja oli perustamas
sa Kiuruvedelle luonnon
suojeluyhdistystä. Vaikka 
Rapakkojoen koulusta muo
dostui Silverin elämän kiin
topiste, hän ei unohtanut 
kotiseutuaan . Koulun kevät
juhlan ja entisten oppilaiden 
lakkiaisjuhlien jälkeen ke
säloma alkoi paluulla Yli
lihin , Iijoen varteen . 

Teksti Silverin kuolinilmoi
tuksesta: "On uupunut kurki
parvi yllä tienoon , ja ennen 
kuin se häipyy hämärään , 

sen kiilassa voin nähdä 
välin pienen , kuin paikan -
jonka joudun täyttämään . 
Niin minäkin pois lähden 
ikiteille ja yhdyn parveen 
sulavaan . Soi linnunhuudoin 
hyvästini teille ken minua 
jää tänne kaipaamaan ." 

Olemme keväällä , 90-luvun 
puolivälissä , aikeissa men
nä tarkastamaan Silverin 
pönttöä . Nousemme autos
ta ja lähdemme kävelemään 
pitkin peltoa kohti metsän
reu naa. Silveri pysähtyy, 
haukkoa henkeään ... "Ei 
tästä mitään tule , happi 
loppuu" .. Seisomme vaito
naisina , molempien tuska 
on suunnaton , käännymme 
hiljaisina takaisin , kohti 
autoa ... 

Kiitos Silverille yhteisistä 
retkistä ja ystävyydestä . 

25 



Benjamin Ståhlbergin pöntöt 
"Pesimäpönttöjä laululinnuil

le ei täällä Pohjois-Savossa 

ole ennen laitettu . Nyt niitä 

kuitenkin alkaa vähin erin nä

kyä kaupunkien lähistöllä ja 

herraskartanoiden puistois

sa. " 
Nämä sanat ovat Benjamin 

Ståhlbergin (1859-1915) pie

nestä "Lintusuojelus" -kirja

sesta, jonka hän sai valmis

telluksi painokuntoon elä

mänsä viimeisinä päivinä. 

Kirjanen ilmestyi Kuopion 

Luonnon Ystäväin Yhdistyk

sen julkaisemana keväällä 

1916. 
Ståhlberg oli kehitellyt ja ko

keillut lintujen erilaisia asu

muksia vuosikymmenien 

ajan keräten tietonsa suosi

tuksi tulleeseen suojeluop

paaseen , jonka toinen pai

nos otettiin vuonna 1924 ja 

kolmas 1926. 
Ståhlbergin ja muiden luon

nonystävien opastamana ih

miset kotiuttivat kottaraiset 

pihapiirinsä pesäpönttöihin 

Kuopion seudulla 1900-luvun 

alussa. Mutta nyt, satakunta 

vuotta myöhemmin , pihojen 

laulajat ovat käyneet kovin vä

hiin. 
Onko sopivia pönttöjä enää 

puissa riittävästi? Onko niitä 

kaikille kolopesijöille , myös 

metsissä? Lintujen asuntoti

lanne ei ole helpottunut sitten 

Stahlbergin aikojen , päinvas

toin . 
Mutta mikä on "savolais

mallisen" pöntön historia; 

mistä kololintujen suojelu al

kaa - mikä on Benjamin 

Ståhlbergin perintö? 

Hyödyksi ja iloksi, 
lintujen parhaaksi 

Ihminen on alunperin asetel

lut pesäpönttöjä omaksi hyö

dykseen. Vielä 1800-luvun lo

pulla pidettiin rantavesillä ylei

sesti munitus-uuttuja; telkän 

munat olivat keväisin kysyttyä 

tavaraa, jolla telkkä sai mak

saa asuntonsa vuokran . Kun 

laki kielsi munituksen , uutut 

alkoivat kadota rannoilta. Myö

hemmin - runsaamman telk

käpaistin toivossa - metsäs

täjät ryhtyivät taas houkuttele-
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maan telkkiä pesäpöntöin 

omille riistavesilleen . 
Ståhlberg näki aikanaan 

myös merkkejä pyyteettö

mästä lintujen suojelusta. Pi

hapiirien pääskyille laitettiin 

räystäisiin lautoja ja tuohitöt

teröitä , että pesät pysyisivät 

koossa ja paikallaan . Ja uu

distulokkaana kottarainen , 

tuo pihojen "rattoisa toveri" -

niin kuin Ståhlberg sitä kutsui 

- oli maamiehen suosiossa. 

Pöntötys kotiutti sen nopeasti 

savolaiseen kulttuuriympäris

töön. 
Pesäpöntöistä ja niiden 

asukkaista tiedämme nyt mo

nin verroin enemmän kuin 

sata vuotta sitten, mutta mo

net Ståhlbergin ajatukset ovat 

ajankohtaisia . 
Luonnonystävillä oli huoli 

metsistä ja niiden linnuista jo 

sata vuotta sitten . Metsät oli 

paikoin kaskeamalla hävitetty 

ja "tehokas metsien hoito" le

visi epäilyttävällä tavalla kolo

metsiin . Kulttuurimaiden ko

kemus ja omatkin havainnot 

todistavat, että nykyaikainen 

metsänhoito karkottaa linnut, 

Ståhlberg kertoi huolestunee

na. Metsät puhdistetaan , kelot 

ja lahot kolopuut kaadetaan -

metsä on kuin huvipuisto. 

Onneksi ei meillä vielä ole 

niin puhdasta, hän lisäsi, ku

ten monin paikoin kehitty

neimmissä maissa . 
Siivekkäät ovat maamiehen 

ja metsänhoitajan parhaita 

ystäviä , Stahlberg valisti viita

ten viljelmien tuholaisongel

miin: "Käytännölliset maa

miehetkin, jotka ovat avutto

mia tuhohyönteisten lukemat

tomien laumain hävitykselle, 

niin metsässä kuin vainioilla , 

kysyvät huolestuneena - mitä 

on tehtävä. " Hän korosti lintu

jen käyttävän ravintonaan tu

hohyönteisiä ja niiden touk

kia, "siksi olisi niitä kaikin 

puolin suosittava". 

Kottarainen, rattoisa 

toveri 

Benjamin Ståhlbergin laulu

maille juuri kotiutunut kotta

rainen sai erityisen maamie

hen ystävän arvon . Ståhlberg 

oli havainnut tämän "rattoisan 

toverin " levittäytyvän pesä

pönttöjen ansiosta niin kau

punkiin kuin maaseudullekin . 

Sen oli havaittu pesineen 

Kuopion tuomiokirkon tornis

sa ja puistojen puunkoloissa, 

mutta mielellään myös keino

tekoisissa rakennelmissa . 

Ståhlberg tiesi kertoa laajem

minkin lajin esiintymishistori

asta ja elinympäristöstä: 

"Etelämmässä, missä vilje

lyksellä on vuosisadat taka

naan, on kottarainen lyöttäyty

nyt ihmisen seuralaiseksi . 

Eteläisen seudun ikivanhat 

lehtipuut, joihin ajanhammas 

on syönyt rokamia, koloja ja 

kolpperoita , antavat kyllä mo

nelle kottaraisparille suotui

san pesäpaikan . Vaan tuskin

pa olisi mahdollista ne tuhan

siin kohoavat kottaraislaumat, 

joita esim. Pohjois-Saksan 

nummilla näkee laitumella 

karjalaumojen kanssa, ellei

vät ihmiset olisi niitä autta

massa keinotekoisine pesi

mäpönttöineen." 
Ståhlberg esitteli Lintusuo

jelus-kirjasessaan kaksi kot

taraisen asuntomallia , jotka 

ovat helposti raakalaudasta 

valmistettavia, vaivatta hoidet

tavia ja silmillekin siroja . Hä

nen perusmallinsa olivat "tuu

li myllymalli" ja "tavallinen 

malli". Pöntöt olivat puhdis

tusta varten sivusta avattavia, 

muuten tavallinen malli vasta

si jotakuinkin nykyistä kotta

raisen lautapönttöä. Lentoa

ukon halkaisija oli noin viisi ja 

puoli senttiä. 

Muita kolopesijöitä 

Pitkään linnunpönttöjä ripus

tettiin vain telkille tai kottarai

sille. Mutta Ståhlberg tunsi 

myös muut paikalliset kololin

nut ja niiden tarpeet. Telkän

pöntöissä hän oli havainnut 

joskus "kuokkavieraina" iso

koskelon ja helmipöllön . 

Koska syvien metsien pöllöt 

ymmärrettiin myös pienten 

kololintujen vihollisiksi , en

nenaikaan ei voitu ajatella, 

että niitä lintusuojelun nimis

sä autettaisiin - että annettai

si in ehdoin tahdoin pihojen 

suositut laululinnut metsän 

pedon suuhun . 
Sen sijaan leppälinnuille, 

käenpiioille , kirjosiepoille , ta

litiaisille sekä pienimmille 

hömö- ja töyhtötiaisille Ståhl

berg asetteli tuulimyllymallin 

ja tavallisen mallin erikokoi

sia sovellutuksia . Leppälin

nulle ja käenpiialle hän suo

sitteli neljän sentin ja hömöti

aiselle kolmen sentin lentoa

ukkoa. 
Ståhlberg luonnehti kololin

tujen runsautta , samoin kuva

si lajien keskinäisestä kinaa 

ja kilpailua sopivista kaloista. 

Hänen mukaansa leppälintu 

oli yleisin pönttöön pesivä lin

tu Pohjois-Savossa, ja käen

piikaakin hän piti yleisenä. 

Mainittakoon, että hänen koe

alallaan Kehvon huvilan pön

töissä, noin puolentoista heh

taarin sekametsässä, oli pe

sinyt säännöllisesti kolme tai 

neljä leppälintuparia, ja käen

piika parinkymmenen vuoden 

ajan säännöllisesti . Talitiaista 

ja kirjosieppoa - mustankir

javaa paarmalintua, niin kuin 

silloin sanottiin - Ståhlberg 

luonnehti niinikään yleisiksi 

pönttölinnuiksi . Kirjosiepon 

hän oli huomannut leppälin

nun riitatoveriksi. Hän oli ha

vainnut kiistaa pesimäpön

töistä leppälinnun, talitintin ja 

kirjosiepon kesken . 
Noista ajoista tilanne on 

kovinkin paljon muuttunut. 

Leppälintu on harvinaistunut 

kololintu , samoin käenpiika, 

verrattiinpa tämän päivän ti

lannetta Ståhlbergin tai von 

Wright-veljesten aikoihin . Ko

lokilpailu tuskin on yhtään 

hellittänyt - mukaan ovat tul

leet uusina lajeina viime vuo

sikymmeninä runsastuneet 

sini- ja kuusitianen. Ja met

sätalouden ehdot koventavat 

kaiken aikaa kilpailua. Näin 

kovaa se ei liene koskaan ol

lut. 
Kaikki kololinnut sinitiai

sesta viirupöllöön tarvitsevat 

omien mittojensa mukaisia 

asuntoja pihoissa, rannoilla , 

rauhallisissa puistometsissä 

ja eritoten nykyisissä talous

metsissä. Edellä main ittujen 

lajien lisäksi Ståhlberg mai

nitsi vielä puukiipijän ja har

maasiepon, unohtamatta sy-



,1 ; _ Jr / J'J. Kuopion 

LUONN ONYSTÄVÄIN 
JULKRISUJA 111 

LINTUSUOJELUS 
BEN). STflHLBERG 

KUOPION KIRJl'IPl'IINO- Jl'I S1'\NOMl'ILEHTI 0 .-Y. 1917 

dänmaan tervapääskyjä , pai
menpoikana ollessaan : 
"Tässä yhteydessä mainit
sen, että kerran , siitä on jo 
kauan, paimenpoikana olles
sani, näin sydänmaalla kes
kellä korpea tervapääsky-ko
loniian. Korven sisällä oli vä
häinen haapalehto, korkeita 
miltei oksattomia haapoja. 
Haapojen yläosassa oli kolo
ja ja niistä puikkelehtivat ter
vapääskyt sisälle ja ulos. Ko
lot olivat kai tikkojen entisiä 
pesäkoloja. 

Tämä tervapääskyparven 
näkeminen keskellä synkintä 
korpimetsää teki minuun niin 
haihtumattoman vaikutuksen , 
että tuo kuva on ilmielävänä 
nytkin vielä mielessäni . 

Tervapääskynkin voi siis lu
kea pönttöön pesiviin lintui
hin ." 

Huomautuksia: 

Benjamin Ståhlberg oli saa
nut tietoa linnunpöntöistä ai
nakin saksalaisen vapaaher
ra Hans von Berlepschin kir
jasta Yleinen lintusuojelus 

(sen perustelu ja toimeenpa
no), jonka A J. Mela oli suo
mentanut ja suomalaisiin 
oloihin soveltanut ja joka il
mestyi Vanamo-seura julkai
semana 1902. Menemättä 
syvemmälle lintujen suojelun 
historiaan viittaan lyhyesti Me
lan suomennoksen esipu
heeseen: "Lintusuojelus ei 
ole Suomessa uusi. Olihan 
jalo kansalaisemme Z. Tope
lius sen lämmin harrastaja ja 
lukuisat "kevätyhtiöt" ovat tätä 
harrastusta koettaneet nuori
soon levittää. Mutta tämä har
rastus koskee yhtäpaljon 
vanhempaa sukupolvea ja 
koskettelee likeisesti maa
miehen taloudellista etuakin. " 

Kololintuja ja pesäpönttöjä 
käsittelevästä kirjallisuudesta 
mainittakoon ainakin ansiok
kaat Ohjeita lintujen suojele
miseksi (Brander 1959, 
KLYY:n julkaisuja, sarja A: 6), 
Kololintujemme suojelu 
(Haapanen & Vaarna, Suo
men Luonto 1 /1971) sekä 
Kololinnut ja muut pökkelö
pesijät (Hautala 1977, tekstit 
Kaikusalo & Kellomäki) 
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Mitä pikkupönt
töihin tulee ... 
Kokeita ja kokemuk
sia metsistä ja pel
lonreunoilta 

Minkäkokoisia lentoaukkoja 
linnunpöntöissä tulisi suosia, 
jotta pikkulinnut hyväksyisivät 
ne asunnoikseen - ja miten 
tiheään pönttöjä on syytä ri
pustella? Päätin kerran ottaa 
asiasta selvää tarjoamalla 
yllin kyllin sopivia vaihtoehtoja 
kotiseutuni pienille kolopesi
jöille: ottakaa sopivaa ! 

Närevaaran koeala 

Suonenjoen Jalkalantien lä
heisyyteen, kotipaikkani Näre
vaaran ympärille , perustettiin 
1970-luvun lopulla pienten 
kololintujen reservaatti ripus
tamalla pikkulinnunpönttöjä 
suunnitelmallisesti noin kol
men neliökilometrin alueelle. 
Ensimmäinen erä - noin 100 
pönttöä - oli maastossa pe
simäkautena -78, ja täyden
nysten jälkeen pesimäkau
della -80 oli tarjolla noin 220 
pönttöä. 

Pöntöt tehtiin raakalaudas
ta Haapasen & Vaarnan oh
jeiden mukaan (Kololintujem
me suojelu , Suomen Luon
to1 /1971 ). Pienimmän mallin 
(1) lentoaukon halkaisija oli 
28 mm. Seuraavaa mallia (11) , 
jota tehtiin eniten , oli tarjolla 
sekä 30 että 32 millin lento
aukoilla. Erotan ne tässä eri 

malleiksi : 11/30 ja 11/32. Suurin 
koko (111) oli mitoiltaan muita 
tilavampi ; sen lentoaukko oli 
45 mm. Pöntöt varustettiin 
huoltoa ja tarkastusta varten 
avattavin katoin . Ripustuskor
keus oli noin 1.5 metriä. 

Pikkupönttöjä 1-11 ripustet
tiin metsiin ja pellonreunoihin 
linjoihin 50 metrin välein eri
suuruisia lentoaukkoja vuoro
tellen . Suurin osa pöntöistä 
vietiin nuorien rämemänn i
köiden yhdensuuntaisten oji
tuslinjojen varsille tai lähipel
tojen reunoihin , joissa ei juuri 
ollut luonnonkoloja eikä kolo
pesijöitä. Lisäksi pöntötettiin 
muutamia pihoja ja ranta
puistikoita. 

Mallia 111 ripoteltiin muita 
harvempaan, yleensä kotta
raisia houkutellen , pihojen ja 
peltojen lähelle. Niitä oli käy
tössä vasta vuodesta 1979 
lähtien . 

Pesintä tarkistettiin vuosi
na 1978-80 lähes kaikista 
pöntöistä (vuonna 1978 tar
kistettiin 98, 1979 183 ja 
1980 199 pönttöä). Myöhem
pien vuosien tulokset olen jät
tänyt syrjään , sillä oravat ja 
käpytikat alkoivat osallistua 
koejärjestelyihin avartamalla 
pönttöjä mieleisikseen . 

Tarkastuskierrokset ajoitet
tiin yleensä kesäkuulle niin , 
että lähes kaikki asukkaat ta
voitettiin - muutama varhai
nen pikkutinttipoikue oli tosin 
saattanut salaa paeta maail
mal le. Toiseen kertaan pesi-

Tarjottujen pikkupönttöjen määrät sekä todetut asukkaat (su
luissa osuus prosentteina tarjotuista) Närevaaran koealalla 
vuosina 1978-80. 

Malli/lentoaukon 1/ 11/ 11/ 111/ Yht. 
suuruus, mm 28 30 32 45 

Tarjottuja pönttöjä 100 131 185 65 481 

Kirjosieppoja 4 (4) 23 (18) 45 (24) - 72 (15) 
Talitiaisia 9 (7) 21 (11) 7 (11) 37 (8) 
Kottaraisia 4 (6) 4 (1) 
Töyhtötiaisia 1 (1) 1 
tuntemattomia 3 (2) 6 (3) 

9 (2) 

Yhteensä asuttuja 4 35 73 11 123 
(% tarjotuista) (4) (27) (39) (17) (26) 

27 



viä tai muita myöhäispesijöitä 
ei ole otettu lukuun. Pönttöjen 
tarkastukseen ja huoltoon 
osallistuivat lisäkseni Liisa 
Kau ppinen, Mikko Pryl ja Jor
ma Tuomainen . 

Sieppo, sieppo, 
tintti. .. 

Joka neljäs Närevaaran koe
alan pönttö oli asuttu. Jo en
simmäisenä vuonna 24 % 
pöntöistä oli käytössä, sitten 
28 % ja 24 %. Enimmillään , 
vuonna 1979, pönttöihin pesi 
52 paria. 

Alueella pesi keskimäärin 
yksi pari kahdensadan metrin 
välein . Pinta-alaan suhteutet
tuna runsaudeksi saadaan 
laskutavasta riippuen noin 
0.5 paria hehtaaria kohti, eli 
neliökilometriä kohti suunnil
leen 50 paria. 

Runsaimmin pesijöitä oli 
pihoissa ja rantametsiköis
sä, noin sadan metrin etäi
syydellä toisistaan - joskus 
runsaamminkin . Vähiten niitä 
riitti karuille rämemänniköille , 
vain noin puolen kilometrin 
välein . 

Kololinnuston koostumus 
oli yksinkertainen : sieppo, 
sieppo, tintti ... 

Peräti kaksi kolmasosa 
pönttöjen asukkaista oli kirjo
sieppoja. Ne asuttivat vuosit
tain 13-17 % tarjotuista asun
noista. Suosituin lentoaukko 
oli 32 mm, mutta siepoille 
kelpasi myös astetta pienem
pi (30 mm) vaihtoehto, toisi
naan sitäkin ahtaampi (28 
mm) . Suurimpiin pönttöihin 
ne eivät vahingossakaan 
menneet. 

Talitiaisten käytössä oli 
vuosittain 8-9 % tarjotuista 
pöntöistä. Niiden mieleen oli 
vaihtoehto 11/32, mutta yhtä 
suosittu oli avarampi malli 111. 
Kirjosieppoja harvemmin ne 
kotiutuivat ahtaampireikäi
seen malliin 11/30. Tätä pie
nemmästä lentoaukosta tali
tintti ei enää mahdu sisään . 
Sensijaan joskus talitintit ovat 
suuruuden perään - olen ta
vannut niiden pesiä myös tel
känpöntöistä. 

Talitiaisten lisäksi vain nel
jä kottaraisparia pesi 111/45 
mallin pöntöissä, kaikki sa
mana vuonna, 1980. Kolme 
niistä kotiutui kotipihaan ja 
yksi pari rantapellolle. Myö
hemmin jokunen leppälintu 
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on asunut kottaraismallin 
asunnossa , joskus myös pi
haoravat. Talvisin varpuspöl
löt ovat käyttäneet niitä ruoka
varastoinaan. 

Entä sitten pikkutiaiset, joi
ta ajatellen porattiin pienim
mät lentoaukot. Vain töyhtöti
ainen löydettiin , ja sekin oli 
valinnut "väärin " eikä mennyt 
sille tarkoitettuun pikkureikäi
seen . Tulos olisi saattanut 
olla parempi, jos pönttöihin 
olisi laitettu täytettä - ehkä 
hömötiaiset olisivat tyhjennel
leet niitä itselleen mieleisiksi. 

r-lf:wS 

GALAK51€..N VÄL\SiÄ 
R.E.N6AS1A.)AA ,A~
\/l'TAAN JÄLLf.€..N 

Näin oli ennen -
nyt on toisin 

Tintti- ja samalla kolotilanne 
on muuttunut ratkaisevasti 
viimeisten vuosikymmenten 
aikana. Sinitiainen oli koti
seudullani vielä 1970-luvun 
lopulla harvinainen , mutta ko
tiutui nopeasti pihapönttöjen 
vakioasukkaaksi . Myös kuusi
tiainen oli harvinainen ja oi
kullinen esiintyjä. Yleistyes
sään siitä on tullut pikkupönt
töjen asukas, joka pesii piha
piirin kuusikossakin . 

Vaikka pienimmin lentoau
koin varustetut pöntöt vain 
aniharvoin kelpasivat pikku
linnuille, tuskin ne olivat niin 
tarpeettomia, että olisivat jää
neet vuodesta toiseen vaille 
minkäänlaista asukasta, sen 
tiedän omissa nahoissani -
niin monesta "tyhjästä" pön
töstä on ampiaisia hyökännyt 
niskaani. 

Kesäiset "ampiaispöntöt" 
tarjoavat talven tullen lämpi
miä ja turvallisia suojia yöpy
ville tinteille . 
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Kysymys olemassa
olosta ja säilymisestä 

Metsien ikärakenne ja puula
jikoostumus ovat yksipuolis
tuneet, kololintujen elinympä
ristöt köyhtyneet Vanhat pys
tyyn kuolevat lahopökkelöt ja 
kolopuut eivät kuulu nykyisen 
tehometsätalouden aikaan . 
Ja avohakkuut vievät siellä 
täällä kokonaan kolo- ja pök
kelöpesijöiden olemassa
olon mahdollisuudet, kun 
metsikkö toisensa jälkeen 
tyhjenee puista ja linnuista 

KOHDETTA RYHDY~ÄÄN 
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kerralla eikä kolometsän pa
luusta ole tietoakaan . 

Kotiseutuni varttuneet met
sät ovat vuosi vuodelta huven
neet aukoiksi ja nuoriksi yksi
lajisiksi istutusmetsiköiksi. 
Luonnon lahottajasienille ei 
ole työtä, ei myöskään kolo-
ni kkareille tikoille ja tinteille. 

Jo parikymmentä vuotta 
sitten lahopuustoa oli koe
alallani niukalti. Niinpä kirjo
siepot ja talitiaiset käyttivät oi
tis tarjottuja asuntoja. Niiden 
runsaus oli suurempi kuin 
maakunnan parhaimmissa 

luonnontilaisissa kolomet
sissä , joissa kirjosiepon ja 
talitiaisen yhteistiheys on 
noin 20-30 paria neliökilo
metrillä . 

Runsaasta tarjonnasta 
johtuen kuitenkin suurin osa 
koealueen pöntöistä jäi käyt
tämättä. Muut rajoittavat tekijät 
kuin pesäpaikkojen määrä 
asettavat omat rajansa kan
nan kasvulle. 

Pihametsiköihin ja järven
rantojen reheviin rantametsiin 
mahtuu kolopesijöitä monin 
verroin enemmän kuin karuil-

le rämeille . Parhaimmissa 
elinympäristöissä on tiettä
västi melkoinen kilpailu ka
loista; niinpä pönttöjä kannat
taa ripustaa 50-100 metrin 
päähän toisistaan . Köyhem
missä elinympäristöissä riit
tää pönttö muutaman sadan 
metrin välein . 

Varmimmin asutuiksi tule
vat ne pikkupöntöt, joiden len
toaukon halkaisija on 32 mm. 
Niihin asettuu suurin osa tali
tiaisista ja kirjosiepoista. Kil
pailua pesäpaikoista voi lie
ventää tarjoamalla riittävästi 
erikokoisia lentoaukkoja. Kir
josieppo on mieltynyt pie
nempiin lentoaukkoihin kuin 
talintintti - ja pikkutintit kaik
kein ahtaimpiin , joihin eivät 
muut enää mahdukaan. 

Pienin lentoaukoin (28 
mm) varustetut pöntöt jäivät 
yleensä autioiksi , tosin niiden 
tarve on kasvanut vähitellen 
sini- ja kuusitiaisen runsastu
essa . 

Kottaraistilanne on tunne
tusti murheellinen . Jo 1970-
80 -lukujen taitteessa pöntöt 
jäivät tyhjiksi ; vain muutama 
pari asusti enää tuolloin koti
ni läheisyydessä. Yhtään pa
ria en onnistunut houkuttele
maan enää läheisen maata
lousoppilaitoksen piha-alu
eelle, jossa 1950-60-lukujen 
vaihteessa piha oli laulua 
täynnä, ja samassa pihakoi
vussa saattoi olla monta pe
sää ! 

Miten kottaraisten lopulta 
käy maaseutuympäristön 
muutosten keskellä - säilyy
kö edes pieni kanta? Kevääl
lä 2000 onnistuin saamaan 
pellon reunaan näkysälle ri
pustamiini uusiin pönttöihin 
kolme paria, menneenä ke
sänä niissä pesi kaksi paris
kuntaa. 

Jospa lohdutonta kotta
raistilannetta voitaisiin edes 
hiukan kohentaa pönttökam
panjan avulla. Miltei kaikkialla 
näyttää olevan huutava pula 
kottaraispöntöistä. Nykyisin 
ripustetaan enimmäkseen 
pieniä pönttöjä, ehkä sen 
vuoksi ettei kottaraisia näy 
enää pihoissa eikä pellon
reunoissa edes kevätmuuton 
aikaan . Jospa kokeilisimme 
houkutella niitä rippeitäkin hy
ville paikoille sukuaan jatka
maan - jospa niiden pesi
mismenestys voisi olla alkua 
nykyistä paremmille ajoille. 

~'K~ 
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Pohjois-Savosta ilmoitettavat lintuhavainnot vuo 

Tälle aukeamalle on koottu laji lis
tat ja lyhyet ilmoitusohjeet Poh
jois-Savosta ilmoitettavista lintu
havainnoista. Tarkempia ohjeita 
esim. erilaisista lyhenteistä löydät 
kotisivun ka utta (osoite pääkir
joitussivulla). Ilmoittaessasi ha
vaintoja huomaa , että tämän 
luettelon idea on olla hierar
kinen: tarkasta ensin kohta 1. 
sitten 2. ja lopuksi 3.--1. jne. , 
jos tekemääsi havaintoa ei 
löydy listoilta , sitä ei tarvitse 
ilmoittaa! Laj ien uomenkieliset 
nimet on jä1jestetty aakkosjärj es
tykseen niiden löytämisen hel
pottamiseksi . 

Pääasialli sesti havain not kan
nattaa ilmoittaa kuikkakantaan . 
Ohjelma on saatavissa Yliluoman 
Jarmolta (yhteystiedot pääkirjoi
tussivulla) . Havaintoja voi myös 
ilmoittaa kuikkaverkkoon. netti
sivu n palautelomakkeen kautta. 
havaintokortei ll a (saa yhdis
tykseltä) ja ihan vaikka eri lli si llä 
paperilapuilla . Tä rkeintä on. että 
ilmoittaa havainnot. 

AHK:n (a lueharvinais uusko
mitean) alaisista havainnoista täy
tetään ai na AHK-lomake. Taval
li si mpien lajien muutto- ja vael
lushavainnot toimitetaan erikseen 
sekä keväältä että syksyltä kuik
kakantaan. kuikka verkkoon. eril
li sellä muuttokaavakkeella tai pa
perilla . Korostettakoon . että 
jonkun lajin esiintyessä run
saana yksittäisellä alueella 
(esim . pikkuvarpunen Varkaudes
sa. hemppo Sii linjärvellä), on ha
vai nnoijan oman harkinn an käyt
tö sa llittua havaintoja ilmoitetta
essa: jokaista ylilentävää tai vilah
dukselta nähtyä lintua ei ole tar
peen kirjata . vaan keskeistä on il
moittaa esiintymistä hyvin luon
nehtivaa tietoa (suurimmat ke
rääntymäl. parimäärä. pesimä- ja 
es iintymisa lueet) . Massam uu
tois ta ei tarvitse kirjata tietoja 
parvittain - yhteismäärä, parvien 
määrä, suurimmat parvet. muuton 
ajoittuminen ja pääsuunta riittä
vät. 

Talvipakkasi lla on hyvää aikaa 
selai lla haviksia ja ilmoittaa listo
jen mukaan vaikka kaikki vanhat
kin havai nnot! 
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1 Alueellisen harvinaisuuskomitean tarkastamisen vaativat lintu havainnot 
Seuraavista lajihavainnoista vaaditaan alueellisen harvinaisuuskomitean tarkastama 
AHK-kaavake , ennen kuin havainnot voidaan katsoa julkaisukelpoisiksi . Huomaa 
muutamien lajien kohdalla olevat poikkeukset; esimerkiksi pikku-uikun talvih avain
not voidaan ilmoittaa ilman AHK-kaavaketta esim . sähköpostilla tai erillisellä paperil
la. Myös muut selvästi tavanomaisesta poikkeavat havainnot (esim. ennätysaikaiset 
keväthavainnot, erikoiset talvihavainnot, ennätysmyöhäiset syyshavainnot) voidaan 
alistaa AHK:lle tarkastettaviksi . Rengastetusta AHK-listan lajista ei tarvitse kaavaketta 
täyttää vaan se ilmoitetaan normaalisti esim . sähköpostin kautta . 

allihaahka 1) 
aro -/nii ttysuohaukka 
arosuohaukka 2) 
avosetti 
etelänkiisla 
haahka 
haarahaukka 
harmaasorsa 3) 
heinäku1·ppa -1) 
hippiäi suunilintu 
isokirvinen 
iso lokki 
isosiJTi 5) 
jalohaikara 
jääkuikka 
jääkuikkalaji 
kangaskiu1·u 
keltahemppo 
kuäkurmitsa 6) 
kihu - laji 
kiiruna 
kiljuhanhi 
kilj u-/ pikkukiljukotka 
kil"jokHttu 
kultasirkku 
kunin gaskalastaja 
kuovisirri 7) 

kyhmyhaahka 
kyhmy joutsen 
lampiviklo 
lapintiira 
lapinuunilintu 
leveäpyrstökihu 
lieju kana 
luotokil"vinen 
lyhytnokkahanhi 
maakotka 8) 
mandariinisorsa 
mehiläissyöjä 
merikihu 
me1·isi1Ti 
mustahaika1·a 
musta otsat e pinkäinen 
mustapäätasku 9) 
mustapy1·stökuiri 6) 
mu s tatiira 
niitty s uohaukka 
pelto pyy 
pikkuhuitti 
pikkujoutsen 
pikkukajava 
pikku ruokki 
pikkusirkku 
pikkutiira 

pikku-uikku 1) 
pulmussirri 5) 
punajalkahaukka 
punakaulahanhi 
1·antakun,i 
rastaskerttunen 
riskilä 
ri s ti sor a 
riuttatiira 
ruokki 
ruostesors a 
räyskä 
sepelhauh..i 10) 
ininärhi 

sini pyrstö 
sitruuna västä riikki 
taigauunilintu 
tiib e tinhanhi 
tunturihaukka 
tunturikihu 
turkinkyy hky 
turturik~,yhky 
valkoselkätikka 11) 
viiksitimali 
viiriäinen 12) 
virtavästäräkki 

2Kaikki havainnot 
Se~raavista lajeist~ il_moitetaan kaikki havainnot. ~äistä lajeista ilmoitetaan siis 
myos ka1kk1 pes1ma- Ja talv1a1ka1set havainnot seka pes1mäb1olog1set tiedot. 

allihaahka 1) 
harjalintu 
harmaahaikara 
harmaa pää tikka 
harmaasorsa 2) 
heinäkurppa 3) 
hiiripöllö 
huuhkaja 
idänuunilintu 
iso-Falco 
isokäp)'lintu 
isosiJTi -1) 
jänkäkurppa 
jänkäsiniäinen 
kaakkuri 
kanadanhanhi 
kari kukko 
kattohaikara 
kaulushaikara 
kehrääjä 
kerkunnitsa 5) 
kirj osii pikä pylin tu 
ko s kikara 
kuhan keittäjä 
kulta rinta 
kuovisirri 6) 
kuukkeli 

kiienpiika 
lapasotka 
lapinpöllö 
lapins irri 
lapintiainen 
lehto pöllö 
luhtahuitti 
luhtakana 
luhtakerttunen 
maakotka 7) 
meri hanhi 
me1·iharakka 
merikotka 
merilokki 
merimetso 
mustaleppälintu 
mustapy1"Stökui1·i 5) 
mu s tapä1ikerttu 
muuttohaukka 
nokkavarpunen 
pensassirkkalintu 
pikkusieppo 
pikkusini 
pikku tikka 
pikku-uikku 1) 
pikkuvarpunen 
pilkkas iipi 

pohjan tikka 
pulmussiJTi 4) 
punajalkaviklo 
punakuiri 
pähkinähakki 
pähkinänakkeli 
riekko 8) 
ruis1·äiikkä 
ruskosuohaukka 
rytikerttunen 
satakieli 
sepelhanhi 
sepelrastas 
suosin·i 
tund rahanhi 
tundrakurmitsa 
tundraurpiainen 
tuntul"ikiuru 
tunturipöllö 
tylli 
uuttukyyhky 
valko poski hanhi 
valkoselkätikka 9) 
varpuspöllö 
vesi pääsky 
viitake rttunen 
viitasirkkalintu 
vuol"ihemppo 
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1) ei talviaikana 1.12.- 28.2. 
2) vanhat koiraat, muut 
RK:lle 
3) vain yksittiiiset naaraat/ 
naaraspukuiset 
~) ei elo-syys kuussa 
5) ei Sii Raasion ja Mus tin 
syysbavaintoja 
6) ei keväthavaintoja 
7) ei Sii Raasion ja Mustin 
havaintoja, eikä muualta 
syyshavaintoja 
8) ei nuoria eikii es iaikuis ia 
syksy llä 
9) rotu mau,·a ja alalajilleen 
määrittämiitön 
10) rotu hrota 
11) ei säännöllisiltä 
es iin tymispa ikoilta 
12) ei äänteleviii kesä-h einä
kuussa 

3Pesimäaikaiset havainnot 
Seuraavista lajeista ilmoitetaan pesimäaikaisia tietoja . 
telty ryhm ittäin , jo ista kerätään erityyppisiä tietoja. 

A Kaikki pesimäaikaiset 
l"\havainnot riippumatta sii
tä , mitä lintu teki tai miten se 
käyttäytyi , sekä pesimäbiolo
giset tiedot. 

alli 

BPesä- ja poikuehavain
not sekä reviirit (laulavat 

tai soidintavat koiraat, pysy
vää reviiriä pitävät, varoittele
vat tai ruokaa kantavat linnut) 
ja pesimäbiologiset tiedot. 

ampuhaukka helmi pöllö 
härkälintu hiirihaukka 
hemppo kala sää s ki 
isolepinkäinen kanahaukka 
kapustarinta ko1·ppi 
lapinkininen kuikka 
lapinsirkku kurki 1) 
met sähanhi kuusitiainen 2) 
mu stakurkku -uikku laulujoutsen 3) 
mu s talintu mehiläi shaukka 
mustavaris nuolihaukka 
mustaviklo 1) palokärki 
naakka 2) pikkulcpink;iinen 
piekana pikkutylli 
pikkukuovi punasotka 
pulmunen sarvi pöllö 
pyrstötiainen se lk;Hokki 
sini rinta sini suohaukka 
suokukko 1) sini tiainen -t) 
taviokuurna suopöllö 
tikli tuulihaukka 

Ilmoitettavat havainnot on eri-

CArviot tai tiedot selvä
rajaisten alueiden (ku

ten järven , suon , lintuluodon , 
kylän , kunnan) pesimäkan
noista. 

harmaalokki 
heinä tavi 
isokoskelo 
jouhisorsa 
kalalokki 1) 
kalatiira 2) 
ke sy k)•yhky 
kottarninen 
lapasorsa 
metso 3) 
naurulokki 
nokikana 
pikku lokki 
tet"vapii!isky -t) 
törmäpföisk)' 5) 

1) suopesinnät 
2) suopesinnät; yli 10 parin luo
tokoloniat 
3) soidinpaikat ja niiden kuk
kojen lukumäärä 

-

J ~t~il;h;i~----------varpushaukka 
uiv viiru pöllö 

1) myös ns. luppokurkipanet -~ 

~) taajama-alueiden ja asuinra
kennusten ulkopuoliset pesi
mäpaikat 2) vain Ylä-Savon kunnista : Ii

salmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, 
Pielavesi, Rautavaara, Sonlrn
järvi, Varpaisjärvi ja Vieremä 
3) pesimäpaikka ja poikasten 
määrä sekä suuremmat kesäiset 
kerääntymät 
~) vain erämaisimmista kunnis
ta: Rautavaara , Sonkajärvi ja 
Vieremä 

~r--.. 1) talviaikana 1.12.-28.2. 
2) koiraat sekä naaraat 
koiraan seurassa 
3) elo-syykuussa 
~) Sii Raasion ja Mustin 
syyshavainnot 
5) keväthavainnot 
6) Sii Raasion ja Mustin ha
vainnot, sekä muualta SJ')'S

havainnot 
7) syksyiset nuoret ja 
esiaikuiset 
8) talvihavainnot: yksilö
määrä/1laildm 
9) säännöllisiltä 
esiintymistlaikoilta 

1) ei aikais ia syysmuuttajia 
2) Iisalmen taajama-alueen ja 
Varkauden ulkopuolelta 

5) lisätiedoksi törmän hukka 
sijainti 

4Talvihavainnot (1 .12.-28.2). 
Seuraavista lajeista ilmoitetaan ka ikki havainnot talvelta , suunnilleen ajalta 1.12.-
28 .2. (Selvästi kevätmuuttajiksi tulkittavat linnut ilmoitetaan kevätmuuttolomakkeel
la !) HUOM ! Listalla ei ole lueteltu vain poikkeustapauksissa talvella havaittuja lajeja 
(esim. västäräkki , piekana ), joista luonnollisesti ilmoitetaan myös talvihavainnot. 
Lisäksi kaikista talvilajeista toivotaan ilmoitettavan suuret parvet ja kerääntymät: 
esimerkiksi 400 tilheä, 50 korppia , ilmoittajan oman harkinnan mukaan . Räkätti
rastaasta , tilhestä taviokuurnasta ja vihervarpusesta voit talvina, jolloin niitä on vä
hän ilmoittaa kaikki havainnot. 

ampuhaukka laulujout se n s ilkki uikku 
fa saani 1) metso sinisorsa 
haapana mustara sta s tavi 
hannaalokki mustava1·i s telkkli 
hemppo naakka 2) tikli 
isokoskelo naurulokki tukka sotka 
isolepinkiiin en nokikana tukkako skelo 
jänipeippo palok,irki t u u Ii haukka 
jouhiso,·sa peippo uivelo 
kalalokki pulmunen varpushaukka 
kan a haukka punakylkirastas 
kesykyyhky 1) punarinta 1) talvikanta/paikka 
kottarainen punasotka 2) talvikanta/lis, Kuo, Vrk kuikka P)' r stötiain en 

5Muut ilmoitettavat havainnot 
A) Muutonaikaiset havainnot ilmoitetaan kuikkakantaan , sähköisesti tai muutto ja IPV
lomakkeilla , j oita saa yhdistykseltä mm. kokouksissa sekä kotisivun kautta. 
B) Valtakunnallisen rariteettikomitean kaavakkeet lähetetään ensin omalle yhdistyk
selle, josta ne toimitetaan RK:lle. Rariteettikomitean tarkastamisen vaatimat lajit näet 
mm . Birdlife Suomen kotisivuilta . 
C) Talvilintulaskentojen tulokset ilmoitetaan suoraan Helsingin yliopiston eläinmu
seolle, josta ne saadaan yhdistyksen käyttöön . 
D) Liito-oravahavaintoja otetaan havaintokorteilla mieluusti vastaan arkistoitavaksi ja 
myöhemmin julkaistaviksi 
E) Maakunnassa tehdyistä linnustoselvityksistä toivotaan saatavan yksi kappale yh
distykselle ! 
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