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[_j·ntuha\lainnot muodostal'at

lintuyhdisryksen toiminnan 

perustan. Siksi yhdistys kerää ja 

kyselee l'älillä monta vuottakin 

vanhoja hal'aintoja, joidenkin harras

tajien mielestä jopa kyllästymiseen 

asti. Yhdistyksen kannalta on kuitenkin 

tärkeää, että \ ll1osillaiset havainnot 

saadaan 111ahdollisim111an kattavasti 

raiteen. Näin me pysty111111e parhaiten 

arl'ioinwan eri lintulajien esiintymistä 

Pohjois-Savossa. Viime \'uosina 

olemmekin pystyneet yhä paremmin 

taltioimaan erilaisia lintwnaailman 

tapahtumia ja ilmiöitä lisääntyneen 

jäsenmäärän ja parantuneen tiedonku

lun ansiosta. 

Elämme hyvin impulsiil'isessa 

maailmassa. Kaiken odotetaan 

tapahtuvan tässä ja nyt. Lintumaail

man tapahtumia halutaan myös 

seurata mahdollisi111111a11 reaaliaikai

sesti. Kuikka\ lerkko 011 tähän erittäin 

hyvä väline. Sen kautta voidaan 

ilmoittaa ajankohtaista tietoa esimer

kiksi paremmista muu toista ja harl'i

naisista lajeista. Reaaliaikaisesta 

tiedonkulusta voi tosin olla myös 

haittaa. Esimerkiksi heikoista pöllö

\luosisra voi tulla \ lieläki11 huonompia. 

Maastoon ei viitsitäkään lähteä, kun 

muutkaan eivät ole hal'ainneet mitään. 

Kuikkaverkon tieroja ja koti sivun 

hal'Ointoja pidetään usein virallisena 

tierona. Ne ovat kuitenkin yhdistyksen 

näkökulmasra katsottuna epävirallisia 

julkaisuka11avia ja saattal'at sisältää 

jopa l'irheellistä tietoa. 

Siil'ekäs-lehti on tällä hetkellä 

yhdis(\'ksemme l'irallinen lintuhavain

tojen julkaisukanava. Katsaukset 011at 

tosin jonkun verran aikataulustaan 

jäljessä. Tässä numerossa on kylläkin 

perolintujen osalra 1•uode11 2002 tiedot. 

Ha\ laintojen julkaisuaikataulussa 

tuskin päästäänkään vuoden l'iil'että 

lyhyempään aikaan. Siivekkäässä 

julkaistut havainnot ovat kuitenkin 

tarkistettua tietoa ja esimerkiksi 

harvinaisuushavainnot on tarkistanut 

AHK tai RK. Siivekkäässäki11 julkaistu-

ja havainroja jouduraan rosin joskus 

tarkentamaan, jos havainnoista 

saadaan uul!a tietoa. Hal'ainrojen 

osalra emme voikaan koskaan päästä 

100% luotettavuuteen. Yhdistyksen 

ravoitteena onkin, ertä lajista julkaistu

jen mahdollisren rirheellisten havain

rojen perusteellakaan ei lajin esiin0·

misku\la väärisl)·. 

Yhdisl)·ksen kannalta havainnot 

kaikista lajeista O\ lat tärkeitä. Harras

tajat arvostavat usein enemmän 

harl'inaisia lajeja. Havainnoijan 

kannalta niiden näkeminen on tiel)•sti 

hienoa ja sykähdyrtävää. Yhdisl)·ksen 

kannalta tärkeimpiä ovatkin havainnot 

ns. vähälukuisista lajeista, kuten 

esimerkiksi merimetso. Yleisiäkään 

lajeja emme halua aliarvioida. 

Tavoitteenamme onkin kerätä havain

roja mahdollisuuksien mukaan kaikista 

lajeisra. Yleisistä lajeista dokumentoi

daan esimerkiksi laskenta-aineisroa 

tiel)•iltä reiteiltä. ihminen muokkaa 

toiminnallaan hyvin voimakkaasti 

ympäristöä eikä koskaan voi tietää 

vaikka joku yleinen laji yhtäkkiä 

harvinaistuisi. 

Vuoden alusta tapahtuu havainto

jen ilmoituskäytännössä muutoksia. 

Kuikkaverkkoa pidettiin aikoinaan 

hy11änä sysreeminä. Se onkin aktivoinut 

harrastajat ilmoittamaan havainto

jaan. Havainroja on kuitenkin hyvin 

hankala hyödyntää suoraan kuikkaver

kosta. Hal'aintojen tallentaminen 

kuikkaverkosta tietokantaan on myös 

osoittautunut liian työlääksi prosessik

si. Tämän takia vuoden alusta harras

tajien onkin ilmoitettava havaintonsa 

joko kuikkakanta-ohjelmalla, Excel

lomakkeella tai internet-lomakkeella. 

Mikäli ei ole mahdollisuutta tietoko

neen käyttöön, voi havainnot ilmoittaa 

vaikkapa ruutupaperilla. 

Pohjoissavolaisella li11tuharrastuk

sella on pirkät perillfeet. Olkaamme 

siitä ylpeitä. Muistakaa siis ilahduttaa 

yhdistystä111111e havainnoillanne, sillä 

se on toimintamme elinehto! 
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Petolintujen pesintä 1999-2002 

Petolintujen pesintä Pohjois-St 

T:ssäpä soljuvat neljän vuoden pe
olintuhavainnot paketissa_ kelta

nokkatoimittajien saattelemma 101-

vottavasti vähin virheelli yyksin. Ruto
sen Kalevi kokosi pöllöt ja kalasääski
tiedot. Räsäsen Seppo haukat. Voila! 

Ajanjaksolla kertyi havaintoja 9 
haukkalaji ta sekä kalasääskestä. Kotkia 
ei havaittu pesimäaikana ollenkaan. vaik
ka maakotkalla voisi pesimämahdolli
suuksia maakunnan pohjoi simmissa kol
kissa ollakin. Haukkojen kuten pöllöjen
kin kohdalla pesintöjen varmistaminen 
keskittyy muutamalle paikkakunnalle. 
Tähän vaikuttaa osaltaan petoruutuseu
ranta Pielavedellä ja Kaavilla. Seurantaan 
liittyy oleelli sesti reviirien ja pesien ak
tii vinen etsiminen. Näin ollen katsaukse -
ta ei saa millään il veellä kattavaa koko 
maakuntaa ajatellen, kun "'tyhjiä kunti a'· 
on useita. Ky eessä onkin lähinnä otos. 
Mutta näinhän as ian laita on ollut a ikai
semminkin. Toivoa tietenkin sopii. että 
ne joilla ti etoja petolintujen pesistä ja 
pesinnöistä on. lähettäi ivät myö ti eton
sa Kuikkaan. 

Hyvä myyrävuosi -99 heijastui hauk
kojenkin pesintään. Ainoa taan sinisuo
haukasta oli niukasti havaintoja, vaikka 
se myyräspe ial isti onkin. Vuo ituhannen 
alusta tuli todella va isu etenkin myyriä 
pääravintonaan käyttävien haukkojen 
osalta. Kanahaukkakin pesi pienemmin 
poikuein. Vuodet 2001 ja 2002 oli vat 
haukoillakin taas nousujohteisia. Eniten 
havaintoja kertyi nuoli-, ruskosuo- ja tuu-
1 ihaukas ta. Tämä selittynee si ll ä, että 
rehevät rannat ovat suosittuj a lintujen 
tarkkailupaikkoja. Siellä sijai tsee myös 
valtaosa lintutorneista. Peltoaukeilta on 
tuulihaukka helppo paikallistaa. 

Pöllöjen osa lta tarkastelujakso alkoi 
komeasti. Jo edelli sen vuoden lopull a al
kanut karvakansan li sääntyminen entei li 
hyvää pöllövuotta. Helmikuulta läh ti en 
pöllöjä oli runsaasti äänessä koko maa
kunnan alueell a. Vuonna 1999 Pohjois
Savossa tavattiin 9 pöllölajia pesivänä. 
Eniten löydetti in helmipöllön, viirupöl
lön ja sarvi pöllön pesiä. Myyrien peräs
sä tulivat myös pesimään suopöllö, lapin 
pöllö ja hiiripöllö. Vakituiseen pesimä
kantaan kuuluvat meillä ainoastaan huuh
kaja, viiru pöllö, helmi pöllö ja varpuspöl 
lö, jotka pesivät säännöllisesti joka vuo
si. 

Vuosi 2000 ki1jattiin tilastoihin mel
ko hiljaisena pöllöjen osalta, kuten saat-
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toi odottaakin. Katovuodesta kertovat 
vain lJ löydettyä pöllön pesää. ku n edel
li senä vuonna pesälöytöä oli peräti 176 
(Ta ivalmäki ym. 2000. 2001 ). 

Ravintotilanne parani vuos ien 200 1 
ja 2002 aikana oleellisesti. Pöllöjä kuul
tiin keväällä soid inaikaan jopa runsaas
ti. mutta pesintöjen runsastumisesta voi
daan puhua vain viirupöllön osalta. Vas
ta vuonna 2002 helmi pöllöjen pesinnöis
sä tavattiin merkittävää nousua. 

Pöllöhavaintoja lähetti runsaat 130 
havainnoijaa. Etenkin Kuopion ja Ii sal
men seudui ll a tehtiin ahkerasti kuunte
luretkiä. Keväi set pöllöreviirit tulisi kir
jata mui tiin melko tarkoin paikkatiedoin. 
jotta havainnot päällekkäi sistä reviirei -
tä voi taisiin erottaa paremm in . Monet 
pöllöporukat näyttävät liikkuvan samoilla 
seuduilla ja samat pöllöreviirit tulevat il
moitettua useampaan kertaan. Pesien et
s iminen näyttäi i olevan muutaman ak
tiivi en petorengastajan harteilla. Poh
jois-Savon pöllön pesät löytyvät etupääs
sä Kaavin , Maaningan, Kiuruveden ja 
Pielaveden pöntötysalueilta. Yleisesti ot
taen pöllöhavaintoja tuli tasai sesti ympä1i 
maakuntaa, vain Rautavaara oli todelli
nen tyhjiö. Näyttäisi siltä, etteivät Rau
tavaaralla pöllöt ja lintuhainstajat koh
taa. Asia ko1j aantuisi jo oleellisesti, jos 
joku pöllöjenkuunteluporukka tekisi 
muutaman yöretken Rautavaaran sydän
maille. 

Havainnoijat 
Penni Aluja (PA). Sampo Arpaluhti (SAr).Kalevi Asikainen (KAs), 
Asko Balk (AB). Erkki Björk (EBj). Kari 80\ellan (KBo). Mami 
D;.u11\ten (MD). Henry Ericson tHE). Timo Filipoff (TF). Anne Grån
tcn (AGr}. Aarne Hagman (AHg). Lauri Hallikainen tLHa). Aimo Har
tikainen (AHa), Heikki Hartikainen (HHr). Pcnti Hai1jkainen (PHat 
Juhani Haukka (JHa), Heikki He1rJnen (HHe). Kalevi Hiironniemi 
(KJ-Ii). Hannu Holopainen (HHoi. Matti Hovi (MHo), Patrick Hublin 
(PHu). Martti H.ujanen (MHu). A;;ko Hu:,!:io {AHu ). Osmo Huuppo
nen (OHu). Hannu Hämäläinen (HHä). Terho Hämäläinen (TeH). limo 
Hämiiläincn (Tl-lä). Raimo Hytönen (RHy), Harri Hölnä (HHö), Juha 
Ikäheimo (JI ). Timo Immonen (Tim). Ii vari Jaakkola (IJa). Tuomo 
Jalkancn (TJa), Jari Jokela (JJo). Kai Jilderh()ln, ( KJä), Helena Jäntti 
(HJä). Jonno Junnila (JJu), Pertti Kaarakainen (PKa). Anni Kanniai
nen (AKaJ. Raimo Karjalainen (RKa). Eila Karki 1EKa),Alli Karppa
nen (AKp). Janne Kauhanen (JKh). Jukka Kauppinen (JKa), Arja 
Keinänen {AKe). Jom,a Kelo (JoK). Marko Kelo (MKc). Jaakko 
Kettunen (JKe). Rauno Kettunen {RKc). Sirpa Keuunen (SKc). Jor
ma Knuutinen (JKn). Juha Koponen (JKo), Aapo Korhonen (AKo). 
Timo Korhonen (TKo). Jarkko Koskela <JaK), Heikki Kot!h1incn 
(HKo). Hannu Kärkkäinen (HKä), Antero Lindholm (Ali). Toni 
Louhenvina (TLo). A~ta Llihdesmäk.i (ALä), L3!>:-.i Lähdesmäki (LLä). 
Olli Lähdesmäki (OUi). Anu Löytiiinen (ALöJ,Ari Lyytikiiinen (ALyl. 
Anni Markkanen (AMa). likka Markkanen (IMa). Anne Micuincn 
(AJ\11 i). Harri Mieninen (HMi). fori Miettinen (JMi ). Kaija Miettinen 
(KJvE), Markus Miettinen (MM.i), Raimo Mieuinen (RMi). Pekka 
MuMakallio (PeM). Pencri Mustaka!Jio (PMu), Pirkko Mumja (PMu). 
Tomj Muukkonen (TMu). Juha Mähönen (JMä), Raimo Mäkeläinen 
(RMli). Toivo Naarnnla!Hi (TNa). Markku Niiranen (MNi). Pekka 
Niimncn (PNi). Unto Ni'iknncn (UNi), Kari Oittinen (KO), Yrjö Oik
konen (YO). Mari 01<,,man (MO). AsJ..o Partanen (APa). Pentti Pert
tula tPPe). Antti Pe,;ola {APe}. Tapio Piippo (TPi), Ilkka Piironen 
(IP), Jari Poikulainen (JPo), Juhu Poutancn (JPt). Jouko Pulkka (JPu). 
Perttu Pur::inen (PPu). Taina Piimänen (TPä). Tiina Piimänen (TiP). 
Mikko Ptif!)sinen (MPä). Anni Riikonen (ARi), Riiua Raj,1la (RiR). 
Anne-Mari Rissanen (AMR}.Ari Rminen (ARa). Eelis Rissanen (ERi ). 
MnrlJrn Ratinen (MRa). Juhani Rissanen (JRi ). Pertti Renvall (PRc). 
Penai Runko (PRu). Kalle Ruokolainen (KRu), Pelka Ruo1sa1:tinen 
(PR.,J, Kalevi Rutonen (KRtl. Jukka Ruuskanen (JRu). Pekka Ryhä
nen (PRy), Riiun R)htinen (RRy}. Juha Ryynfincn (JRy). Pcnti Rihä
nen (PRä). Seppo Rilsänen (SRii). Helena Rönkä (HRöJ. Risto Rönkä 
(RR), Pertti Sallinen (PSu). Kari Saukkonen (KSa). Eino Savolainen 
(ESa). Petri Shemeikka (PSh). rhumu Siika virta (HSi). Kauko Siik
ström ( KSi). Uolevi Skaren (USk). Paavo Sopanen (PaS). Veli-Matti 
Sorvari (YMS). Riina Suhonen (RSu). Harri SuomaJainen (HSu), Ville 
Suorsa ( VSuJ. Matti Tallgren (MTa). Ari Tan,km,en ( ATa) . Janne Tas
kinen (ITa), Liisa Tenhunen (LTe). Juhani Toivanen (JTo). Lii;;a Tol
vanen (LTo), Ari Tossava.inen (ATo). Jouko Tuovinen (JTv). Anne 
Töm (ATöJ. Eero Tur11nen (ETu). Markku Ukkonen (MV). Jyrki 
Uoti la (JUo). Visa Uusipaikka (VU). Teuvo Vepsältiinen (TVe), Esko 
Ve~anen (EVe). Suoma Vimes (SVi), Jouko Vuoklo (JVu). Aaro Vää
niinen (AVä). Vcli-Maui Väänänen (VMV). Eira Väänänen lEVm. 
Juha Vää1äincn (JVtJ. Jaono Yliluoma (JYI), Penni Zetterberg (PZ). 



Petol intujen pesintä 1999-2002 

lVOSS8 1999-2002 
Katsaus lajeittain 

Haukat 

Mehiläishaukka (PemiJ (/pivomJ ) 13B) 

1999: Piilonelevana laj ina mehi
läishaukka on pesimäaikaan han
kala havai ttava. Kaksi pesälöytöä: 
Pielavesi Heinämäki (KRt) ja Kaa
vi Si vakkavaara (SRä). Pielaveden 
pesältä rengastettiin 2 poikasta. 
Kaav in pesintä epäonnistui . Poi
kanen löytyi kuolleena pe äpuun 
juurelta pää syötynä. Reviirejä pai
kallisteniin 3 (Pielavesi Paj uskylä 
(KRt). Kaav i Ras imäki (S Rä). 
Kuopio Sotkanniemi (ERi ). Muu
ten perniksiä havaitti in kevätmuut
toaikaan toukokuun loppupuolel
la yht. 1-1; Kuopio 2 (EBj . ALä. 
LLä) Leppävirta 2 (AKa, TKo) . 
Siilinjärvi 10 (KRu. MU). Näitä 
9 lensi Yehkamäe ll ä Ukkosen 
Markun linssien editse. 

2000: Pesi ntöjä 4: Pielavesi 
Pajuskylä 2 pull (KRt) ja Kaavil
ta ak tii visen etsi nnän tulok ena 
kolme pesintää. Näis ä 1 + 1 +2 pull 
r. Havainuja reviirejä Kaavi 5 
(S Rä). Keitele I ja Pielavesi 1 
(KRt). 8 muuta havaintoa kesä
heinäkuulta: Lapinlahti Akkalan
salmi I m (ERi ). Leppävirta Nik
kilänmäki I kie1t (!Ma), Rautavaa
ra Tiilikanjärvi l p (YMS), Sii
linjärvi Raasio I ad (ALi), Kuus
lahti I kiert (ERi ) ja Tuu niemi 
Yiianvesi 3 p (PRe). 

2001: Kaavi lla vaimistui 3 pe
sintää: KaavinjäJvi Hukkasaaii . Si
vakkavaara ja Rasimäki. Hukka
saaren pe intä epäonnistui: 2 mu
naa rikki. Muista pesistä rengas
tettiin 4 poikasta. Lisäksi Kaavilta 
löytyi 4 reviiriä (SRä). Todennä
köinen reviiri löytyi myös Siilin
järven Mustilta (ERi ym.). Muita 
havaintoja ke1tyi touko-heinäkuun 
aikana 8: Kuopio I m (JKe, ERi ). 
Siilinjärvi Yehkamäki ja Toivala 
1 p (PRe. MU). Rautalampi Toho
lahti I p (RHy). Leppävi rta Pu
ralmäentie I kiert (IMa). Vehmer
salmi Lapinsaaii I p (KHi). ilsiä 
Kinahmi I m (TeH) ja Keitele Su
vantojärvi 2 kie1t (AHa. !Ma). 

2002 : Pesi ntöjä va rmi stui 
Kaav illa 3: Kai·s ikkovaarassa. Si
vakkavaai·assa ja Rasimäessä sekä 
Tuusniemellä Kui vinjä1vensalolla 
(RKe. SRä). NäiJtä rengastettiin 6 
poikasta yhden pesinnän tuhoudut
tua. Rev iirejä paikalli stettiin 8: 
Siilinjärvellä Raasiossa ja Toi va
lassa (PRe. M ym.). Kaavilla 

Maaiiaiwaai-assa ja Kaavinniemellä 
(S Rä). LeppävinaUa Kolonmäes
sä (MMi ) sekä Pie lavede ll ä 3 
(KRt). Muita havaintoja kesä-hei
näkuussa Nilsiä Tarpinen ja Ris
tikkosuo I kien (HHö. MU). Sii
linjäJvi Mikka I p (MU). Kaitnda 
Riuttala l p (PRe ym.). Lapinlahti 
Hujalanlahti I kieri (JKo). Maa
ninka LapinjäJ·vi I p (HKo). Muut
tavia yks ilöitä havaittiin SiilinjäJ·
vellä Jälän pelloilla ja Raas iossa 
(MU ym. ). 

Ruskosuohaukka 1c;,rn.,,,,n,~;11mm>1 ~1 

1999: Ruovikkorannoilta havait
tiin 8 pe intää : Maaninka 5 (La
pinjäJ·vi 2. Mustavina. PatajäJvi ja 
Keskimmäinen) (E Ri. VMV). 
Kuopio Riistavesi Keski mmäinen. 
Lapinlahti Soinilanlampi (VMY). 
Nilsiä Hanhi salmi 2 lentopoikasta 
(JRi ) ja Pielavesi Pajuskylä (KRt). 
Lisäksi paikallistettiin yk i reviiri 
sekä Yai·kaudessa (OHu) että Pie
lavede llä (KRt). Muita havaintoja 
ajaJ ta 16.5.-28.7 . Kuopio Pöksän
lampi 1 9 p (fM a). Ii salmi lso
Ahmo I p. Lapinlahti S inilanlam
pi l p (VMV). Tölvä I p (LLä) 
ja Varkaus Mula I o' p (OHu). 

2000: Havaintoja kenyi ruo
vikoiden a ukista enemmän kuin 
edellisvuonna. Pesintöjä: Ye anto 
Rii vikonkylä 2 pull (KRt). Lapin
lahti Alapitkä Tölvänjoen ruovik
ko (PRy, RRy) ja Siilinjärvi 5 (Au
tioranta. lso-JäJä. I o-Sulkava. Ke
vätön ja Pikku-S iili ) (MU). Maa
ningalla löytyi 10 reviiriä (Patalah
ti. Patajärvi 2. Lapinjärvet 3. Kes
kimmäinen. VaJkeinen 2 ja Mus
ta virta) Veli-Matti Väänä en jo 
vuosia koluamilta alueilta. Toden
näköisiä reviirejä havaittiin Kuo
pio Pök änlampi ja Ritisenl ahti 
(AHg. TNa). Lapinlahti Linnan al
mi (JKe. HKo. ERi) ja Varkaus 
Ruokojä1v i (OHu). Muita havain
toja aikavälillä 20.5 .-20.6. Lapin
lahti Mäntylahti I p (ERi ). Lapin
lahti Nerkoo Telppänen 1 p (ALä) 
ja Iisalmi lso-Ahmo I p (HHö). 

2001: Pesintöjä ei löydetty tai 
ilmoitettu yhtäkään. Maaningalla 
löytyi tänä vuonna 12 revii1iä: sa
mat reviirit kuin ede lli vuonna . 
Li äksi ilmaantui uusia reviirejä 
Pata järvellä ja Ylä-Ruokojärvellä. 
(MU. VMY). Todennäköisiä revii
rejä eri havai ntojen perustee ll a 
voidaan koota euraavasti : Iisalmi 
Keskimmäinen (YSu ym.). Kuo
pio Pöksänl ampi (AHg ym.) ja 
Riistave i Keskimmäinen (IM a). 
Vesanto Sonkai·i (ALä). SiilinjäJ·-

vi Raasio (JRi) ja Pikku-Siili (MU). 
sekä Lapinlahti Sonnilanlampi 
(MU). Muita havaintoja tuli run
saasti ajalta 22.5.-27.7.: Lapinlah
ti Li1mansalmi (ATa) 19 p. IisaJ
mi lso-Ahmo l o' p (useat), Veh
mersal mi Mustinlahti I ki ert 
(KHi ), Lapi nlahti Nerkoo I p 
(A Lä) . Sonkajärvi Sukeva I p 
(USk). Maaninka Keskisaa ri 1 
kien (PMu). SiilinjäJvi Ahmon pel
lot 1 9 p (MU) ja Toi vala Kinnu
lanniemi La' p (PRe). 

2002: Pesintöjä todettiin seu
raavasti: Keitele Yuonamonlahti 
(KRt), Siilinjärvi LajujäJvi (Rai
mo Yäänänen/JKa) sekä Rissala 
(PRe) ja Kuopio Pöksänlampi 
(AHg). Rissalai1 4 juv lienee lso
Jälän reviiriltä (MU). Reviirit ja 
niiksi tulkitut: Maaninka 13 (van
hat + uusi rev iiri Patalahdell a) 
(HKo. JTu. YMV ym.). Pielavesi 
Yaai·aslahti (KRt). Si ilinjäJ·vi Sam
mall ahti (MU) ja Toivala (PRe 
ym. ). Varkaus Mulantaus (JMi , 
MMi). MaaningaUa ilmeisesti on 
reviirejä aikai emmin mainittujen 
paikkojen lisäksi KirkonkyläJ1 ran
nan aJueella, Ala-Ruokovedellä ja 
Onkivedellä (VMV). Muita ha
vaintoja aikavälilllä 15.5. - 27.7. 

ilsiä RuokosjäJv i l ado' p (JTu) 
ja Raasio I p/m (MKe. JoK). Kei
tele Sammalisrantaja HetejäJv i I o' 
p (PPu). Sii linjärvi Kumpunen I o' 
p (JKh ), Kuopio Keskimmäinen 
1 o' p (PRe ym.), Lapinlahti Hon
kaharju I p (ATa). Ni lsiä Eitikka 
1 o' kien (HHö). Vesanto Närhilä 
1 kien (ATo). Lapinlahti Linnan
salmi I kien (JKo). Rautalampi 
Rastunsuo l 9 p (IMa. PRe). Laji 
ilmeisesti on levittäytymässä Pie
laveden ja Keiteleen suuntaan 
(KRt ). Maaningalla saniaLlajäJvellä 
viihtyy u earnpikin pai"i. 

Sinisuohaukka (Circus <1•a11e11s) (3B) 

1999: Sinisuohaukan pesän löytä
minen tai pe innän vai111istaminen 
on varsin hankalaa. Rämeiden reu
nat ja nuoret taimikot ovat työläitä 
koluttavia. eikä sarunnaiset käyn
nit potenti aalisilJ a alueilla tuota 
aina tulo ta. Yhtään pe intää ei 
varmistetn1. Pielavedellä todettiin 
2 rev iiriä. joi ta toisella ilmeinen 
pesintä. Koiraan nähtiin kantavan 
saalista poikueaikaai1 (KRt). Muu
tenkin laji loisti pois aololl aan 
havaintolistoilta. vaikka hyvä myy
rävuosi olikin. Lisäksi yksi kesä
havainto 23.6. SonkajäJvi Sukeva 
Somerokoski l p (VMS). 

Taulukko: Valtakunnallisessa 
petolintuseurannassa tavatut eri 
petolintuiajien pesät Pohjois-Sa-
vossa vuosina 1999 - 2002 (Tai-
valmäki ym. 2000, Taivalmäki 
ym. 2001, Hannula ym. 2002 ja 
Björklund ym. 2003). 

99 00 01 02 
mehiläishaukka 2 4 3 5 
ruskosuohaukka 8 5 6 4 
sinisuohaukka 0 1 0 2 
kanahaukka 20 19 23 15 
varpushaukka 6 6 8 6 
hiirihaukka 26 10 15 13 
tuuiihaukka 15 16 6 17 
nuoliliaukka 2 3 1 1 
huuhkaja 6 1 2 2 
hiiripöllö 2 0 0 0 
varpuspöllö 7 2 3 3 
lehtopöllö 1 1 1 1 
viirupöllö 50 5 41 35 
lapinpöllö 2 0 0 0 
sarvi pöllö 23 0 1 4 
suopöllö 6 0 0 0 

2000: Hieman parempi ha
vaintovuosi kuin edellinen. Pesintä 
varmi tui Yesannolla Riivikonky
lällä. pesä ll ä 2 lentopoikasta. 
(KRt). Muita havaintoja tai revii
rejä Ii salmi Itikka I d' p (VSu), 
Lapinlahti Alapitkä Lehtimäki 2 p 
(ALä, PRy. RRy)ja Kaavi Kai·sik
kovaai·a 1 9 kien (MU). 

2001: Yks i reviirihavainto 
Pielavesi Saarela (KRt). Saalista
va yksilö havaittiin Siilinjärve llä 
Keskimmäi ellä (MU). Muita ha
vaintoja ke1tyi kunnittain: Kaavi 2. 
Kuopio, Nilsiä. Siilinjärvi. Sonka
jäJ·vi. Suonenjoki, Yarpaisjärvi ja 
Vieremä I p/m/kien. 

2002: Vaihteeksi löydettiin 
Pielavedellä pesä. josta rengastet
tiin 5 poikasta (JTa). Kaavi!Jakin 
sähköl injaa raivatessa löytyi pesä, 
josta tieto renga tajalle tuli vasta 
myöhemmin yksyllä. Reviirejä
kin löytyi Pielavedeltä 4 ja Maa
ningaJta 2 (KRt). SaaJ istava naa
ra havaittiin Iisalmen Kim1anjär
vellä. TäJJä ke1taa kyn iin jäi ras
tas (JKo. OLä). Muita havaintoja 
ku1mittain Rautal ampi 3 (Rastun
suolla maJ1doll isesti reviiri ). Siilin
järvi 3, Maaninka 2. Lapin laJ11i ja 
Kiuruvesi I p/kie1t. 

Kanahaukka (Accipirer ge111ilfa) (3B ) 

1999: Talven ja kevään hyvä ra
vintotilanne avittivat kanahaukkaa 
hyvään pesin1ätulokseen (Taival
mäki ym. 2000). Kuikan arki stoi
hin on ilmoitettu seuraavat pesin-

7 
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Hiirihaukan pesintä (2 poikasta) Kaavilla lapinpöllölle tar
koitetussa pesimälaatikossa kuusessa n. 4,5 metrissä. 

nät: Pielavesi 5 ( 1 +4+3+-t+3= 15 
pull r) ( KRt. JTa). Kiuru ve i 5 
(5+ 3+4+4+? = 16 pull r) (THä) ja 
Kaavi 8 (3+4+-t+-++4+4+ 3+0 = 26 
pull r) (S Rä) . Keskiarvoksi saa
daan 3,2 rengastusikäistä poika -
ta. Kaavilta löytyi lisäksi 4 lento
poikuetta pes ineen (SRä. JTo) . 
Keiteleeltä ilmoitettiin yksi reviiri 
(KRt). Poikasia ii s varttui pesi -
sä runsaasti . 5 poikasta pesässä on 
harvinaista ja mahdollista vai n. 
kun evästä on tarpeeksi saatav illa. 
Yksi Kaavin pesinnöistä keskey
tyi munavaiheessa. Pesä ·ij ai tsi 
huuhkajarevi irillä. 

2000: Hyvää pesimävuotta 
seuras i selvästi huonompi . Pesin
nät: Pielavesi 3 (2+2+2=6 pull r) 
(KRt. JTa). Kaavi 7 (3 + 4 + 1 + 3 
+ 3 + 3 + 2 + 0 = 19 pull r) (S Rä) 
ja Keitele 1 (3 pull r) (JTa). Keski
arvo 2.5 poikasta. Lisäksi Kaavi l
ta paikallistettiin yk i lentopoikue 
ja reviiri. 

2001: Pes intöjä ja rev iirejä 
löydettiin seuraavasti: Kaavi l-t+3 
(SRä). Maaninka 3+0 (JTa). Pie
lavesi -++ 1 (JTa. KRt). Tuu niemi 
1 + 1 (RKe. JTu ) ja Keitele 1 +O 
(JTa). Renga tettuj a poikasia 2 + 
-t+ 2+ -t+ 3+2 + 3 +4+4+ 2+ 
0+0+0+4+3+3+3+2+3+ 
3 = 51. Keskiarvoksi tulee 2,6 poi
kasta. Pesintöjen lisäksi löytyi len
topoikueet Kaavilta (JTo) ja Nilsi
ästä (KRt). Kaaviila pesimöjä löy
tyi ennätysmäärä. ··Haarukassa·· on 
hyvä määrä kunnan pesivä tä kan
nasta. Luvu sa on myös kak i len
topoikuetta. joiden luota löytyi 
myös pesä. 

2002: Pesintöjä ja rev iirejä 
löydettiin euraavasti: Kaavi 8+3 
(SRä). Tuusniemi 1 + l (SRä. JTu). 
Kuopio l +O (SRä). Pielavesi 3+2 
(KRt. JTa). Keitele 1 +O (JTa). 
Karttula 1+0 (KRt). Nil iä 1+0 
(PHa) . Rengastusikäisiä poika ia 
näissä -+ + -+ + 4 + 3 + -+ + 3 + 0 + 
0+2 + 2+-t+3+ 1+ 3+3+2. 
Keskiarvoksi aadaan 2.6 poikas-
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ta. Pesimämetsien hakkuut tuntu
vat vai n kiihtyvän. Vanhat kuu i
kot ovat tähtäimessä. etenki n kun 
metsäverotuksen muutos 2006 lä
henee. Kaavilla parit tuntuvat py
syttelevän itkeäs ti rev iireill ään. 
vaikka sen ytimes ä on enää pieni 
alue vanhaa vankkaoksaista puus
toa. Yksi pari Kaavilla on raken
tanut kolmena vuonna pe änsä a
man männyn oksanhaaraan. Joka 
vuosi pesä on tullut alas. Pielave
dellä uusien pesien löytäm inen on 
myös todettu työlääksi hakkuiden 
kaadettua pesimämetsikön. 

Varpushaukka (A. nisus) (3 B) 
1999: 2 pes intää Kaavill a ja 
Tuusniemellä. näiltä rengastettiin 
4+4 poikasta (SRä). Leppävin-al
la renga. tettiin 5 poikasta (Tlm ). 
Toinen Kaavin pesistä löytyi len
topoikasvaiheessa. Sonkajärven 
Sukevalla havaittiin saalista kuljet
tava yksi lö (YMS). Muuten var
pushaukka eudut eivät ole yleise ti 
lintuharrastajien tarkkai lun alla. 
Korp ikuusikot ja kuusitai mikot 
eivät ole niitä vetovoimaisi mpia 
retkeilyalueita. 

2000: Kaavilla vanni tui 3 pe
sintää äänekkäiden lentopoikuei
den avull a (SRä). Pielaveden Pa
jusky lässä havaittiin myös emo 
kolmen lentopoikasen kan a. Li
säksi löytyi yk i reviiri: Pielavesi 
Yaaraslahti. 

2001: Pes innät ja reviirit: 
Kaavi 3+3. Tuu niemi 2+0 (RKe. 
SRä). Pielavesi 1 +5 (KRt). Varka
us 1 +O (HRö) ja Siilinjärvi O+ 1 
(KMi . MMi , ERi ym. ). Kaavin pe
siltä rengastusjakautumaksi 3+5+2 
ja Pielaveden 4 poikasta. Tuusnie
men pesinnät keskeytyivät molem
mat munavaiheessa. 

2002: Pesinnätja reviirit kun
nittain : Kaavi 5+3 (PRä, SRä). 
Tuusniemi l+O (RKe), Pielavesi 
0+3 (KRt). Rev iiriin viittaav ia 
(saalista kantavia) havaintoja näh
ti in Siilinjärvellä Mikassa ( 1U)ja 

Kuopiossa Vehmasmäes ä (AHg). 
Kaav ill a poikas ia rengastettiin 
kahdesta pesä tä yhteensä 8. Yksi 
pesintä tuhoutui munavaiheessa. 
Muut pesinnät havaittiin lentopoi
kueina. 

Hiirihaukka (B111eo bweo) (3B) 
1999: Hyvä myyrävuosi näkyi hii
ri haukan pesinnässä: poikastuotto 
oli hyvä. Jopa harvinainen 4 poi
kase n pesä löyty i Pi elavedeltä. 
Kuikan havaintolistoilla ovat seu
raavat pesinnätja reviirit: Pielavesi 
7+ l. Keitele O+ l (KRt. JTa). Kaa
vi 13+0, Tuusniemi 1 + 1 (IP. JTu). 
Leppäv i.1ta l+O (Tim ). Kaavin lu
kuun sisä ltyy 4 lentopoikuetta. 
Poikasrengastuksia ilmoitettiin 2 + 
2 + 3 +2+0+ 3 +2+1+1+2+ 
-++ 3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 = 
-+-+ : keskiarvo 2,3. Tuusniemen 
pesä putosi poikasvaihees a myr -
kyllä puusta. Renkaat oli kin mät
täällä helppo pujottaa nilkkoihin . 
Poika ille tehtiin pikapikaa pesä
laatikko. joka kiinnitettiin muuta
man metrin korkeudelle pesäpuu
hun. Iloksemme sisarukset naukui
vat elokuun alussa pesämetsikön 
yllä. 
2000: Myyräkantojen romahtami
nen näkyi myös hiirihaukan pe
sinnässä: Pielavesi 3, joissa jokai
sessa renkaan sai va in yksi poika
nen (KRt). Kaavilla tilanne oli vie
lä huonompi : 4 pes intää, joista 
kaksi tuh outui munavaiheessa . 
Vain yksi poikanen rengastettiin 
(S Rä). Leppävi1rnlla rengastettiin 
1 pull (Tlm). Ilmeisesti moni pari 
jätti pesimisen tältä vuodelta. Re
viirejä paika llistettiin Kaavilla 10. 
Pielavedellä 4 ja Maaningalla 1 
(KRt. SRä). 
2001: Huonon vuoden jälkeen pe
sintöjäkin alkoi löytyä. Pe innätja 
rev iirit kunnittain: Kaav i 9+2 
(S Rä). Pielavesi 4+2 (KRt. JTa). 
Nilsiä 1 +O (HHö). Tuusniemi 0+ 1 
(RKe). Leppävina 1 + 1 (Tim. HRö 
ym.). Pesistä rengastettiin 2 + 0 + 
2 + 3 +1+1+2+1+1+ 2 + 2 + 
2 + 1 + 2 = 22 poikasta: keskiarvo 
1.6. 
2002: Pesinnät ja reviirit kunnit
tain: Kaavi 9+3 (SRä). Pielavesi 
3+3. Maaninka O+ I (KRt). Kart
tula l+I (ATo) . Tuusni emi l+I 
(RKe). Kasvaneet myyräkannat 
näkyivät kohensivat poikastuottoa: 
poikasia rengastettiin 1 + l + 2 + 
3+2 + 3 + 3 +2+1+ 3 + 2 +0= 
23: keskiarvo 1.9. Yksi Kaavin pe
sinnöistä oli kuusessa lapinpöllön 
pesimälavalla 4.5 m korkeudessa. 

Tuulihaukka (Falco 1i11111111c,t!11s) (3B) 

1999: Kuikkaan ilmoitetut pesin
nät ja reviirit jakautuivat seuraa
vasti : Sonkajärvi 8+ 1 (ERi . YMS). 
Kiuruvesi 3+0 (ATa) . Iisalmi 1 +O 
(JYI ). Pi elavesi l+-t. Maaninka 

1 + 1 (KRt. JTa) j a Kaav i 1 +2 
(SRä). Kuopio O+ 1 (ERi ) ja Sii
linjärvi O+ 1 (ERi). Pesimälaatikot 
ovat lisänneet tuulihaukan pesin
nän on ni stumista. Laatikoita on 
ripustettu etenkin Sonkajärvellä 
( 15) ja Pielavedellä. Kaavi n pesin
tä oli aution talon pihapiirissä rii
hen yli illä. 

2000: Ilmoitettuja pesintöjäja 
revi irejä: Pielavesi 3+2. Maanin
ka 1 + 1 (KRt) ja Sonkajärvi 1 + 1 
(JKe. YMS ym.)Yk i Pielaveden 
pes intä oli palokärj en kolossa; 
Maaningan pesintä telkän pöntö -
sä Pentti Rungon tutk.imusreviiril
lä. 

2001: Pesinnätja reviirit: Kiu
ruvesi 3+0 (ATa), Pielavesi 2+2 
(KRt ), Maaninka 1+2 (S Ke. 
VMV), Lapinlahti O+ 1 (MU ). 
Kaavi O+ 1 (SRä) ja Siilinjärvi 0+2 
(ERi ). 

2002: Pesinnätja reviirit: Pie
lavesi 5+0, Maaninka 2+0. Keite
le l+O (KRt), Tuusniemi l+I ja 
Kaavi 1 + l (RKe. SRä). Rengas
tettuja poikasia ke1tyi 6+6+5. Pie
laveden suunnalla 3 paria pesi pön
tössä ja loput normaalisti variksen
pesässä. Tuusniemen pesintä tu
houtui poikasvaiheessa. Unto
myrsky heitti va.i·iksen pesfu1 maa
han. Kaavin pesintä löytyi lento
poi kas vaiheessa. 

Ampuhaukka (F col11111bari11s) (3A) 

1999: Vain kaksi pe imäaikaista 
havaintoa: 6.6. Siilinjfu·vi Musti 1 
p (ERi) ja 11.6. Kuopio Sotkan
niemi I p (TF. PSa. VU). 

2000: Edelleen havainnot vä
hi sä: 6.7. lisal1ni Ahmo 1 9 p ja 
20.7. Siilinjä.ivi Räisälä I o' p (ERi ). 

2001: Havaintoja saa tiin 
enemmän kuin edelli sv uosina . 
Mielenkiintoisin havainto Kuopi
osta Ke ki-Kallavedeltä. 22.5. 
Kuikkaluodoilla tavattiin lo' 9 p 
(KRu. JTu ). Oli vatko matkall a 
pohjoiseen vai jäivätkö Pohjois
Savoo n? Muut havainnot: 18.-
20.5. Li alnli Porosuo I p/m (VSu). 
22.5. Vesanto Sonkari I p (ALä. 
LLä), 23.5. Kuopio Neulalahti 1 
kie1t (MKe) ja Maaninka Patalahti 
1 kien (JKe. lMa, KSa). 

2002: Pesimäaikaiset havain
not: 16.5 . Iisalmi Ii.ranta I p (KBo). 
18.5. Va.i-kaus Komnlila l p (len
nossa) (HRö. RR). 25.6. Siilinjfu·
vi Jälä 1 9 (MU). 1.7. Kuopi o 
Neulalahti l kiert (MKe) ja 26.7. 
Maaninka Lapinjärvi l p (HKo). 

Nuolihaukka (F subbuteo) (3 B) 
1999: Pesintöjä ei löydetty tai ai
nakaan ilmoitettu yhtään. Revi irejä 
löytyi 7: Kuopio, Kallavesi 2 ja 
Pök änlampi (ERi) , Pie lavesi 
Kirkkosaa.i·ija Hi1v iniemi (KRt) ja 
Yehmersalmi Räsälä (ERi). Keite
leen Keskimmäisell ä Lahnasjär-



Petolintujen pesintä 1999-2002 
52 ♦ 2003 ♦ 24. vsk 

© Kall'''i Rutonen 

Vuonna 2002 asutuiksi todettujen sääksireviirien lukumäärät kun
nittain Pohjois-Savossa. Lisäksi Joroisissa todettiin 3 asuttua pesää. 

vellä oli ilmeinen reviiri. (KRu. 
MU). 

2000: Ainoat Pohjois-Savon 
pesinnät (3) löytyivät Leppävirran 
Suvasvedeltä (JTu) ja Pielaveden 
Vaaraslahdelta ja Jout enniemeltä 
(KRtJ. Toinen Pielavedellä varik
sen pesässä ollut pesintä tuhoutui 
haudontavaiheessa. Toinen pesin
tä varmistui kolmen lentopoi kasen 
kiikityksestä (KRt). Revii1iin vi it
taavat seuraavat havainnot: Var
kaus Ruokojärvi 2 (OHu). Varpai -
järvi Älänne (JKo.OLä), Lapi nlah
ti Alapitkä ja Ylimmäinen (ERi). 

2001: Pesintöjä vamlistui kol
mella paikalla. Kaavilla Luikon
lahdessa rengastettiin 2 poikasta 
talkkijalostamon (ent. kaivos) vie
reisestä metsiköstä (RKe. SRä). 
Muut pesinnät: Velunersalmi Man
tereensaari (KHi ). Siilinjärvi Toi
vala Kinnulanniemi (PRe) ja Rau
tavaara Älänne (HRö. RR). jossa 
3 lentopoikasta. Reviirejä löytyi 
seuraavasti : Pielavesi 3 . Vaaras
lahti ja Kui vaniemi (KRt) ekä 
Leppävi11a Korkeasaari ( 'J (HRö. 
RRö). Todennäköinen reviiri oli 
Siilinjärvellä Isö-Jäläll ä ja Raasi-
011 seutuvilla (PRe ym.). 

2002: Pesintöjä löytyi enem
män kuin edellisvuosina yhteensä 
5: Kaavi Saarijärvi Kelosaari ja 
Rikkavesi Tirkkonen (molemmis
sa 2 lentopoikasta) (HHe, SRä). 
Rautalampi Konnevesi Kokkosaa
ri (JPo) sekä Kuopio Pohjois- Kai
la vesi ja Kurkiharju (JTu). Revii
rit: Pielave i. Vesanto (KRt). Sii
linjärvi (PRe) ja Kaavi 1 (SRä). 

Kalasääski (Pa11dio11 lwliae111s) (38). 

1999: Pohjoi -Savon ääksikanta 
jatkaa hienoista kasvua. MaaJ...7.111-
nasta löydettiin kaikkiaan 53 revii
ri ä. mikä on 5 enemmän kuin edel
lisenä vuonna. Pesimistulokseksi 
saati in 2.04 poikasta asuttua revii
riä kohden. Koko maassa sääksel
lä oli ennätyksellisen hyvä pesi
misn1los (Saurola 2000). 

2000: Sääksiprojektin 30. seu
rantavuosi toi kuusi uutta sääksi
reviiriä Pohj ois-Savoon. Reviiri
määräksi saatii n nyt 59. Työ sääk
sen suojelemiseksi on tuottanut n1-
los ta. Sääksikanta on kasvanut 
etenkin Rautalammin reitin alueel
la. Poikastuotto 1.78 oli kohtalai
nen jääden selväst i edellisten vuo
sien arvoi ta (Saurola 200 1 ). 

2001: Reviirien määrä laski 
edellisestä vuodesta. onneksi va in 
tilapäisesti. Havaitut 54 reviiriä 
kettovat kuitenkin vankasta sääk
sikannas ta. Pesi mi stulo nousi 
1.86 poikaseen asuttua reviiriä 
kohden (Saurola 2002). 

2002: Reviirien määrä edel
leen kasvussa. Pohjoi -Savo sa ta
vatti in ennätykse lli . et 68 reviiriä. 
Koko maassa sääksellä erinomai
nen pe. imistulos. Pohjois-Savon 
pesät n1otti vat 1.85 poikasta asut
tua reviiriä kohden (Saurola 2003). 
Vierei. e. sä ka11takuvas a on esi
tetty reviirit (Tim. ALy. KO. KRt ). 
Li äksi Tuusniemeltä ilmoitettiin 
yksi pesintähavainto.jota ei ilmei
sesti käyty tarkastamassa (SRä). 
Li. äksi Etelä-Savossa Joroisissa 3 
reviiriä (A Ly). 

Pöllöt 

Huuhkaja ( Bubo bubo) ( 1 ). 

1999: Pohjois-Savossa huuhkajia 
tavataan tasaisesti koko maakun
nan aluee ll a. Kannan vahvinta 
aluetta lienee Ii salmen. Kuopion ja 
Rautalammin seutu. Huuhkaja ha
vaittiin 39 rev iirillä. li säksi pesiä 
löydettiin 7. Rev iirit kunnittain: 
lisalmi 6 (KBo. JM ä. MTa. JYI). 
Juankoski 1 (JVt). Kaavi 9 (LHa. 
PRä. SRä. JTo ym.). Kiuruvesi 1 
(THä). Keitele J (KRt). Kuopio 6 
(LHa. HHa. JKe. TMa), Leppävir
ta 2 (OHu ). Maaninka 1 (LHa. 
KRu. MUJ. Pi elavesi 2 (KRt ). 
Rautalampi 4 (TF. LHa. EKa. JKn. 
JTa ym.). Sonkajärvi 1 (JYI ). Suo
nenj ok i 1 (TJa). Tuu. niemi 2 
(PRä) ja Vieremä 2 (JYI). Pesät 
löytyivät Ii salmesta 1 (JMä). Kaa
vilta 1 (SRä) . Siilinjärveltä 1 (4 
pull r). Pielavede ltä l (2 pull r) 
(KRt). Tuusniemeltä 2 (SRä)ja Ve
san noita 1 (3 pull r) (JTa). Lisäksi 
Etelä-Savon Joroisista havainto 
huuhkajareviiristä (OHu). 

2000: Ennätykselliser47 revii
ri ä ilmoitettiin Pohjois-Savo. ta . 
Vaikka huuhkajat olivat pitkin ke
vättä runsaslukuisesti äänessä. pe
sintään ne eivät ryhtyneet. Pesintä 
vannistettiinkin vain yhdellä revii
rillä, sekin kaatopaikan lähettyvil
lä. Reviirit: Iisalmi 5 (KJä. PKa. 
MNi. AVa. JYI). Juankoski 2 (TF. 
ERi. PSa. JVr). Kaavi 5 (SRä). 
Kuopio 9 (lJa, MKe, LLä. IMa. 
PSa). Lapinlahti 3 (KA . . MNi. 
AMR. JYI ). Leppävirta l (JKe. 
HKo. ERi. PRs). Maaninka 4 
(MKe, HKo. IMa. ERi. AVä). Nil
siä4 (TF, !Ma. ERi. JRi. PSa). Pie
lave i 2 (KRt) . Rautalampi 8 (EKa. 
JKn. KSi . EVe. TVe ym. ). Siilin
järvi 3 (KAs. PMu. RiR. ERi. MU) 
ja Vieremä 1 (MNi . JYI). Pesä Sii
linjärven Keskimmäi ellä (2 puU ) 
(KRt) . 

2001: Pohjois-Savon huuhka
jakanta edelleen vahva . Linnut 
huutelivat 42 reviirillä. Tällä ker
taa reviirejä paikalli tettiin eniten 
Kaav illa, Kuopiossa. Rautalam
milla, SiilinjärveUä ja Pielavedel
lä. Pesälöydöt Maaningalta ja Pie
lavedeltä. Reviirit kunnittain: Iisal
mi 4 (MHu, AVä. JYI ). Juankoski 
J (TF. MKe. PSa), Kaavi 4 (LHa. 
IMa. SRä). Kiuru ves i l (ATa ). 
Kuopio 6 (TF. AHa. ALä. LLä. 
lMa ym.), Lapinlahti 1 (ARi). Lep
pävirta l (AHa, Tim. HMi, PRs). 
Maaninka J (AHa. JI. MU. JVu) 
+ pesä (2 pulJ) (KRt). Pielavesi 5 
(KRt. JYI) + pesä ( l pull) (JTa). 
Rautalampi 8 (LHa, RHy. HKä. 
JKa, ATo ym.). Siilinjärvi 6 (KAs. 
KRu. PSa. MU. RVu ym.). Suo
nenjoki J (HKä). Tervo 1 (AVä ). 
Tuusniemi l (IP) ja Vehmersalmi 
1 (HE). 

2002: Huuhkajareviirejä pai
kalli. tettiin edellisiin vuosiin ver
rattuna vähemmän. Vai11 34 revii
riä ilmoitettiin. Pesintä varmistet
tiin Pielavedeltä. Huuhkajan pesät 
jäävät et innöistä huolimatta löy
tymättä. Parit huutelevat revii1illä 
pitkin kevättä. mutta vaihtavat pe
säpaikkaa vuosittain. Suosittuja 
pesäympäristöjä ovat nykyi sin nm
saat hakkuuaukeat. joiden tarkas
n1s on vaikeaa ja aikaavievää. Re
viirit: Juankoski 2 (JVä). Kaavi 4 
(SRä). Kiuruvesi 2 (TMu, ATa). 
Kuopio 4 (SKe. !Ma, RMä. MO. 
RiR ym.). Lapinlahti 4 ( KAs. ARi . 
ATa. AVä. JYI) . Leppävirta 1 
(Tlm). Maaninka 2 (JI, MKe. PSa). 
Nilsiä 1 (JRi ). Pielavesi 3 + maas
topoikue (2) (KRt), Rautalampi 3 
(R Hy. JKn. JPo. HSi. TVe). Sii
linjärvi 3 (MKe. PSa. MU). Suo
nenjoki J (HKä. ATo. ETu), Tervo 
1 (AVä). Tuusniemi 1 (SRä) ja 
Varkaus 2 (Tim, HJu. AMi. MMi. 
PNi ). 

Hiiripöllö (Sumia ui ula) ( 1). 
1999: Runsas myyräkanta sai kak
si hiiripöllöparia aloittamaan pe-
innän Pohjois-Savossa. Pesinnät: 

Kaavi Maarian vaara Kalliolahti 
(maastopoikue) (JTo) ja Pielavesi 
Pajuskylä (emo ja 7 pull r) (KRt). 
Muutoin havaintoja niukasti. Il
moitus vain 4 yksi löstä: 2 1.3. l Ä 
Iisalmi Peltosa lmi (JKl). 27.3.-
14.4. Kuopio Vehmas mäki l p 
(AHg. MKe, JKe ym.). 23.6. Kaa
vi Maarianvaara Käkijärvi I p 
(JTo) ja 19. 11 . Kaavi Hirvolanmä
ki J p (KRu). 

2000: Vain 2 havaintoa ke
väältäja 2 syksyltä seuraavilla pai
koilla: 15.4. Pielavesi Pajuskylä 1 
p (APe. KRt. VU). 21.4. Kuopio 
Vehmas mäki I Ä (AHa). 17 . 12. 
Juankoski Muuruve i Putaansaari 
1 p (PSh) ja 23.12. Maaninka Pa
ta järvi l p (KRt). 

9 



rfj Petolintujen pesintä 1999-2002 

2001: Hiiripöllöstä ei tehty 
Pohjois-Savossa ainoatakaan ha
vaintoa. Laji oli kateissa muualla
kin. Koko maa ta löytyi vain 9 
pesää ja 12 muuta revii1iä. Pesät 
sij oittui vat Lappiin ja Pohjois
Pohjanmaa ll e (Han nula ym. 
2002). 

2002: Havain toja kolmesta 
linnusta joulukuulta: 3.12. Leppä
vi 1ia Niinimäki I p (Tim. KMi. 
MMi ). -+.-9.12. Varkaus Kuvansi
joki I p (OHu ) ja 5.12. Varkaus 
Niittypuro I p (KMi. MMi). 

Varpuspöllö ,c1a11cidi11111f1<men1111111J ( 1 ). 
1999: Varpuspöllön pesiä alkaa 
löytyä viimeinkin Pohjoi -Savos
ta. Pöntötys ja pohjantikan kalo
jen ahkera tarkastus tuo tulosta. 
Kaikkiaan 7 pesintää varn1istettiin. 
Lisäksi reviirejä paikallistettiin 13. 
Revii1it kunnittain: Iisalmi-+ (AB. 
KBo. MNi. JPu. JYI ). Kaavi 1 
(SRäJ. Kuopio 3 (HKo. AMa. 
[Ma). Pielavesi 2 (KRt). Rautalam
pi 2 (J Ha. JKn. HSi. KSi. TVe ym.) 
ja Vieremä l (AVä. JYI). Varpus
pöllön-+ pesää sekä maastopoikue 
(4 yks) löytyi Pielavedeltä (2 pe
sää pohjantikan kolossa ja 2 pön
tössä) (KRt) sekä tyhjä pesäkolo. 
jonka poikaset jo jättäneet Kaavin 
Rasinmäestä (SRä). Siilinjärvellä 
rengastettiin pöntöstä 7 poikasta 
(ERi). 

2000: Havaintoja tehtiin ta
vanomainen määrä. havainto 12 
reviiristä ja 2 pesä tä. Reviirit: Ii
salmi 1 (MNi. JYI). Kaavi 2 (SRä). 
Kuopio 3 (lJa . JPt). Lapinlahti 1 
(JYI). Nilsiä 1 (JVä). Pielavesi 3 
( KRt). Rautalampi 1 (T Ja) ja Son
kajärvi 1 (PKa). Ainoat pesinnät 
(2) Pielavedellä pohjantikanko
loissa (6+4 pull) (KRt). 

2001: Varpuspöllöhavainnot 
painottuivat alkuvuoden pihapiirin 
sekä maalis-huhtikuun viheltele
viin lintuihin. Kaikkiaan havaittiin 
15 ääntelijääsekä 11 muuta lintua. 
Ainoat pesinnät (2) Pielavedeltä 
(8+5 pull r) (K.Rt ). Reviirit: Iisal
mi 1 (KAs. PKa. MKe. JYI). Kaa
vi 3 (RKa. SRä). Karttula 2 (SRä. 
PSo). Kuopio I (AHa, IMa, JTu . 
JVu). Ni lsiä 3 (JJu. LTe). Rauta
lampi 5 (JHa. RHy. TJa, JKn. JPo. 
ym.) ja Suonenjoki 1 (HKä). 

2002: Varpuspöllöjä oli liik
keellä tavanomaista runsaammin. 
Keväthuutelijoiden lisäk i pöllöjä 
tavattiin monin paikoin loppuvuo
desta loka-jou lukuussa. Eniten ha
vaintoja kenyi Kuopiosta ja Rau
talammilta. Pohjois-Savossa teh
tiin havainto 11 vil1eltävästä ja 43 
muusta varpuspöUöstä ekä 4 pe
si n nästä. Varpuspöllön pesälle 
asuttiin Ii salmessa (MKe. AVä. 
JYI}, Kuopiossa (PRe. RSu. JUo). 
Sii linjärvellä (SRä)ja Tuusniemel
lä (JTu). Reviiiit kunnittain: Kuo-
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pio 2 (!Ja. PRe. RSu). Lapinlal1ti 
1 (KAs). Maaninka 2 (Jl ). Piela
vesi 1 (K.Rt). Rautalampi 3 (TJa. 
HS i). Siilinjärvi 1 (PRe. RSu ) ja 
Varkaus 1 (PN i). 

Lehtopöllö (Srri.r a/uco) ( 1 ). 

1999: Havainnot vain -+ reviiristä: 
Iisalmi Luuniemi ja Venakonnie
mi (AKe. JYI). Suonenjoki Lem
pyy (HKä) ja Rautalampi kiJ·kon
kylä (EKa. J Kn ). Lisäksi 15 .9. 
Kuopion Hamina lahdessa I p 
(]Ma). 

2000: Kaikki havainnot: 20.2. 
Ii . almi Venakonniemi I p (AKe. 
JYI ). 15.3. Suonenjoki Lempyy 1 
Ä (HKä). 2 1.3.- 19.5 . lisalmi Luu
niemi I Ä (KAs. JKe. HKo. IMa. 
ERi). Varkaudesta havai nto pesin
nästä (Tim. PRtJ. 

2001: Lehtopöllöhavaintoja 
vain Kuopiosta ja Rautalammilta 
yhteensä 5 linnusta. Iisalmen ja 
Varkauden lehtopöllöistä ei kuu
lunut tällä kenaa mitään. Lehtopöl
löä tavataan eteläisenä lajina maa
kunnassamme aivan esiii1tymisalu
eensa rajalla. Keski-Suomessa ja 
Pohjois-Ka1jalassa lehtopöllö on 
hieman yleisempi. Ilmoitetut ha
vainnot: 3.--+.4. Rautalampi Kuu
tinharju I Ä (TPä. EVe). 19.-+. 
Rautalampi Toholahti l Ä (TPä). 
30.8.-22.9. Kuopio Karho I Ä 
(EBj). -1.9. Kuopio Ranta-Toivala 
1 Ä (IMa. PRe. RSu )ja I0.9. Kuo
pio Haminalahti I p (AKa). 

2002: Pohjois-Savossa lehto
pöllö huomataan vain satunnaises
ti. Kaikki edellisen vuoden revii
rit tulisikin tarkastaa. Iisalmi . Kuo
pio. Suonenjoki. Rautalampi ja 
Varkaus ovat lehtopöllön potenti
aalisia esiintymispaikkoja. Sopi
villa pöntöillä pruit saadaan pysy
mään revw·eillä. Vain Varkauden 
3 revii1iä ilmoitettiin (HHo. Tim. 
MMi. RMi, ATö). 

Lapinpöllö (S. nebu/osa) ( 1 ). 
1999: Lapinpöllö on satunnainen 
vierailija Pohjois-Savo a. Pe in
töjäkään ei todeta joka vuosi. Yh
teensä 7 lapi npöllöä havaitti in eri 
puolilla maakuntaa. Kaikki ha
vainnot: 2-1.3. Kaavi Sy1jävaara 1 
Ä (LHa). l .-1. Pielave i I kuollee
na kodasta. 26.6.-5.7 . Iisalmi Ne
rohvina I p (LHa. UNi). 6.8. Son
kajärvi Koirakoski I p (PKa). 
17.10. Kuopio Ryönä I p (JTv. 
MU). 23. 10. Maaninka Musta vir
ta I p (ALä). Kaavin Syrjävaaran 
reviiriltä 10.5. pesälöytö hiii-ihau
kan pesässä (5 m). pesintä kuiten
kin keskeytyi pesäpohjan somltlua 
(SRä). Pesimään viittaava havain
to myös 11 .6. Kiuruvedeltä: emo 
istui kanahaukan pesässä. Pesin
tää ei kuitenkaan saatu varnlistet
tua (THä). 

2000: Havaintoja pääasiassa 

keväältä. Kaikki havainnot: 9.-
10.2. Varkaus Ruokojärvi I p 
(MMi). 14.3. Sonkajärvi Koira
koski I p (PKa). 18.3. Leppävina 
Niinimäki I Ä (YO). 2 1.3. Kuo
pio Silmäsuo I Ä (JPo), 23.3. Sii
linjärvi Keskimmäinen I p (Erkki 
Miettinen/PRu). 26.3. Sonkajärvi 
Rokanmäki I p (PKa). 1.4. Nilsiä 
Ranta-Sänkimäki 1 p (JRi , KRu) 
ja 26. 11. Tervo Raitala l p (TF, JPt, 
ERi ym.). 

2001: Lapinpöllöt kateissa 
koko Suomessa. Parhaimpina vuo
sina Suomesta löydetään jopa 100 
lapinpöllön pesää. nyt pesiä löytyi 
vai n kolme Keski-Suomesta ja 
yksi Etelä-Krujalasta (Hannu la ym. 
2002). Pohjois-Savossa havainnot 
5 linnusta. kaikki keväältä: 24.2. 
Kuopio Riistave i Kipansalo I p 
(IMa). l0.-13.4. Iisalmi Huotru·i 1 
Ä (KAs. MNi. AVä. JYl). 26.4. 
Varkaus Yläjärvi I Ä (HRö) ja 
Vesanto Kulmak.')'lä I p (PA). 

2002: Lapinpöllö edelleen hy
vin hru·valukuinen Pohjois-Savos
sa. Havainto 9 Linnusta. 5 havain
toa keväältä. 2 kesältä ja 2 syksy l
tä. Pesintä varnlistetti in pitkästä ai
kaa Leppävirralta. Kaikki havain
not: 15.3. Kamula Punnonmäki 1 
p (Juha Ryynänen / SRä). 21.3. 
Rautalampi Rastunsuo I p (EVe). 
28.3 . Leppävirta Rengontie I Ä 
(MD. AHa. HKo), 8.4. Kiuruvesi 
Luupuvesi I p(TPi). 19.7. Leppä
viiia äädänmaa poikue (3 yks.) 
(Eeva-Liisa ja Veijo Pöllänen/ 
Tlm). 2-1.7. Kuopio Vaajasalo I p 
(Anna-Riikka ja Risto lhan tola/ 
ERi). 29.9. Vesanto Ritolahti I p 
(ESa). 9.11.ja Juankoski Säynei
nen I p (SRä). 

Viirupöllö S. ura/ensis (28) 
1999: Viirupöllöjä kuultiin pitkin 
kevättä monin paikoin. Myyrien 
runsa esiintynlinen loi edellytyk
set kasvattaa suuria poikueita. Kei
teleeltä löytyi 6 munainen pesye. 
josta myös kaikki munat kuoriu
ruivat ja poika et selvisivät lento
kykyisiksi. Koko maa sa 6-munai
sia pesyeitä oli vain 10 (Taivalmä
ki ym. 2000). Viiden poikasen 
pesiä löytyi peräti 12. Seppo Rä
säsen Kaavilta, Juankoskelta ja 
Tuusniemeltä tarkastamasta 33 
pöntöstä peräti l I oli asuttua, li 
säksi alueelta löytyi I luonnonko
lopesä sekä l kesämökin ullakko
pesintä. Keskimäärin poikasia oli 
asuttua pesää kohti 3,9. Kiuruve
dellä viirupöllö pe ·i tuulihaukan
pöntössäjo toista ke1iaa peräkkäin. 
Pesinnät (38) ja muut reviirit (2 1) 
kunnittain: Ii sa lmi 0+5 (KBo, 
AHg. JPu. JYI). Juankoski 0+I 
(ERi). Kaavi 11+4 (SRä). Kiuru
vesi 6+0 (THä. ATa). Keitele 4+0 
(KRt. JTa). Kuopio 0+2 (A Hg. 
IMa. K.Ru). Maru1inka 6+0 (JTa). 

Nilsiä l + l (HHö, JJo. JRi). Piela
vesi 10+6 (K.Rt, JTa), Rautalampi 
3+4(TF. TJa,ALä, LLä, IMaym.). 
Siilinjärvi 0+ 1 (MU), Suonenjoki 
0+ 1 (TJa). Tervo l (JTa). Tuusnie
m i 2+0 (S Rä) ja Varkaus 0+ 1 
(O Hu). Lisäksi Joroisista Etelä
Savosta J reviiri (OHu). 

2000: PöllöilJä hyvää pesimä
vuotta seuraa poikkeuksetta mel
kein täydellinen vapaa vuosi pe
sinnän uhteen. Viirupöllöt huhui
livat 27 reviirillä, mutta lisäksi vain 
4 revii1illä pesittiin. Huonoa pe i
mävuotta kuvaa Kaavin edellisen 
vuoden l l viirupöl löjen käytössä 
olleen pe äpöntön ollessa nyt täy
sin asumattom ia. Reviirit kun nit
tain: li salnli 1 (MNl. JYI ). Juan
koski 3 (TF. ERi. PSa. JVä). Kaa
vi 10 (SRä). Keitele 2 (K.Rt). Kuo
pio 4 (MD. JKe. MKe. !Ma, JTu 
ym.). Lapinlahti 1 (M i. JYIJ. 
Leppäviita 1 (HKo. IMa). Maanin
ka 1 (HKo, IMa). Pielavesi 1 
(K.Rt), Rautalampi 3 (KSi) ja Suo
nenjoki 1 (TJa). Pesinnät: Iisalmi 
1 (JKe. HKo. ERi ym.) ja Pielave
si 3 (2+2+0 pull) (KRt). 

2001: Viirupöllömetsissä taas 
elämää. Pöllöt huhuilivat 52 revii
rillä.joista ainakin 30 pesittiin. Pe
siä tavattiin eniten Kaavin ja Pie
laveden pöntötysalueilla. Erikoi
suutena viirupöllön pesä mehiläis
haukan ri . upesäs ä Kaavilla. Vaik
ka pesintöjä olikin edelliseen vuo
teen ve1rnttuna paljon. jäi poi kas
tuotto selvästi jälkeen huippu vuo
desta l 999, jolloin pesissä vru1tui 
keskimääiin 3.9 poikasta. Nyt vain 
2.2 poikasta a uttua pesää kohden. 
Revii1it (2 1) ja pesinnät (30) : Ii 
sa lmi l+0 (JYI). Juankoski 3+0 
(TF, MKe, PSa), Kaavi 1 +9 (SRä). 
Ka11tula 1 +0 (MKe, PSa), Kiuru
vesi 1 +4 (ATa). Keitele 0+ 1 (K.Rt). 
Kuopio 3+0 (EBj. MKe, JKe. ALä. 
LHa ym.), Maaninka 0+3 (JTa). 
Nilsiä 0+2 (TF, MKe. ERi, PSa). 
Pielavesi 2+ l l (K.Rt. JTa), Rauta
lampi 2+0 (TJa. JKn. ERi. ATo. 
EVe), Siilinjärvi 0+3 (JJu. KRu. 
LTe. MU, EVä ym.), Sonkajärvi 
0+ 1 (MNi, JYI), Tuusniemi 1 + 1 
(RKe. SRä), Varkaus 1 +0 (Tim. 
HMi). Vru-paisjärvi 1 +0 (JJu. LTe) 
ja Vesanto l+0 (LHa. MHo. JK.n. 
LMa). 

2002: Viirupöllöt pesivät pää
asia sa Kaavilla. Maaningalla ja 
Pielavedellä. Pesiä löytyi kui ten
kin 9 vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Poikastuotoksi tuli 20 
pesän aineistossa 2. joka on pie
nempi kuin edel lisinä vuosina. Re
vi irimääräjäi tavanomaiselle tasol
le. Kiuruveden pöntötysalueelta ei 
jostakin syystä havaintoja. Viiru
pöllöt paikkalintuina pysyttelevät 
reviireillään vuodesta toiseen. 
vaikka jättävätkin huonon ravin
totilanteen vallitessa pesinnän vä-



liin. Keväisiä kuunteluretkiä tulisi
kin suunnata kaikille tunnelllille 
reviireille. Ilmoitetut reviirit (25) 
ja pesinnät (2 1 ): Ii salmi 2+0 (J YI. 
AYä). Juankoski l+0 (JVä). Kaa
vi 3+8 (SRä). Keitele l+l (K.Rt ). 
Kuopio 3+ 1 (A Ha . !Ma. PRe. 
RSu. JUo). Leppävi1ta 2+0 (Tlm. 
KMi . MMi ). Maan.inka 0+4 (JTa). 
Pielavesi 3+6 ( KRt, JTaJ. Rauta
lampi 5+0 (TJa. JKn. KSi. TYe). 
Sii linjärvi 1 +0 (MKe. PSa). Ter
vo 1+0 (TJ aJ. Tuu sni emi l+0 
(SRä). Varkaus 3+0 (SAr. Tim. 
KMi. MMi J ja Vesanto 0+ 1 (JTa). 

Sarvipöllö (Asia orns) (2B ). 
1999: Sarvipöllöll ä runsas esiin
tym.inen. Reviirejä ja poikueita ta
vattiin ympäri Pohjois-Savoa. To
de llinen sa rvipö ll ökes kittymä 
kuultiin Rautalammin Rastunsuol
la 5.-+. jolloin oli äänessä 6 eri yk
silöä. Keväiset huutelijat ja maa\
topoikueet kunnittain : Iisalmi 3 Ä 
+ 11 maastopoikuena (M i. AYä. 
YMY. JYI ). Kaa, i I Ä +2+4 pe
sää (3+3+3+3 pull J (SRä). Kuo
pio I pesä (2 pull kuolleena) (SRä) 
+ 2 maastopoikuetta (AHg). Kiu
ru ves i 0+I (ATa)Lapinlahti 0+5 
(KRu. MU). Maaninka 0+1+3 pe
sää (6+5+4 pull ) (ERi . JTa). Nil
siä 0+ 11 (ERi . JR i). Piela\'esi 0+8 
(KRt ). Rautalampi 8 Ä (TF. LHa. 
EKa. JKe. JKn. ALä. LLä. IM a. 
KSi ). Sii linj ärvi 3 Ä + 4 (LHa. 
HHö. ALö. K.Ru. PSa ym.). Son
kajärvi 0+ 1 (YMS). Suonenjoki 2 
Ä (TJ a. PPy). Tuusni emi 0+ I 
(S Rä). Yarkaw, 0+I (OHu ). Yar
paisjärvi 0+2 (K.Ru ) ja Vieremä 1 
Ä (JY!). Pes intöjä yhteensä 56 
sekä muita reviirejä 18. 

2000: Sarvipöllöistä havainto
ja vain paikoin. liman pesintää ei 
sentään Pohj ois-Savossa jää ty. 
Juankosken Yiitaniemessä äänteli 
maastopoi kue. Kaikki havainnot: 
18.3. Maaninka Pulkonkm,ki I Ä 
(HKo. IMa). 25.5 . Varkaus Yattu
vuori I p (OHu ). 23.6. Siilinjärvi 
Hökönen I p (MU). 27.6. Lapin
lahti Narvanlahti I p (MU). 30.6. 
Juankoski Viitaniemi maastopoi
kue (3 yks.) (ERi. K.Ru. MU). 

2001: Laji palas i takaisin sa
volaisiin maisemiin. Kaksi mielen
kiintoista talvi havaintoa: 29.1. 
Rautalampi Kattila\' irta I Ä (EYe) 
ja 1-1.- 17. 12. Iisalmi Sourunsaari 
1 p (KAs, KBo. AYä). Sarvipöllö
jä oli äänessä 17. maastopoikueita 
tavattiin 26 sekä muita paikallisia 
arvipöllöjä 26. Laj ia esiintyi eten

kin Lapinlahdell a. Maaninga ll a. 
Rautalammilla ja Siilinjärve ll ä. 
Maasropoikueita kirjasi Mark ku 
Ukkonen nelj än kunnan alueelta 
yhteensä 19. Huutelijatja maasto
poikueet: Ii salmi 2 Ä + -1 (KAs. 
EBj . KBo. KJ ä. YSu ym.). Juan
koski 2 Ä +0 (TF. MKe. PSa). 

52 ♦ 2003 ♦ 24. vsk 
Petolintujen pesintä 1999-2002 r:f:) 

Kuopio 2 Ä + 2 + 1 pesä (SRä) 
(TF. AHa. MKe. IP. KRu ym.). 
Lapinlahti I Ä+J 0 (ALä. YSu. 
MU). Leppä\' irta I Ä + 1 (J Ka. 
MKe. HKo, ERi . HRö). Maanin
ka 0+4 (JKe. JM a. KS a. MU . 
YMY ). Rautalampi 8 Ä+0 (RHy. 
ATo. EYe. TYe). Siilinjär\' i 0+5 
(JPt. PRe. ERi , RSu. MU) ja Ve
santo I Ä +0 (LHa. JKn. !Ma). 

2002: Sarvipöllöjä niukanlai
se ti. Kesäi siä kienel.ijöitä tavattiin 
eri puoliLla muutama lintu . Re\' ii
rejä kirj attiin 5. maasropoikueita 
samoin 5 sekä 3 pesälöytöä. Syk
syinen vii \'yttelijä tavattiin 18.11. 
Ku opi ossa (HKo). Rev iirit j a 
maastopoi kueet: Li salmi 0+ 1 +pesä 
(3 pull ) (KBo. JTaJ. Kaav i 0+I 
(SRä) . Leppäv irta 1+0 (A Ka). 
Maaninka 1 + 1 (MKe. JKe. PRe. 
RSu ). Pie lavesi pesä (3 pull J 
(KRt). Rautalampi 1+2 (LHa. JKe. 
IMa. KSi ) Siilinjärvi 0+1 (ERi Jja 
Varkaus 2+pesä (6 pull ) (Tim. 
MMi ). Lisähi Etelä-Savosta Jo
ro isista tavattiin 3 maastopoikuet
ta (Tim. AKo. TKo. MMi ). 

Suopöllö (A. .fla111111e 11s) (2B). 
1999: Suopöllöhavainnot keskit
tyivät maakunn an pohjoisosiin. 
Etenkin Sonkajärven peltoaukeit
ten hyvä myyräkama houkutteli 
suopöllöjä alueelle. Havaitut yk
silömäärät ja maastopoikueet h,7.1n
nittain : Iisa lmi 7p (KBo.ALä. ERi. 
ATa. JYI ). Kaavi 2 p + 1 maasto
poikue (S Rä. JTo). Kuopio l p 
(A Hg). Lap inl ahti I p + 1 111 

(K.Ru ). Maaninka l Ä + 1 p (MD. 
LHa. HHr. KRu, MU). Rautalam
pi 2 Ä + 1 p (AHg. HHr. EKa. TNa. 
KSi) ja Sonkajärvi 17 p +3 maas
topoikuetta (YMS. JYl ). 

2000: Myyräkato näkyi myös 
suopöllöhavainnoissa. va in 10 yk
silöä nähtiin . Pe intään viittaavia 
havaintoja ei lainkaan. Kaikki ha
vainnot: 19.-1. Rautalampi Rastun
suo I Ä (LH a). 20.-1. Maaninka 
Lapinjärvet I Ä (LHa. ALä, IM aJ. 
1.5. Sonkajärvi Sukeva Kestinsuo 
1 p (YMS ). 2.6. Sonkajärvi Suke
va Kestinsuo 2 p (YMS). 2.6. Son
kajärvi Sukeva Tiilitehd as 2 p 
(YMS ). Sonkajärvi Saukkosuo 1 
p (JKe. HKo. ERi). 6.6. Kuopio 
Sotkanni emi l p (AHg). 21 .6. 
Kuopio Riista\'esi Keskimmäinen 
l kie!t (JKe. ERi ) ja 30.6. Kiuru
vesi Egypti I p (ERi ). 

2001: Suopöllö oli serkkuaan 
sarvipöllöä \'ähälukui sempi. Ha
vaintoja 7 kunnan alueelta 17 yk
silöstäja yhdestä maastopoikuees
ta. Havailllt yksilömäärät: Ii salmi 
3 p + 1 maastopoikue (JKo. ERi . 
JYI). Juankoski I Ä (TF). Lapi n
lahti 3 p (TF. ALä. ERi . PSa). 
Maaninka 3 p (J Ke. IM a. KS a. 
MU). Rautalampi l Ä (LHa. RHy. 
!Ma. KSi. EYe). Siilinjärvi 6 p (TF. 

JJo. MKe. ERi. MU) ja Sonkajär
vi I p (JYI ). 

2002: Havaimoja hiukan edel
listä vuotta enemmän. Maaningan 
ja Sonkajärven peltoaukeat olivat 
vannimpia suopöllön kohtaamis
paikkoja. Sonkajärveltä löydettiin 
myös ainoa maasropoikue. Maa
ningaltaki n 3 pesintään viittaavaa 
havaintoa ,aalista kantavista emo
linnuista. Havainnot kunnittain : Ii
salmi I p (TPi). Kruttu la 2 Ä (JRy), 
Kiuruvesi I p (TPi). Kuopio 2 p 
(PRe. RSu ). Lapinlahti 2 p (]Ko. 
JYI ). Leppä\' irta 2 p (A Ka. JaK. 
HRö). Maaninka l Ä + 6 p (PMu. 
PRe. RSu . YMY ). Rautalampi 1 
Ä + 1 p (JKn. KSi . TYe) ja Sonka
järvi 5 p + 1 maastopoikue ( KAs, 
KJä. JYI ). 

Helmi pöllö (Aegoli11.1_fi 111ere11s) (2B ). 
1999: Metsiemme peruspöllö ilah
dutti runsaall a esiintymisellään. 
Edellisestä huippuvuodesta olik in 
jo kulunut 10 vuotta. Pesinnät kes
ki ttyivät Kaaville. Kiuruvedelle ja 
Pi e la\'ede ll e. Poikas tu ott o o li 
myös poikkeuk ·eili sen hyvä kes
ki arvon ollessa 5.2 poikasta pesää 
kohden. Jopa 8 poikasen pesiä ta
vattiin . Useimmiten helmipöll ön 
pesässä varttui 5-7 poikasta. Pesin
nät ja muut reviirit kunnittain : I.i
salm.i 0+ 13 (M i.AYä.JYl ).Juan
km ki l+5 (A Hg. ERi. JVä). Kaa
vi 5+ 13 (SRä) . Kiuruves i 12+ 1 
ATa.JYI ). Keitele l+I (KRt ). Kuo
pio l+0 (A Hg) . Maaninka 2+0 
(JTa). Nilsiä 0+9 (JJo. ERi . JRi ). 
Pielavesi 27+1 0 (K.Rt. JTa). Rau
talampi 0+3 (LHa. TJa. ALä, LLä. 
!Ma}, Siilinjärvi 1 + 1 (ERi ). Son
kajärvi 0+ 1 (JYI ). Tervo 3+0 (JTa). 
Varkaus 0+ 1 (OHu) ja Vi eremä 
0+4 (JYI ). Yhteen. ä 53 pesintää ja 
62 muuta reviiriä. 

2000: Edellisen vuoden vah
voilla alueill a helmipöllöt olivat 
täys in kateissa. Vain paikoin tavat
tiin yksi tai kak i huutelijaa. Ai
noat pesät löytyivät Siilinjärvellä. 
Re\'iirit kunnittain : Juankoski 2 
(TF. ERi . PSa). Kruttula 1 (MKe. 
JKe. AYä). Kuopio -1 (MKe. JKe. 
ALä. IM a. PSa). Nilsiä 3 (TF. ERi. 
PSa). Pielavesi 1 (KRt). Rautalam
pi 2 (EKa. JKn. ALä. IMa). Siilin
jär\'i 1+2 pesintää (3+-1 pu ll ) (ERi ). 
Yehmersalmi l (ERi. PSa) ja Vie
remä 1 (JYI ). 

2001: Myyräkadon seuraukse
na helmipöllöjä niukasti koko val
takunnassa. Vain Pirkanmaalla ja 
Pohjois-Savossa oli pöllöjen mää
ri ssä parannusta edelli seen vuo
teen. Valtakunnallisessa petoruu
tu seurannassa paras helmipöll ö
ruutu löytyi Pielavedellä. Ruudul
ta löytyi 3 pesää ja 7 muuta revii
riä (Hannula ym. 2002). Maakun
nasta havaittiin 51 reviiriä ja 10 pe
sintää. Pesien poikastuotto nousi 

3.6 poikaseen asuttua pesää koh
ti . Il moitelllt reviirit ja pes innät: 
Ii almi 12+0 (KAs. MKe. TLo. 
AYä. JYI ). Ju ankos ki 1+0 (TF. 
MKe. PSa). Kaavi 2+0 (LHa. JMa. 
SRä). Kiuruvesi 1 + 1 (ATa). Kuo
pio 2+0 (HE. MKe. PSa). Maa
ninka 1 + l (Jl. K.Rt ). Nil siä 3+0 
(TF, JJu. MKe. ERi . PS a. LTeJ . 
Pielavesi 5+8 (KRt). Rautalampi 
7+0 (RH y. JKn. HKä. ATo. TYe 
m.) . Siili njärvi 9+ 1 (MKe, ERi. 
KRu. MU. JVo ym. ). Sonkajärvi 
1 +0 (USk). Suonenjoki 3+0 (JKn. 
HKä. ATo. EYe). Tuusniemi 2+0 
(RKe. IP). Yru·kaus l+0 (JJu. LTe) 
ja Yehmersalmi 1+0 (HE). 

2002: Hyvä myyrävuosi koko 
Suomessa. Kevää llä pöllöjä ääne -
sä laajalla alueella maakunnassa. 
Pesinnät jäivät kuitenkin vähiin . 
mm. Kaavin 15 soidinreviiriltä ei 
yhtään pesälöytöä. Maakunna ta 
ilmoitettiin vain 15 pesintää. jois
ta 11 Pielavedeltä. Poikastuotto oli 
melko kohtuullinen 3,8 poikasta 
asuttua pesää kohti . Reviirit (88) 
ja pesinnät ( 15) kunnittain : Iisal
mi 7+0 (KAs. AYä. JYI ). Juankos
ki 4+0 (TF. A Pa, Nä ). Kaavi 15+0 
(SRä). Kiuruvesi l+0 (ATa), Kuo
pio 13+0 (LHa. AHa. JMa, RiR. 
SYi ym.). Lapi nlahti 3+0 ( KAs. 
ARi. ATa. AYä. JYI ). Leppävi1ta 
8+0 (Tlm. HKo. MMi. HRö. PRs 
ym. ). Maaninka -1+-I (ALä, PRe. 
KRt. RSu. JTa ym.). Ni lsiä 2+0 
(JJu. LTeJ. Pielavesi 11+ 11 (KRt. 
JTa). Rautalampi 5+0 (TJa. AYä). 
Rautavaru·a 1 (N ä). Siilinjärvi 3+0 
(MKe. PSa, K.Ru. JUo). Sonkajär
vi l+0 (USk ). Suonenj oki 3+0 
(HJä. ATo). Tervo 2+0 (TJa. AVä). 
Tuusni emi 2+0 (SRä) . Varkaus 
2+0 (RKa. MMi ) ja Yarpai järvi 
1 +0 (JJu. LTe). 
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~ Kahlaajamuutto 2000 ja 2001 

Vuosien 2000 ja 2001 kahlaajamuutto 
Raasiossa ja Mustissa RS~~ 

11mä katsaus on jatkoa Siilinjärven 
Raasion ja Mustin altaill a syksyl
ä 1984 käynnistyneen kahlaaja

muuttoseurannan raportointiin. Perintei
tä noudatell en yhteenveto esittelee tii vis
telmän myös Raasion kahlaajarengastus
aseman toiminnas ta syksy ll ä 2000 ja 
2001. Altailla on seurattu myös muiden 
linturyhmien muuttoa, ja muuton koko
naisku van hahmottamiseksi näitä ti etoja 
on katsauksessa es itelty kahlaajahava in
tojen li säks i. Raasiossa pes ivien lokki
lintujen ja kahlaajien parimäärät on ar
vioitu vuosittain . 

Olosuhteet altailla 

Muutolla levähtävien kahlaaj ien määrä 
on sidoksi sa muutonaikaiseen säähän ja 
levähtäjille soveliaan ruokailu ympäri stön 
esiintymiseen. Kahlaajien suosiman avoi
men li etepinnan laajuus on vas taavasti 
riippuvainen altaiden vedenpinnan kor
keudesta. 

Keväällä 2000 Raas ion altaan veden
pinta oli tavanomaista korkeammalla ja 
avo imi a ruokailulietteitä oli ta1jolla nor
maalia niukemmin. Vedenpinta pysytteli 
poikkeukse lli sen korkealla läpi ke kike
sän, las ki hieman elokuun alkupuolell a, 
mutta syyskuun alkupäiviin mennessä 
vesi nousi ennätykse lli sen korkealle hau
daten all een viimeisten li eterippeiden li
säksi osaksi jopa heinittyneen rantakais
taleen. Vesiraja majailikin hietikoille le
vi ttäytyneessä k.i tu kas vu i sessa pa j uhar
ve i kossa. Lietteitä alkoi paljas tua es iin 
vasta lokakuun alu sa, jolloin kahlaajien 
muutto oli jo päättynyt. Lokakuussa ja 
maiTaskuun alussa vedenpinta las ki met
rin verran! 

Seuraava na keväänä Raas iossa oli 
laajat li etereunukset odottamassa leväh
täv iä kevätmuuttajia. Vedenpinta alko i 
kohota kesäkuun aikana ja heinäkuun 
lopulla ves i raj a oli jo li etteiden heinitty
neen osan reunassa ja kasv iton li etepinta 
makas i pääos in siten veden all a. Elokuun 
puoli vä li ssä alkanut vedenpinnan alene
minen palj as ti mukavat lietereunukset 
kolmeksi viikoks i elokuun lopull a j a 
syyskuun alussa. Avo imet li etteet hukkui 
vat uudestaan veden alle syyskuun puo
li väliin mennessä. 

Molempina katsauskes inä Raas ion 
rantakasv illi suutta pidettiin kuri ssa niit
totalko in . Musti ssa parin sadan hehtaa-

1 2 

rin laajuiset hieti kot ovat pysyneet kas
vittomina, ja kahlaajille on ta1j outunut 
avointa li eterantaa mielin määrin veden
pinnan korkeudesta riippumatta. 

Toukokuu 2000 oli sääoloiltaan nor
maali. Kuukauden jälkimmäinen puoli s
ko oli lämmin ja tuulet oli vat muuttajien 
kannalta myötäisiä. Toukokuun lopulle 
osui parin päivän sateisempi jak o, joka 
pysäytti kahlaajia li etteil le. Kesäkuun 
puoli vä liin sattui viikon mittainen ko
leampi sääjakso, joka muuttui jo juhan
nukseen mennessä helteik i. Heinäkuun 
säässä ei ollut poikkeukse lli sia piirteitä; 
kuukausi oli sääoloiltaan vaihteleva. sa
dekuuropäiviä oli pitkin kuukautta ja hel
lelämpötiloja hipovia päiviä sattui kuu
kauden alkupäiviin . puoli vä liin ja kuu
kauden taitteeseen. Sama säätilojen vaih
televuus jatkui elokuussa. Yöt oli vat pää
osin lämpimi ä. sateet tuli vat kuuroina ja 
päivälämpötilat eivät saavuttaneet mitään 
ää ri arvoja. Syyskuu o li tavanomaista 
lämpimämpi ja muutamina päivinä ato i 
ravakasti. Lokakuu oli poikkeuk eilisen 
lämmin ja vie lä viimeise ll ä käynnillä 
12. 11. Raas ion allas lainehti edelleen 
sulana ja lumeton maisema muistutti lä
hinnä syyskuun maisemaa. 

Kevät 2001 oli kokonaisuudessaan ta
vanomai sta lämpim ämpi . Toukokuun 
alussa tuulet puhalsivat use ina päivinä 
lännen ja pohjoi. en välistä lämpötilojen 
pysytell essä kuitenkin vähintään normaa
leissa lukemi ssa. Toukokuun 20. päi vä
nä alkoi kolea ja pohjoistuulinen pudo
tussääjakso, jonka aikana vihmoi välillä 
räntää ja rakeita. Tämä säätyyppi vallitsi 
kuukauden loppuun saakka. Ke äkuuta 
voi luonnehti a sääoloiltaan normaaliksi, 
joskin päivä lämpötil at pysytteli vät tiivii s
ti +15 °C tuntumassa. Heinäkuu oli jo 
lämmin, kui va ja kaikin puolin leppoisa 
löhölomailijan kuukausi. Myös elokuu oli 
vähäsateinen ja varsin lämmin . Kesäi et 
kelit jatkui vat pitkälle syyskuun loppu
puolelle ja kuukauden puoli vä li ssä yö
lämpötil atkaan eivät tipahtaneet useina 
öinä alle + 10 °C:een. Tuuli ki epsahti 
pohjoiseen 23.9 .. jonka jälkeen seurasi 
koleita syyspäiviä ensimmäisine yöpak
kasineen. Tämän kaksi viikkoa kestäneen 
koleamman jakson jälkeen sää lämpeni 
puoleksitoista viikoksi vielä ke äisen lep
poisaks i. kunnes lokakuun loppupuolel
la kelit alkoivat vääjäämättä muuttua tal
vi emmiksi. Altaat jäätyivät vasta mar-

raskuun puolell a. Syksy oli kokonaisuu
dessaan hyv in kui va. 

Kahlaajien pesinnät tundralla 

Molemmat katsauskesät oli vat Vienan
mereltä Taimyrin niemimaa lle ulottuva l
la tundralla lämpimiä ja useimmilla alu
eill a myös vähäsateisia (Soloviev & Tom
kovich 2003). Kesä llä 2000 tundran pe
toeläinten pääasialli sinta ravintoa. pikku
jyrsijöitä. oli useimmilla tundran alueil
la vähän. mutta siitä huolimatta petojen 
lintuihin kohdi stama saa li stus todettiin 
vähäiseks i. Niinpä eri alueilta Venäjän 
luoteis- ja keskiosien tundravyöhykkeeltä 
raportoitiin kahl aaj ien kohtuulli sesta tai 
hyvästä pesimämenestyksestä. 

Myö kesä ll ä 200 1 useimmilla Venä
jän tundran alueill a oli huono sopuli- ja 
myyrävuosi. Il meisesti useat lin tu- ja ni 
säkäspedot j ätti vä t pes imi sen sikseen 
monilla alueilla. Siten tund ran kesä 2001 
ta,j os i kahlaajille edulli set pes imäolot 
sekä sään että saalistajien suhteen. Lin
tujen pesimämenestykse ä todett iin hie
man alueelli sta vaihtelua, joskin useim
milla alueilla pe imämenestystä luonneh
dittiin hyväksi. Molempina katsaussyk
sy inä oli siis odotettavissa nuorten kah
laajien tavanomaista runsaampaa muut
toa. 

Havainnointi 

Raasiossa hava innointi aktii visuus not
kahti varsinkin vuonna 2000 eikä seuraa
vanakaan vuonna ylletty aivan keskimää
räiselle aktii visuustaso lle (ks. taulukko 
1 ). Musti ssa havainnoitiin keskimääräistä 
aktii visemmin ja varsinkin syksyllä 200 1 
Mustin kahl aajia laskettiin tavanomaista 
tarmokkaammin . Havainnointipäivien 
jakautuminen eri kuukausipuoli skoille oli 
molemmilla altaill a edelli svuosien kaltai
nen. Tos in molempina syksyinä Raas io -
sa retkeiltiin normaalia vaisummin hei
näkuun alussa ja syyskuussa. Raas iossa 
kiikaro itiin tavanomaista ahke rammin 
toukokuussa 200 1 ja kevätkauden muu
ta ta saatiin hyvä ku va. Havainnointi 
painottui syksyyn ja Raas iossa hava in
nointi oli lähes päivittäistä heinäkuun 
puoli välistä syyskuun alkupäiviin mo
lempina katsaussyksyinä. Kesäkuu o li 
edelleenkin puuttee lli simmin hava innoi-



tu jakso molempina katsausvuosina. min
kä seurauksena monien kahlaaj ien syys
muuton käynnistymisen ajo ittuminen jäi 
hieman hämäräks i. 

Kaiken kaikkiaan Raasiossa havain
noitiin 5.5 .- 12. 11 .2000 yhteensä 85 päi
vänä ( 1990- lu vulla vuosittain keski mää
rin 111 havainnointi päivää) ja Musti ssa 
13.5.-20. 10.2000 yhteensä 40 päivänä. 
Syysmuuttokaude lle ajoittuneita päiviä 
oli Raas iossa 65 ( 1990- lu vulla vuosittain 
keskimäärin 93) ja Musti ssa 33. Kaudel
la 200 1 käyt iin Raa iossa 29.4.-3. 11. 
yhteensä 98 päivänä. joi ta 71 päivääsi
joittui syysmuuttokaudell e. Vastaavasti 
Musti ssa viera iltiin 6.5.- 14. 10. yhteen
sä 52 päivänä. joista 48 sijoittui syys
muuttokaudelle. 

Altailla vieraili kymmeniä havainnoi
j ia (ks. hava innoijaluettelo).joista yli 15 
hava innointikäynnin "raskassaij alai ia'' 
oli vain yks itoista. Kahl aajaseuranta on 
jo pitempään ollu t tämän saman aktii vi
joukon varassa. 

Tähän kat aukseen on laskettu enti 
seen tapaan kullekin kahl aajalajille ha
vaintosumma Raa ioon sijoitetun hava in
tovihkon ti etojen ja vihkoon Kui kkaver
ko ta ki rjattujen havaintojen perustee ll a 
(ks. taulukko 2 ja 3). Hava in tosumma on 
saatu laskemall a yhteen kun kin vuoro
ka uden suurimmat yksilömäärät (]epäi
lijät+ muuttajat). Havaintosumma ei suo
raan kuvaa altailla hava ittujen kahlaaji
en yhteisyksilömäärää. koska samat yk-

Havainnoijat. Luettelossa ovat mukana 
henkilöt, joilla oli yhteensä vähintään 
kaksi käyntikertaa. Havaintovihkon 
mukaan Raasiossa tai Mustissa käväisi 
kertaalleen lisäksi vähintään 57 muuta 
henkilöä. Suluissa olevat luvut tarkoit
tavat käyntipäivien lukumäärää Raasi
ossa (v. 2000 + v. 2001); lisäksi osalla 
luettelon henkilöistä oli muutamia pel
kästään Mustiin suuntautuneita retkiä. 

Kalevi Asikainen (3+ 7), Erkki Björk (3+3), Timo 
Filipoff (5+6), Annika Forsten (9+5), Lauri Hal
likainen (0+2), Aimo Hartikainen (8+6), Osmo 
Huupponen (1+3), Harri Hölttä (0+2), Timo Im
monen (0+2), R. Kaakkurivaara (0+3), Jorma 
Kelo (1 +6). Marko Kelo (2+ 18), Jaakko Kettunen 
(11+24), Heikki Kotilainen (8+9), Antero Lind
holm (14+10), Asta Lähdesmäki (6+10), Lassi 
Lähdesmäki (0+2), Marja Maijala (1+2), Antti 
Markkanen (0+ 2), Ilkka J\'larkkanen (5+ 14), Har
ri Miettinen (1 +3), Marln.1s liettinen (0+5), Pirk
ko Muraja (5+1), Tomi Muukkonen (0+2), Jyrki 
Pynnönen (13+4), Riitta Rajata (5+9), Pertti Ren
vall (0+ 10), Anne-Mari Rissanen (2+0), Eelis Ris
sanen (16+11 ), Juhani Rissanen (10+7), Kalle 
Ruokolainen (14+3), Hannu Räsänen (0+2), Pet
ri Sallinen (6+6), Riitta Suhonen (0+5), Jarmo 
Ukkonen (0+3), Markku Ukkonen (29+33), Visa 
Uusipaikka (6+ 1), Suoma Virnes (2+5), Eira Vää
nänen (l+l), Juha Väätäinen (1+3), Mikael Wick
man (2+0) 
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silöt voivat oleske ll a paikall a useita vuo
ro kausia. jolloin ne tulevat lasketuiksi 
useampaan kertaan. Toi aa lta vilkkaina 
muuttopäivinä linnut vo ivat va ihtua no
peasti.jolloin hetkelli se llä laskentakäyn
nillä saatu yksi lömäärä antaa aliarvion 
lepäilijöistä ja muuttaji sta. Myö kään 
ylimuuttoa ei ole seurattu säännölli sesti 
edes jatkuvan miehityksen aikana. Ha
va intosummamenetelmä antaa kuitenkin 
likimääräistä vertailutietoa eri vuosien 
muuttajamääri stä. koska havainnointi on 
pysynyt ainakin Raasiossa varsin vakio
na vuosikausia. 

Katsauksessa mainitut AHK- ja RK
hava innot ovat ao. komiteoiden tarkista
mi aja hyväksymi ä. Ellei teksti yhteydes
sä ole erikseen mainittu hava intopaikkaa, 
havain to on Raas iosta. Käytetyt lyhen
teet: p = paikallinen. m = muuttava. r = 
rengastettiin , jp = j uhlapukuinen, vp = 
vaihtopukuinen. ad = vanha lintu , juv = 
nuori lintu (= l kv). 

Vaisua ja vähän vilkkaampaa 

Vaikka mitään giganttiluokan muuttory
säyksiä ei päästykään todi stamaan. jota
kin nautittavampaakin näkee, kun jaksaa 
aikansa raahata kiikareita ja kaukoputkea. 
Kevät 2000 jäi tapahtumiltaan silti val
juksi. Kahlaajamäärät olivat läpi touko
kuun vaatimattomi a ja niukin naukin 50 
lepäilijän summiin päästiin vasta touko
kuun lopun sadepäivinä. Sirreistä vain 
lapinsirrejä nähtiin parina päivänä koh
tuulli sesti muiden si1Tilajien kunnioitta
essa kesäntuloa lähinnä poissaolollaan . 
Muutamat ves i pääskyt ja jänkäsirriäiset 
piri sti vät toukokuun lopun ja kesäkuun 
alun havainnoij ia. Kevätmuuton lepsui
lua värittivät toukokuun puoli väli ssä al
tailla seikkaillut ri sti sorsapari sekä tou
ko- ja kesäkuun taitteessa havaitut lam
pi viklot ja mustapyrstökuiri. 

Myös syysmuuttokausi 2000 meni 
kahlaajien osa lta va isui ssa merkeissä il
man sykähdyttäviä kohokohti a. Raasion 
syyshava intosumma on ollut pienempi 
va in seurannan ensimmäisinä vuos ina 
( 198-+. -86. -87 ja -89). joll oin havain
nointi ei ollut vielä yhtä aktii vista kuin 
nykyään. Vain kuovin. punajalkav iklon . 
li ronja vesipääskyn havaintosummat ylit
ti vät Raas ios a pitkäaikaiset keski arvot 
(ks. taulukko 2). Tyllil ajien ja sirrien -
lapinsirri ä lukuunottamatta - määrät jäi
vät kauas Raas ion havaintosummakeski
arvoi ta. Tundrakurmitsoja ja kapustarin
toja nähtiin kummallakin altaa ll a poik
keuksellisen vähän. Vaikka viklot oli vat 
syksyn tyy ppi kahlaajia Raas iossa. viklo
lajien muutot oli vat tasaista ripottelua il-

man massakerääntymi ä. Esimerkiksi li 
ro ll a päästiin Raas iossa parhaina päi vi
nä va in va ivo in 50 yksil ön summi in. 
Kuiritj a isos irritjäivät tyystin näkemät
tä syksyn aikana. Kahlaajien. erityisesti 
irrien, niukkuus Raasiossa selittyi pää

os in altaan korkeall a vedenpinnalla ja sen 
myötä li etteiden vähäisyydell ä. Ves ilin
tuja oleskeli Raasiossa runsaasti pitkin 
kesää (k . taulukko 8). Mainitsemisen an
sa itsevat heinäkuun alussa altaall a uis
kennelleet lapa otka t. 

Parhaimm at kahl aajakerää ntymät 
löydettiin Musti sta, jossa todettiin mm. 
elokuun puoli väli ssä ja jälkipuoli skolla 
muutami a vilkkaita tylli- ja sirripäiviä. 
Parhaina elokuun päivinä Mustin hieti 
koill a rull as i 200-300 kahl aajaa (mm. 
12.8. n. 300 p ja 16.8. 190 p). Elokuun 
puoli väli ssä nähtiin hyv iä muuttoja mm. 
tyllill ä (es im. 12.8. 85 p), lapin sirrill ä 
( 11.8. 45 p). suosirrill ä ( 16.8. II 0 p) ja 
kuovisitTillä ( 16.8. ennätykselli set 83 p). 
Arkti sill a lajeill a va ltaosa hava itui sta 
yksilöistä oli nuori a lintuja, mikä oli so
pusoinnussa tundralla todetun hyvän pe
simämenestyksen kanssa. 

Myös harvinaisuuksien havaitsemi
nen teetätti töitä syysjakso lla 2000 (ks. 
taulukko 5). Harmaahaikaroita norkoili 
altaiden äärellä tavanomai ta runsaam
min . Näillä leveyksillä harvinainen keh
rääjä onnistuttiin kuulemaan ensimmäi
sen ketTan Raasiossa. Uutena lajina Raa
sion lajilistalle li sättiin myö rui srääkkä. 

Vuoden 2001 kahlaajamuutoissa oli 
jo enemmän rock' n rolli a. Pääosa kevään 
kahlaajista laskettiin toukokuun kahden 
viimei en viikon aikana. jolloin run as
lukui ina es ittäytyivät mm. tylli. tavalli
simmat si1Til ajit, jänkäsirriäinen. suokuk
ko ja vesipää ky (ks. taulukko 3) .Yli 100 
kahl aajan päi viä kertyi yhdeksän (kol
masosa havaintopäivistä) ja yli 200 le
päilij än määriin päästiin kolmena päivä-

Taulukko 1. Havainnointipäivien luku
määrä kuukausipuoliskoittain Raasiossa 
(R) ja M~ (M) vuosina 2000 ja 2001. 

kuukausi 2000 2001 
puolisko R M R M 
huhtikuu 2 1 
toukokuu 1 6 2 9 2 
toukokuu 2 9 5 14 2 
kesäkuu 1 5 3 
kesäkuu 2 2 l 5 
heinäkuu 1 7 2 3 1 
heinäkuu 2 16 4 14 12 
elokuu 1 10 5 11 10 
elokuu 2 15 10 11 8 
syyskuu 1 6 5 11 5 
syyskuu2 4 4 7 8 
lokakuu 1 2 1 5 4 
lokakuu 2 2 1 3 
marraskuu 1 1 
yhteensä 85 40 98 52 
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nä (eniten 29.5. 230 p). Kevään kah laa
jasumma olikin kaikkien aikojen paras 
Raasiossa. Harvinai empaa kevätlajistoa 
edusti vat mm. pari rantakurvia . lampivi
klo, pari pulmussirriä ja Raasion ensim
mäinen harmaasorsa. 

Myös syysmuutolla kah laajia nähtiin 
ede lli skautta enemmän. Keskimääräistä 
run sas lukui semmin hava ittiin töyhtö
hyyppiä. kuovi- ja suosirrejä. suokukko
ja. tai vaanvuohia. kuoveja. punajalka- ja 
valkovikloja sekä liroja (ks. taulukko 3). 
Pi11eimmät muuttopäi vät osuivat nuorten 
lintujen muuttovaihee een. mikä oli aa
vistettavis a tundran pe imätietojen poh
jalta. Ensim mäinen hengästyttävämpi 
va ihe oli hei näkuun puoliväli ssä. jolloin 
vanhat suosirrit esitte li vät joukkovoi
maansa. Mm. 18.7. Mustin rantaviivaa 
tonki noin 700 kah laajaa. joista lähes 
puolet oli suositTejä. Viklojen muutto oli 
tasa isen vahvaa läpi heinäkuun loppu
puoliskon viklojen pysähdellessä pääosin 
Raasion altaall a: mm . 22.7. Raas iossa 
levähti 100 liroa ja 40 valkovikloa. Li
romuutto virkos i vie lä uudestaan nuor
ten lintujen toisen huippuvaiheen aikana 
elokuun puolivälissä. Komeimmat muut
torynnäköt herkuteltiin elokuun alussa. 
jolloin alta ilta ynnättiin lähes päivittäin 
ko lminumeroisia lepäilijäsummia ja esi
merkiksi 5.8. altai lta löytyi yhteen ä noin 
800 kah laajaa. joista uosirreiksi osoit
tautui 600 yksi löä. Elokuun loppu ja eten
kin syy kuu oli vat nuorten sirrien yksin
va ltaa. jota viimeiset viklot ja vaatimat
tomat uokukko- ja tyllikerääntymät yrit
tivät esiintymisellään murtaa. Nuori a pik
ku- . kuovi- ja suosiITejä tavatti in loppu
kaude ta kohtuullisen runsaasti . 

Harvinaisuusri ntamallakin oli edelli s
tä syk yä vilkkaampaa (k . taulukko 5). 
Tunturikiuruja tavattiin taas pitkän tau
on jälkeen. Elokuun alussa virta västäräk
ki esi tteli pitkää pyr töään ens immäistä 
kertaa Raasiossa. Lapintiai sten vae llus 
etelään poiki havainnot näistä palleroi
sista myö Raas iossa. Altaat ovat osoit
tautuneet viime vuosina todennäköisim
mäksi paikaksi tavata räyskä Pohj ois-Sa
vossa: tarkasteltavana syksynä Raas ios
sa nähtiin neljä yks ilöä. Rarifriikin sydän 
läpätti kiivaimmin syyskuun lopu lla, kun 
Musti ssa päästiin todistamaan eskimo ir
rin ensimmäistä visiittiä Pohjoi s-Savoon 
(ks. tiedonanto toisaalla tässä lehdessä). 

Havaintosummalla tarkasteltuna Raa
siossa on havaittu vuoden 200 l loppuun 
mennessä l0130 kevätkahlaajaa ja run
saat 76000 syyskahl aajaa (taulukko 4). 
Liro. suosi rri ja pikkusirri ovat edelleen 
säi lyttäneet kärkisijan a Raas ion run
sa impina ja ai noina 10000 yksi lön ha
va intosummarajan rikkoneina syyskah
laaj ina. Lähes puolet Raas iossa lasketuis
ta syyskahlaaji sta on oll ut em. lajien 
edustajia. 
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Taulukko 2. Kahlaajien havaintosummat vuonna 2000 ja keskimääräiset havaintosummat 
syksyinä 1984-99 Raasiossa sekä syksyn muuttokausi ja syysmuuton suurimmat yksilömää
rät Raasiossa ja Mustissa vuonna 2000. Merkinnät: * = kaikki syyshavainnot lajista lueteltu 
kohdassa "suurimmat yksilömäärät", M = havainto on Mustista, RM = Raasion ja Mustin 
havainnot on yhdistetty, ei havaintopaikan lyhennettä = havainto on Raasiosta. Ainakin 
pikkutyllin, töyhtöhyypän, punajalkaviklon, valkoviklon ja rantasipin havaintosummiin si
sältyy myös Raasiossa pesineitä yksilöitä, koska niiden erottaminen levähtäjistä on ollut 
mahdotonta (maastopoikasia ei ole kuitenkaan sisäJlytetty havaintosummaan). 

laji 2000 2000 1984-99 muuttokausi suurimmat yksilömäärät 

meriharäkka 
pikkutylli 

tyUi 

kapustarinta 
*tundrakurmitsa 

kevät 
1 

85 

53 

töyhtöhyyppä 60 

*pulmussirri 

pikkusirri 2 

lapinsirri 67 

kuovisirri 

suosirri 10 

*jänkäsirriäinen 33 
suokukko 8 

taivaan vuohi 

lehtokurppa 
mustapyrstökuiri 1 
kuovi 5 
mustaviklo 7 
punajalkaviklo 32 
lampiviklo 4 
valkoviklo 33 

metsäviklo 3 
liro 20 

rantasipi 81 
*karikukko 
vesipääsky 17 
PK+KK+IK+K 6 
yhteensä 528 

Katsaus lajeittain 

syksy 

65 

84 

3 

115 

1 

44 

77 

3 

107 

207 

24 

10 

89 
42 
32 

223 

17 
781 

77 
2 

30 
13 

2046 

Meriharakka (Haemawpus o,rralegus ) 

Meriharak.ka on ollut vuodesta toi
seen rariteettiluokkaan laskettava 
laji altailla. Tälläkin katsausjaksol
la laji havai ttiin vain kerran: 
16.5 .2000 1 p Raasiossa. 

Pikkutylli ( Clwradri11s d11bi11s) 
Kevään 2000 ensimmäinen pikku
tylli oli havainnoijaa vastassa Raa
siossajo ensimmäisell ä käyntiker
ralla 5 .5. Kevätjakson huippua 
edustivat 1.-2.6. Raasiossa tava
tut 10 p. jotka eittämättä lukeutui
vat altaiden pesimäkantaan. Muu!-

syksl 

443 

269 

22 
43 

132 

7 

646 

-23.8. 

-30.9. 
" 21.7.-25.8. 

'16.8.-
24.7.-31.8. 

12.8. 
- 9.8. 

29.7.-22.8. 

-13.9 
" 16.7.-
, 3.8.-

197 " 8.7.- 4.8. 
' 31.7.-26.8. 

91 - 7.9. 
" 13.7.-19.8. 

' 16.8.-
691 " 8.7.- 6.9. 

' 3.8.-13.9. 

3 12.8. 
320 -31.8. 

" 14.6.- 5.8. 
'19.7.-

25 - 8.9. 

18 

74 
48 
17 

256 

26 
694 

205 
<1 
14 
47 

4380 

-25.8. 

-31.8. 
16.7.-19.8. 

-9.8. 

-25.8. 

" 

-17.8. 
14.6.-26.8. 

-5.8. 
-17.8. 

26.7.-27.7. 
22.7.-23.8. 
29.7.-24.8. 

21.6. 13 p, 29.7. 1 ad + 9 juv p RM, 
12.8.8 pM 
12.8. 85 p M, 16.8. 75 p+m RM, 
17.8. 70 p M, 19.8. 54 p+m RM, 
31.8. 42 p M 
9.8. 4 p M, 31.8. 4 p M 
12.8.12 p M 
2.7. 22 p, 20.7. 14 kiert, 9.8. 35 p 

29.7. 1 ad p M, 9.8. 1 ad p M, 
19.8. 1 juv p M, 22.8. 1 p 
17.8. 17 p M, 19.8. 2juv + 15 p RM, 
22.8. 44 p RM, 23.8. 18 juv + 11 p RM, 
24.8. 18 p M, 13.9. 13 p M 
11.8. 45 p M, 12.8. 40 p M, 
16.8. 18 p RM, 19.8. 18 p RM 
16.7. 6 p M, 23.7. 5 p M, 
16.8. 2 ad + 81 juv p M, 17.8. 7 p M 

24.7. 31 p RM, 29.7. 26 ad + 1 p RM, 
2.8. 1 ad p + 23 m, 12.8. 70 p M, 
15.8. 26 p M, 16.8. 110 p M, 
19.8. 31 p RM, 9.9. 2 juv + 28 p RM 
12.8.1 p M 
13.7. 20 p M, 19.7. 14 ad + J juv p + 7 m, 
11.8. 18 p M, 12.8. 35 p M, 
23.8. 18 juv p RM 
26.8. 5 p 

9.7. 4 p 

21.6. 15 p, 3.8. 10 p, 5.8. 32 p 
26.7. 5 p, 27.7. 5 p + 1 m 
19.7. 3 p, 22.-23.7. 3 p, 28.7. 3 p 

23.7. 21 p + 12 m RM, 27.7. 15 p, 
5.8. 20 p, 12.8. 21 p RM 
23.7. 3 p 
19.7. 20 p + 29 m, 21.7. 30 p + 23 m, 
24.7. 53 p RM, 28.7. 50 p 
18.7. 12 p 
26.-27.7. 1 juv p 
22.7. 7 ad + 3 juv p, 23.7. 10 p, 23.8. 5 p 

20.8. Cuta/tem 10 p M, 23.8. Cuta/tem 7 m 

loin kevään aikana Raasion käyn
neillä töm1ättiin vain muutamaan 
minitylliin . Mustista löydettiin 
koko kevään aikana vain viisi lin
tua. Viime vuosina Raasion pesi
mäkanta on hieman taantunut hie
tikoiden kasvittumisen ja mahdol
lisesti minkin aiheuttamien lisään
tyneiden poikastappioiclen seu
rauksena (ks. taulukko 7). 

jä nähtiin enää kahdeksana päivä
nä ja silloinkin pääos in yksittäisiä 
lintuja. Syyskauden parhaimmat 
päiväsummat jäivät vaat imatto
miksi (ks. taulukko 2). Syksyn vii
meiset kaksi pikkutylliä nähtiin 
23.8. Mustissa. Pikkutyllin syksyn 
havaintosumma Raasiossa (65 
yks.) oli pienin kautta aikain . Mus
tissa tavattiin koko syksyn aikana 
vain 17 yks ilöä. Hein äkuun 2000 havainnot 

ko kivat ilmeisesti altai lla pesinei
tä tai pesintää yrittäneitä emolin
tuja. Raasiossa tavattiin heinäkuus
sa päivittäin vain 1-5 yksilöäjaen
simmäinen nuori lintu ki1jattiin 
vasta 2-U. Elokuussa pikkutylle-

Myös keväällä 200 1 pikkutylli 
sisältyi jo ensi mmäisen Raa: ioret
ken (29.4.) lajistoon. Toukokuun 
käyntiken-oi lla tavattiin yleen ä 5-
10 yks il öä. jotka lienevät olleet 
pääosin pesijöitä. Kevätmaksimi 
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Taulukko 3. Kahlaajien havaintosummat vuonna 2001 ja keskimääräiset havaintosummat 
syksyinä 1984-2000 Raasiossa sekä syksyn muuttokausi ja syysmuuton suurimmat yksilömää
rät Raasiossa ja Mustissa vuonna 2001. Ainakin pikkutyllin, töyhtöhyypän, taivaanvuohen, 
lehtokurpan, kuovin, punajalkaviklon ja rantasipin havaintosummiin sisältyy myös Raasiossa 
pesineitä yksilöitä, koska niiden erottaminen levähtäjistä on ollut mahdotonta (maastopoika
sia ei ole sisällytetty havaintosummaan). Merkintojen selitykset kuten taulukossa 2. 

laji 2001 2001 
kevät s~ksy 

pikkutylli 119 nb 

tylli 129 214 

kapuslarinla 15 

tundrakurmitsa 31 
töyhtöhyyppä 56 157 
*isosirri 1 
pulmussirri 3 

pikkusirri 32 236 

lapinsirri 238 130 

*eskimosirri 
kuovisirri 4 125 

suosirri 499 793 

*jänkäsirriäinen 174 3 
suokukko 452 366 

*jänkäkurppa 3 
laivaan vuohi 3 37 
*lehtokurppa 1 2 
punakuiri 24 
*pikkukuovi 3 
kuovi 35 107 

mustaviklo 25 46 

punajalkaviklo 75 65 

lampiviklo 
valkoviklo 58 392 

metsäviklo 6 18 
liro 152 1179 

ranta kurvi 5 
rantasipi 57 116 
*vesipääsky 92 9 
PK+KK+rK+K 35 

yhteensä 2214 4220 

laskettiin 22.5 .. jolloin Raasiossa 
oleske li 12 p. Musti oli edelleen 
epäsuosittu pikkuryllipaikka: koko 
keväänä siellä nähtiin vain 4 yksi
löä. 

Syysmuuttokaudel Ja 2001 
pikkuty lli oli lähes päivittäinen tut
tavuus elokuun puoliväliin saak
ka. joskin Raasion päiväsumrnat 
pysyttel ivät läpi kauden 1-6 yk i
lössä. Parhainakin päivinä heinä
kuun loppupuolella päästiin altai
den yhteismäärissä vain hieman yli 
10 yksi löön (ks. taulukko 3). Pe
simäkanta oli yhtä niukka kuin 
edelli~enä kesänä (taulukko 7). 

uonen lintujen vähäisyys viitta-

1984-2000 muuttokausi suurimmat yksilömäärät 

s~kst 
42 " -31.7. 18.7. B p RM, 25.7. 14 p RM 

-5.9. 
258 22.6.-27.9. 5.8. 64 p RM, 10.8. 2 ad p + 33 m, 

-29.8. 11.8. 12 ad + 7 p + 14 m RM, 
' 19.8.- 12.8. 35 ad p M, 19.8. 6 ad + 9 juv p + 

18 m RM, 26.8. 16 juv p, 28.8. 32 p RM 
21 " 18.7.- 29.8. 3 juv p, 8.9. 8 juv m 

' 27.7.-12.9. 
40 26.7.-20.9. 26.7. 18 m M, 1.8. 16 ad m, 6.8. 12 ad m 

131 -27.8. 19.7. 35 m, 20.7. 11 p, 22.7. 35 m, 26.7. 13 m 
12 5.8.-6.8. 5.8. 1 ad p M, 6.8. 1 ad m 
7 " 18.7.-13.8. 19.7. 3 p M, 11.8. 2 ad + 2 p RM, 

' 26.8.-29.9. 12.8. 5 ad p M, 13.8. 4 ad p M 
611 19.6.-16.9. 18.7. 20 p M, 28.8. 54 p RM, 

-16.8. 29.8. 63 p RM. 30.8. 38 p RM, 
'10.8.- 31.8. 30 juv p, 1.9. 32 juv p, 6.9. 32 p M, 

7.9. 27 p M, 12.9. 30 juv + 6 p RM 
190 19.6.-30.8. 18.7. 11 p M, 31.7. 10 p RM, 11.8. 2 ad + 

-16.8. 8 juv + 4 p RM, 13.8. 1 ad + 20 p RM, 
' 2.8.- 24.8.14 p RM 

' 26.9.-29.9. 26.-29.9. 1 juv p M 
86 " 9.7.-19.8. 16.7. 33 ad p RM, 18.7. 37 p M, 

' 19.8.- 7.9. 19.7. 20 p M, 20.7. 15 ad p, 5.8. 4 ad + 
12 p RM, 19.8. 4 ad + 12 juv p RM 

656 " 22.6.-14.10. 16.7. 71 ad p M, 18.7. 310 p RM, 
' 5.8.- 5.10. 19.7. 178 p RM, 5.8. 600 p RM, 

6.8. 130 ad + 10 p + 122 m RM 
3 16.7.-11.8. 16.7. 2 p M, 23.7. 1 p, 26.7. 1 p, 11.8. l m 

314 " 30.6.-13.8. 18.7. 78 p RM, 19.7. 43 p RM, 
' 20.7.-14.9. 16.8. 30 p RM, 6.9. 30 juv p M 

4 29.9.-18.10. 29.9. 1 p, 18.10. 2 p 
24 -18.10. 31.8. 6 p 
17 -22.6. 17.6. 1 p, 22.6. l p 
65 16.7.- 5.8. 16.7. 11 ad p M, 19.7. 2 p + 21 m RM 

2 5.8. 5.8. 5 p RM 
74 -14.9. 23.6. l p + 11 m, 1.8. 14 p + 18 m, 

11.8. JO p + 4 m RM 
48 " 5.6.-11.8. 16.7. 5 p + 1 m RM, 18.7. 17 p RM, 

' 24.7.-19.8. 22.7. 6 p RM 
18 -24.8. 16.7. 2 ad + 2juv + 5 p RM, 

-26.7. 29.7. 6 p, 1.8. 6 p RM 

254 -13.8. 18.7. 75 p RM, 22.7. 50 p RM, 
-2.9. 27.7. 38 p RM 

26 -1.8. 20.7. 4 p 
699 -30.8. 18.7. 210 p RM, 20.7. 75 p RM, 22.7. 1()() p RM, 

27.7. 74 p RM, 11.8. 20 p + 55 m, 13.8. 5 p + 115 m 
l 

197 -26.8. 22.-23.6. 10 p, 23.7. 10 p, 25.7. 2 ad + l2 p RM 
15 22. 7 .-13.8. 22.7. 6 p, 27.7. 1 ad p M, 28.7. 1 p, 13.8. 2 juv p 
45 27.7.-28.8. 1.8. [K 25 m, 5.8. KK 28 m M, 

4242 
13.8. lK JO m, 28.8. PK 15 I! M 

si edelleen huonoon pe imämenes
tykseen altailla. Nuonen lintlljen 
muuttokaudel la elokuussa par
haimmaksi päiväsumrnak ijäi 8.8. 
nähdyt 6 p. Raasion syyssumma oli 
vai n neljäsosa keskimääräisestä 
(tau lukko 3). Mustissa havaittiin 
16.7.-30.8. yhteensä vain 73 Lin
tua. Viimeinen pikkutylli hiiviskeli 
Raasiossa 5.9. 

tosin ylletty parhaimpinakaan päi
vinä: 17.5. 8 p. 26.5. 8 p. 28.5. 9 p 
ja 29.5. 8 p. Ensimmäiset kolme 
tylliä löytyivät en immäisellä ke
vätretkeUä 5.5 . ja viimeiset kevär
tyllit nähtiin 4.6. Mustissa ei ke
väällä tavattu ensimmäistäkään 
tylliä. 

Raasion tyllisyksy 2000 ei ol
lut kovin hääppöinen sesonki: syk
syn havai ntosununa lässähri kol
masosaan keskimääräisestä (tau
lukko 2). Niukkuus oli seurausta 
veteen hautautuneista ruokailuliet
teistä. Mustissa ry llien esi intymi
nen oli si tä vastoin vars in näyttä
vää. Ensimmäiset tyllit rulla tup-

Tylli (C. himicu/a) 
Keväällä 2000 rylli oli lähes yhtä 
runsaslukuinen kuin pienempi 
serkkunsa. Raasion kevärsumma 
kohosikin normaalia suuremmak
si. Kymmenen lepäilijän rajaan ei 

sahtivat heinäkuun loppupuolella 
ja laji vakii ntui päivittäiseksi lins
siluteeks i elokuun ensi päivinä. 
Elokuun puolivälissä rylli oli Mus
tissa eräs run saslukui si mmi sta 
kahlaajista päivittäisten lepäilijä
mää.rien pysytellessä 12.-24.8. 10-
85 yksilössä (k . taulukko 2). Sa
maan jak oon o ui myös Raasion 
paras päivä: 19.8. 4 p + 25 m. 
Muutaman väli päivän jälkeen tyl
limuutto piri . ryi lyhytaikaisesti 
uudelleen elo- ja yyskuun taittees
sa (taulukko 2). Tämä pyrähdys oli 
arvattava5ti syksyn nuo1isohuippu, 
vaikka lintujen ikäsuhteita ei maas
tossa ki1jattu. Nuoria ryllejä tavat
tiin vähintään normaa li määrä, 
mikä kieli vähintään kohn1ullises
ta pesimämenestyksestä. Viimeiset 
kaksi tylliä si nnittelivät Mustissa 
vielä 30.9. Mustin syksyn havai n
tosumma oli hyvä 433 yks il öä. 
joista heinäkuussa nähtiin 5. elo
kuussa -+01 ja syyskuus a 27 yksi
löä. 

Kevääll ä 2001 Raas ion ha
vai ntosummaksi kruttui 129 yk i
löä. mikä on erinomainen kevät
summa. Mustissa oli lähes yhtä 
köyhää kuin edellisenä keväänä: 
altaalta löytyi vain 11 tylliä. Tm.in 
kevätretkeily oli Mustissa vähäis
tä. Ensimmäinen kevättylli löytyi 
jo 29.4. Raas iosta. Vilkkaimmat 
päivät sattui vat toukokuun lopun 
pudotussääjak 0011: 19.5 . 18 p 
Raas iossa ja 11 p Mustissa sekä 
24.5. 14 p, 26.5. 14 p ja 29.5. 12 p 
Raasiossa. Viimeiset kolme jarrut
telijaa kahlasivat Raasiossa 5.6. 

Raasiossa seikkaili 22.-23.6. 
outo 12 tyllin jengi. Ehkä kyse oli 
joistakin pe rimmäisen tundran 
asukeista. jotka oli vat vasta suun
ni stamassa pesi mäseudu i I leen. 
Näitä keskikesän hortoilijoita on 
tavattu altailla aiempinakin vuosi
na. Aitona syysmuuton airueena 
voidaan pitää kuukautta myöhem
min eli 23.7. Raa ioon ilmestynyt
tä vanhaa lintua. Syy muutto pää
si kunnollisesti käyntiin 31.7 .. ja 
heti elokuun alkuun ijoittui en
simmäinen vanhojen lintujen huip
pu (ks . taulukko 3). Toinen pir
reämpi vaihe oli elokuun 10. päi
vän kieppei llä. Nuoret linnut tuli
vat kuvioihin mukaan elok uun 
puolivälin jälkeen ja elokuun lo
pulle ajoi ttunut kolmas voimak
kaampi muutonvaihe oli nuori so
huippu (taulukko 3). Vielä syys
kuun alussa oli kaksi antoisampaa 
päivää: 6.9 . 14 p ja 7.9. 18 p 
Mustissa. Omassa vi ivyttelykate
goriassaan oli 26.-27.9. Mustissa 
sitkisrellyt nuorukainen . 

Tyllejä tavattiin syksyn 200 1 
mittaan tasapuolisesti niin Raasi
ossa kuin Mustissa. Tyllien viih
tyminen Raasiossa on nykyään 
enti stä kiinteämmin kytköksissä 
vedenpinnan tasoon ja siten tiet
teiden määrään; korkean veden
pinnan vallitessa ja makoisampi
en avol ietteiden maatessa veden 
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alla tyllit karttelevat näkyvillä ole
vaa heinittyneempää rantavyöhy
kettä. Raasion havaintosumma 
vas tasi pitkäaikaisia keskiarvoja 
(ks. taulukko 3). Mustissa havait
tiin syksyn aikana 275 tylliä. mikä 
myös on sisämaaolois sa kelpo 
sununa. Altaiden yhteishavainto
summa jakaantui e,i kuukausille 
seuraavasti: kesäkuu 22. heinäkuu 
6. elokuu -1-22 ja syyskuu 39. 

Kapustarinta (P/111 •ia!is apricaria) 
Kapustarinta jatkoi perinteitään 
altailla - havaintoja lajista ei juu-
1i.kaan kenynyt. Keväthavaintoja ei 
tehty kumpanakaan katsausvuote
na. Syksyllä 2000 onnistuttiin nä
kemään vain 11 yksi löä (Mu ti 8. 
Raasio 3) . Seuraava syksy sujui 
samaa rataa. Raasiosta löytyi 15 ja 
Musti sta 7 kapulaa. Tällaisista lu
vui sta ei saa kovinkaan komeita 
päiväsummia (ks. taulukko 2ja 3). 

Tundrakurmitsa (P. sq11maro/a) 
Tundrakunnitsa noudatti suku lais
laj insa esimerkkiä. sillä ensim
mäistäkään tundrakunnitsaa ei ha
vaittu kumpanakaan tarkasteltava
na keväänä. SyksylJä 2000 laji olj 
luokiteltavissa rariteet iksi. sillä 
näitä kauniita tundran kasvatteja 
päästiin ihailemaan vain yhtenä 
päivänä puolen tunnin ajan: 12.8. 
12 p Musti sa. Syksyn 200 I ha
va innot koskivat suurimm aksi 
osaksi muuttavia lintuja.joita näh
tiin muutama sa pikkuparvessa 
heinä- ja elokuun taitteen molem
min puolin (ks. taulukko 3). Le
päiUjöitä tavattiin vain neljänä päi
vänä: 5.8. 2 p Musti sa, 10.8. 2 ad 
p Raasiossa sekä 11.8. 2 p ja 20.9. 
2 juv p Mustissa. Mustin havain
tosumma oli 24 yks ilöä. 

Töyhtöhyyppä (Va11el/11s 1"(//1el/11s) 
Nykyisin laji on Raasion pesimä
linnuston vakiokarnaa (ks. tauluk
ko 7) ja molempien keväiden päi
vittäiset hyyppähavainnot kenyi
vät pääosin näistä pesijöistä. Par
haimpina päivinä Raasion lietteil
lä naukui kymmenkunta hyyppää. 
Ensimmäiset untuvikot ilmestyvät 
rannalle toukokuun lopussa. nun. 
26.5.2001 löytyi 4 pull. 

Raasioon kerääntyy vuosittain 
vaihtelevia määriä syysmuuttajia. 
Kaiken kaikkiaan altaiden havain
noinnilla ei saada kummoista ku
vaa lajin yysmuutosta, sillä lajin 
lepäily-ympäristöjä ovat pääosin 
pellot. Molempina katsaus yk yi
nä havaintosummat jäivät Raasi
ossa tavanomaisiksi (ks. taulukko 
2ja 3). Yleensä suUiimmat kerään
tymät on nähty pitkin heinä1.. .. 1uta 
ja elokuun alussa kuten kävi myös 
katsaussy ksy inä. Enimmillään 
Raasiossa juoksenteU 35 hyyppää. 
Mustin avarat maisemat eivät kieh
do töyhtöpäitä: tarkasteltavina syk-
yinä hyyppä onni stuttiin näke

mään Mustissa vain yhden ai noan 
ketTan1 
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Kuva 1. Lapinsirrin (Cal tem, n = 402), kuovisirrin (Cal fer, n = 380) ja suosirrin (Cal 
alp, n = 2611) syysmuuton kumulatiivinen eteneminen pentadijaksoittain Raasiossa ja 
Mustissa vuosina 2000-2001. 

Isosirri (Ca /idris ca11111us) 
Eräs katsausjakson murheenkryy
neistä. sillä havaintoja tehtiin vain 
syksy llä 200 1 ja ai noastaan kah
desta yksi löstä: 5.8. 1 ad p Mus
tissa ja 6.8. l ad m Raasiossa. 

Pulmussirri (C. alba) 
Tämä kevätrariteetti onnistuttiin 
näkemään kahde "ti keväällä 2001: 
30.5. 1 p Raasiossa ja samana päi
vänä eri yksi löksi osoittautunut lin
tu Mustissa. Syksyn 2000 esiinty
minen oli tavanomaista vaisumpi. 
sillä saldo jäi neljään yksilöön (ks. 
taulukko 2). 

Seuraava yksy oli antoisam
pi pulmussitTien viihtyessä erityi
sesti Mustin .. mereisissä·· maise
missa. Ensinunäinen pulmussirri 
rullasi Mustin sirrivilinässä 18.7. 
ja seuraavana päivänä lietteiden 
kahlaajamassasta poimittiin 3 p. 
Nämä pulmussitTit katosivat pai
kalta suosinimassojen mukana ja 
seuraavat kaksi lintua löydettiin 
viikkoa myöhemmin 26.7. Vanho
jen lintujen määrä oJj suurimm.il
laan elokuun 10. päivän tienoilla 
(ks. taulukko 3). Ajanjakson 5.-
13.8. havaintosumma oli Mustis
sa 15 ja Raasiossa 2 yksilöä. Raa
sioon 26.8. laskeutunut nuorukai
nen ol i ikä.ryhmänsä ensimmäinen 
edustaja ja samalla elokuun toisen 
puoliskon ainoa pulmu sin·i altail
la. Seuraava pulrnus i.1Ti havaittiin 
Mustissa 6.9. ja ajanjakson 6.-
29.9 . havaintosummaksi saatiin 
Mustista 9 nuorta ( 13.-14.9. 2juv 
p. viitenä muuna pilivänä I juv p). 
Mustin syksyn 2001 havaintosurn
ma ol.i mukavat 30 yksilöä. 

Pikkusirri (C. 111i1111w) 
Myös pikk:usirri on keväisin vähä
lukuinen levähtäjä,josta ei ole teh
ty havaintoja edes kaikkina altai-

den havainnointihistorian kevilinä. 
Keväällä 2000 pikkusirri tavoitet
tiin kenaalleen: 24.5. 2 p Raasios
sa. Seuraava kevät oli kaikkien ai
kojen para pikkusiJTikevät (myös 
keväällä 1995 pikkusirrejä nähtijn 
saman ve1i-an) lintujen esittäytyes
sä pelkästään Raasion laajoilla 
kevätlietteillä. Ensimmäiset kak
si pikkusi.tTiä saapuivat lietteille 
22.5. ja tämän jälkeen lajin edus
tajia tavattiin paikalla päivittäin 
1.6. saakka. Tähän kevätmuutto 
päättyikin. Yleensä Raasio sa 
ruokaili 2-3 yksi löä. mutta 25.5. 
lietteill ä piipersi 10 ja seuraava
nakin päi vänä vielä 5 yksilöä. Raa
sion keväthavaintosumma kasvoi 
32 yksilöön. 

Syysmuuttokaudella 2000 
Raasion tulvavesi peitti lieterannat 
ja pik:kusirrit odoten,sti karttelivat 
heinien ja pajujen va ltaamaa ran
rakaistaletta. Havaintosummalla 
tarkasteltuna Raa ion pikkusir-
1isyksystä kehkeytyikin yl ivoimru
sesti kaikkien aikojen surkein . 
Havaintosummajili 44(1) yksi löön 
ja katiskoihinkin saatiin vain 11 
lintua. joka määrä on hyvän pik
ku sirrirynnäkön aikana kerätty 
yhdestä katiskasta kenanoudolla! 
Heinäkuussa Raasiossa tavattiin 
va in kaksi lintua ja elokuussakin 
oli tyyty1runen 42 yksilöön. Vain 
kerran aiemmin (v. 1989) Raasion 
syyskuun havai ntosumrna on näyt
tänyt pikkusirrin osalta pyöreää 
nollaa' Onneksi Mustista saatiin 
hieman lohnia alaku loon. Heinä
kuus. a Mustissa nähtiin vii si yk
silöä ( 16.7. 2 p ja 29.7 . 3 p). Ajan
jak olla 9.8.-13.9. pikkusirrejä 
touhusi Mustissa yh teensä 16 päi
vänä ja ajanjakson havaintosum
maksi saatiin 156 yksi löä. funut yli 
20 yksilön pilivä oli 22.8 .. jolloin 
Mustista laskettiin 32 p. Neljänä 

muuna päivänä elokuussa ynnät
tiin 15-18 pikkusiniä (ks. tauluk
ko 2). Syyskuun parhaaksi päiväk-
i jäi 13.9. nähdyt J 3 p. Tämä jäi 

samalla syyskauden vi imeiseks i 
pikkusirrinoteerauksek i. 

Syksy n 2001 muutto kulki 
normaalimmalla nuotitukse ll a. 
Raas iossa 19.6. pyörinyt a3 p lie
nee ollut vielä kevätmuutolla. Seu
raavat pikkusirrit olivat liikentees
sä vasta kuukautta myöhemmin. 
Vanhojen yksi löiden esiintyminen 
oli ripeä rykäisy heti heinäkuun 
puolivälin jälkeen suos irrihässä
kän yhteydessä. Mustiin 18.7. pu
dottautuneet 20 p olivat hei näkuun 
ensimmäiset pikkusiITit ja edusti
vat samalJa vanhojen lintujen muu
tonhuippua. Seuraavana päivänä 
paikalla tavattiin vielä 10 p. Tämän 
jälkeen heinäkuun lopun päivinä 
altai lta ki1jattiin enää kahdeksan 
yksilöä (Musti 7. Raasio 1 ). Elo
kuun alkupuol isko oli hiljaista hys-
yttelyä päiväsummien pyöriessä 

molemmilla altailla 2-8 linnussa. 
Ajalla 4.-15.8. havaintosummak
si saatiin Raasiossa 27 ja Mustissa 
14 pikkusiniä. Ensimmäiset nuo
ret linnut havaittiin tällä jaksolla 
(taulukko 3). Muutto terästäytyi 
tyypilliseen tapaansa elokuun vii
meisinä päivinä pääosan levähtä
j istä hyöriessä nyt Raasiossa (ks. 
taulukko 3). Ajanjaksolla 26.8 .-
2.9. altailta summattiin 235 yksi
löä (Raasio 195. Musti 40) kaik
kien iälleen määritettyjen oltua 
nuoria. Syyskuun toi se lla viiko lJa 
oli vielä pienijälkihuippu (ks. tau
lukko 3). Muuttokarkelot päättyi
vät 16.9. kiikaroituun 10 linnun 
porukkaan. Nuoria lintuja nähtiin 
siis kohtuullisesti, joten Venäjän 
tundran pesimätietojen (Solov iev 
& Tomk.ovich 2003) ja havainto
summ.iemme välill ä oli odotettua 
kotTelaatiota. 



Taulukko 4. Raasiossa syys
muuton aikana tavattujen 
kahlaajien (31 lajia) havain
tosummat vuosina 1984-
2001. 

Laji havaintosumma 
meriharakkä 13 
pikkutylli 7268 
tylli 4608 
siperian-/amcrikankurmitsa 1 
kapustarinta 
tundrakurmitsa 
töyhtöhyyppä 
isosirri 
pulmussirri 
pikkusirri 
lapinsirri 
palsasirri 
kuovisirri 
suosirri 
jänkäsirriilinen 
suokukko 
jänkäkurppa 
taivaan vuohi 
lchtokurppa 
punakuiri 
pikkukuovi 
kuovi 
mustaviklo 
punajalkaviklo 
valkoviklo 
metsäviklo 
liro 
rantakurvi 
rantasipi 
karikukko 
vesipääsky 
PK+KK+IK+K 
yhteensä 

377 
716 

2381 
211 
115 

10618 
3362 

3 
1590 

11953 
53 

5700 
78 

453 
296 

1133 
38 

1373 
857 
366 

4707 
455 

13058 
9 

3468 
8 

266 
806 

76340 

Mustista tilastoitiin syksyn 
200 1 mittaan yhteensä 213 pikku-
irriä. mikä hipoi altaan syysennä

tystä. Sen sijaan Raasion havain
tosumma oli vain noin kolmasosa 
syksyjen l 98-i-2000 keskiarvosta. 
Tämä selittyi osittain altaan veden
pintatilanteella: heinäkuussa (kuu
kauden havaintosumma Raasios-
a vain I yks.) upok issa olleet lie

tereunukset paljastuivat veden alta 
elokuuksi (kuukauden havainto
summa 182 yh.). 

Lapinsirri (C. 1e111111i11ckii) 
Keväällä 2000 lapinsirri oli Raa
sion runsaslukuisin sirrilaji. Yli 
viiden linnun päiviä oli tosin vain 
neljä: 19.5. 10 p. 2-lS. 7 p. 26.5. 
20 p ja 27.5. 10 p. Ensimmäiset 3 
p löytyivät altaalta 13.5. ja yksi
näinen muuttokauden peränpitäjä 
lymysi paikalla 1.6. Mustista ei 
saatu lajin keväthavaintoja. 

Syysmuutto 2000 käynnistyi 
8.7. Raasiosta tavatulla lappalai
ella. Raasio . a lapinsin·ejä havait

tiin ajal la 18.7.- 5.8. lähes päivit
täin määrien pysytellessä alamais
sa. Viiden linnun kerääntymiä oli 
vain kahtena päivänä: 31.7. 1 ad + 
4 juv p ja -+.8. 2 ad +-+ juv p. Mus
tissa ei havaiuu em. ajanjaksolla 
ensimmäistäkään lapinsirriä' 
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Muutto kulminoitui elokuun puo
livä lissä. ja Mustissa 11 .8. ja 12.8. 
lasketut määrät olivat komeita (ks. 
taulukko 2). Vain syksyllä 1998 al
tailla on tavattu suurempi syksyi
nen kerääntymä. Ajanjaksolla 9.-
19.8. alta iden havaintosummaksi 
saatiin l-+-+ p (Raasio vain 9. Mus
ti 135). Tämän jälkeen lapinsi1Te
jä ki1jattiin enää 22 p ja muutto oli 
ohi 26.8. Mustin syy havainto
summa oli 1-+0 yksilöä. mikä on 
altaan uusi suvereeni havainto
summaennätys. Raasion osaltajää
tiin selvästi jälkeen havaintosum
makeskiarvosta (k . taulukko 2). 

Seuraavana keväänä lapinsir
rin pi1inä oli Raasion tyyppiääniä: 
lapinsiITi oli Raasion kolmannek
si runsain kahlaaja uosirrinja suo
kukonjälkeen (taulukko 3). Sen si
jaan M useissa tavattiin koko kevää
nä vain kaksi yk ilöä. Muutossa oli 
havaittavissa kaksi huippuvaihet
ta. mikä saattoi viitata joko eri ikä
luokkien tai e1i populaatioiden eri
aikaiseen muuttoon. Muutto alkoi 
änti llisesti: 12.5. 2 p. Tämän jäl

keen lappalais ia tavattiin päivittäin 
kesäkuun alkuun saakka. Ensim
mäinen vilkkaampi vaihe seurasi 
säätyypin vaihtumista viileämmäk
si toukokuun 20. päivän tietämis
sä: 20.5. 19 p. 22.5. 26 p. 24.5. 20 
p ja 26.5. 20 p. Pruin välipäivän 
jälkeen meno kiihtyi uudestaan ja 
pohjoistuulisen koleuden keskel
lä päästiin .. naattimaan·· uude ta 
kevätkerääntymäennätyksestä: 
29.5. 57 p ja 30.5. 30 p (+Musti 2 
p). Muutto hiipui tämän jälkeen 
nopeasti yksittäisi in lepäilijöihinja 
viimeiset 3 p vetelehti vät rannalla 
5.6. 

Raasiossa 19.6. hiipparoinut 
orpo lapinsi rri lienee ollut .. kyy
distä pudonnut" kevätmuuttaja tai 
uutta pesimäaluevaltausta yritellyt 
eksentrikko. Var inainen syys
muutto käynnistyi 16.7. Raasioon 
ja Mustiin piipahtaneilla yksi löil
lä. Vanhojen lapinsiJTien muutto jäi 
varsin vaatimattomaksi ilmru1 näyt
täviä muuttoryntäyksiä (k . tauluk
ko 3 ). ja heinäkuun toisen puolis
kon havaintosummaksi jäi 62 yk
si löä (Raasio 39. Musti 23). Sama 
köyhäilymuutto jatkui elokuun 
alussa: kummallakin altaalla kir
maili päivittäin yleen ä l-6 lapin
s1ma. uoria lintuja alkoi saapua 
enemmälti elokuun 10. päivän tie
noilla. jolloin myös päiväsummat 
kasvoivat hieman (ks. taulukko 3). 
Elokuun ensimmäisen puoliskon 
aikana Raasiosta ki1jattiin 63 ja 
Mustista 13 yksi löä. Elokuun toi
sella puoli kolla altailla seikkaili 
enää yksittäisiä lintuja vähäisen 
jälkihuipun osues a kuukauden 
2-1-. päivään (tau lukko 3). Raasios
sa summattiin aja lla 16.-30.8. 27 
yksilöä ja Mustis a vastaavasti 20 
yksilöä. Muuuokauden viimeisik
si lapinsirreiksi jäivät 30.8. Mus
tissa luuranneet 2 p. Mustin syys
havaintosumma 56 yksilöä oli 

hyvä. Raasion vastaava havainto
ununa ei yltänyt edes pitkäaikai

sen keskiarvon tasolle (taulukko 
3). 

Molempien syksyjen yhdi te
tyn aineiston mukaan lapinsirrin 
muutto alkoi verkkaisemmin kuin 
sukulaislajeilla kuovi- ja suosiITil
lä. mutta päämuuttovaihe oli em. 
lajeja lyhyempi (kuva 1 ). Puolet 
katsaussyksyjen kuovi- ja suosu·
reistä nähtiin elokuun alkuun men
nessä. kun lapinsinillä tämä raja 
ylittyi noin vi ikkoa myöhenmlin. 
Kuovi- ja suos irrill e ominaista 
kaksivaiheisen (jajo ku~jopa kol
mivailieisen) vilkkaan muuton ryt
miikkaa ei tavattu lapinsi1Tillä. 

Eskimosirri (C. bairdii) 
Jenkkimannaa mai teltiin syyskau
den 2001 päätteeksi Mustissa: 26.-
29.9. 1 juv p 111111. suosirrien seu
rassa. Havainto oli lajin en i ha
vainto Pohjois-Savossa ja kautta 
aikain viides havainto Suomessa. 
Sirrivieras houkuttelikin bonga
ri väkeä Mustin vallille valtakun
nan eri kolkista. 

Kuovisirri (C. ferruginea) 
Katsaus jakson keväthavai nnot teh
tiin v. 2001: 25 .-27.5. 1 vp p ja 
5.6. 1 jp p Raasiossa. Altailta on 
tiedossa keväthavainroa vain kol
melta aiemmalta keväältä. 

Raasion kuovi i,,-i syksy 2000 
oli katastrofaalisen onneton pää
osin aiemmin mainituista veden
korkeusongelmista johtuen: koko 
syksynä Raasiossa nä11tiin vain 3 
yks ilöä. niistäkin vain kaksi Lintua 
paikallisena lietteillä. Mustin kuo
vis in-in1äärät sentään kompensoi
vat tilan nell a. Mu tin havainto
su mma oli erinoma inen 111 p. 
millin vaikutti elokuun puolivälin 
yksinäinen jättiparvi. Ensinunäis
tä syysmuuuajaa 13.7. seurasi no
peasti vanhojen lintujen vaatima
ton muutonhuippu (ks. taulukko 
2). Heinäkuussa tavattiin yhteen
sä vain 13 kuovisi,,-iä. kaikki Mus
tissa. Ajalla 2.- 15.8. löytyi 9 käy
ränokkaa (Raas io 2. Musti 7). 
Mustin Lietteillä rullasi 16.8. muut
tovireinen ja levoton parvi. jossa 
oli kahden vanhan linnun li säksi 
peräti 8 1 nuorta kuovisirriä. Moi
sia suurponeja ei ole tavattu aiem
pina vuo ina. Havainto oli hyvin 
linj assa tundran pesimätietojen 
kan sa (vrt. kahlaajien pesinnät 
tundra! Ja -kappaletta). Tämän jäl
keen kuovi in·ejä osui kiikareihin 
enää kolmasti: 17.8. 7 p Mu tissa. 
19.8. 1 ad p Raasiossa ja 7 .9 1 p 
Mustissa. 

Seuraavan syksyn muutossa ei 
ollut moitteen sijaa Raasiossakaan. 
Altaan havaintosunm1a oli tavan
omaista selvästi suurempi (ks. tau
lukko 3) ja Mustin havaintosum
ma oli ennätyksellinen 1-1-1 yksi
löä. mikä on sisämaasija intimme 
huomioiden erinomainen määrä. 
Muuttokausi polkaistiin käyntiin 

kolmella va nhalla linnulla 9.7. 
Vanhojen lintujen kiivain muutto 
ajoittui heinäkuun puolivälin jäl
keiseen aikaan suosiITimuuton yh
teyteen (ks. taulukko 3. kuva 1 ). 
Ajalla 16.-28.7. altailta ynnättiin 
mukavat 153 yksi löä (Raa io 51. 
Musti 102). Muutaman päivän 
hengähdystauon jälkeen muutto 
piristyi uude taan elokuun alku
päivinä; 4.-l l.8. ki1jattiin 38 yk
silön summa (Raasio 27. Musti 11 , 
ks. myös taulukko 3). Sitten seu
rasi viikon kestänyt täydellinen 
tauko ennen ensimmäistä nuoriso
rypistystä. Uuden viikon mittaisen 
totaalitauon jälkeen nuoria lintuja 
oli taas enenunälti näytillä elo- ja 
syyskuun taitteessa; ajanjaksolla 
26.8 .-2.9. altaiden havaintosum
ma kantui 52 yksilöllä (Raasio 40, 
Musti 12). Jakson parhaana päi vä
nä 28.8 . Raasiossa kahlasi 10 juv. 
Mustissa 7.9. norkoilleet 3 juv oli
vat kauden vi imei et kuovisirrit. 
Nuonen lintujen hyvä määrä kieli 
myö tämän lajin kohdalla hyväs
tä pe imämenestyksestä tundralla. 
Muuton yleinen eteneminen kat
sau yksyinä on e itetty kuvassa 1. 

Suosirri (C. alpina) 
Vaati mat1oman suosi rri kevään 
2000 vähät havainnot (ks. tauluk
ko 2) tehtiin ajalla 16.-27.5. Pru·
haana päivänä 17.5. havaittiin 9 le
päilijää (Raasio 2, Musti 7). Mus
tissa ei tehtykään muita kevätha
vaintoja. 

Suosirrin keväinen esiintymi
nen on ailahtelevaista kuin mu1Tos
ikäisen mieli. Määrät ovat sidok
sissa säähän. Toukokuun 2001 lo
pulla valli nneet va tatuuli et sade
kelit pudottivat suosirrejä läjäpäin 
Raasioon. jonka havaintosumma 
-1-99 yks ilöä oli kaikkien aikojen 
pru·as. Sen sijaan Mustista löytyi 
kevään aikana vain yksi mustama
ha. Muutto käyrmistyi 21.5. kah
deksalJa linnulla.ja seuraavina päi
vinä määrät ka voivat ta aisesti 
kohti maksi miaan: 25 .5. 139 p ja 
26.5. 110 p. Tämän jälkeen meno 
vaimeni tasaisesti. Kolmanneksi 
parhaana päivänä 29.5. lietteillä 
touhusi vielä 60 p. mutta 31.5. pai
kalla oli enää 27 p. mikä oli sa
malla vilkkaimman muuton finaa
li. Vielä 5.6. tavattiin kaksi matti
myöhäistä. 

Vanhojen lintujen osalta syk
syn 2000 muutto oli vaisu. Muu
ton avasi 8.7. Raas iossa havaittu 
a6 m. Parhai1ru11at vanhojen lintu
jen päivät ajoittuivat heinäkuun 
loppuun (ks. taulukko 2). Heinä
kuussa altai lta summaniin vain 94 
yks il öä (Raas io 36. Musti 58). 
Nuonen muutto alkoi heti elokuun 
alussa ja kuukausi oli selvästi edel
täjäänsä vilkkaampi. Yli 15 yk i
lön allaskohtaisia päiväsummia 
laskettiin elokuussa yhteensä yh
deksänä päivänä sesonki päivien si
joinuessa kuukauden puoliväliin 
(ks. taulukko 2) . Elokuun ensim-
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l Kahlaajamuutto 2000 ja 2001 

Punajalkaviklo on kelpuuttanut allasalueen 

pesimäympäristökseen. © Eelis Rissanen 

mäisellä puoli ko lla tilastoi tiin 167 

ja toisella puoliskolla 208 yks ilöä 

(Raasio -17+22. Musti 120+ 186). 

Muutto hiipui yyskuun alu sa ja 

pää ttyi 13.9. Mustissa nähtyyn 

kahteen nuorukaiseen. Syyskuun 

puole ll a summ attiin Raas iossa 

vai n 2 ja Mustissa -15 yks il öä. 

Mu tin koko syksyn havaintosum

ma oli hyvä -103 yksi löä. Raasion 

havainto umrna jäi viidesosaan 

vuosien 198-1-1 999 ke5kiarvosta. 

Raasios a 22.6.200 1 pyörinyt 

parivaljakko saattoi olla vasta ke

vätreissullaan. Syksyn 200 1 varsi

nainen muutto käynnistyi ujoste

lematta: 12.7. Mustissa rypi 25 p 

ja seuraava lla käyntike1Talla 16.7. 

paikalla evästeli jo 7 1 p. Vanho

jen lintujen heinäkuun huippuvai

he euras i välittömästi tämän jäl

keen (ks. taulukko 3) suosin-ien py

sytellessä tyystin Mustissa. Näyt

tävä huippuvaihe meni ohi perin

teisen nopeasti kahdessa päivässä 

ja ryntäyksen jälkijoukot puoles

taan mielty ivät oleskelemaan Raa-

iossa (20.7. 19 p + 21 m ja 21.7. 

39 p). Tämän jälkeen kummalla

kin altaalla laskettiin alle 10 yksi

lön päiväsummia. kunnes elokuun 

alus a seurasi perinteitä noudatel

len toinen vanhojen lintujen kul

minaatiovaihe. jolloin si1Tihulinaa 

oli molemmi lla altailla: 5.8. Raa

sio 200 p ja Musti 400 p ekä 6.8 . 

Raasio 130 p + 133 111 (M ustissa 

enää lO p). Muuna vaimeni sel

västi tämän jälkeen. Nuonen lin

tujen määrä kasvoi vähite llen elo

kuun aikana ja ikäryhmän parhaat 

summat laskeniin elokuun lopus

sa sekä syy kuun ensimmäisellä 

puoli skolla: 2-1.8. Raasio 11 p + 

Musti 16 p ja vastaavasti 29.8 . 2 

ad I0juvp+ 1 ad 6juvp.6.9. 0+ 

36 juv p. 12.9.2111 + 29 juv p sekä 

1-1.9. 0 + 1 ad 29 juv p. Viimeiset 

si tki ,telivät lokakuu lle.jolloin jou-
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krn,sa oli vielä vanhojakin lintuja 

(ks. taulukko 3). Seuraavassa ha

vaintosummat kuukausipuoliskoit

tain (Raasio+M usti ): heinäkuu II 
109+601. elokuu 1 553+-15 8. elo

kuu II 103+54. syyskuu 1 19+ 11 5. 

syy. kuu n 6+50. lokakuu 1 1 +5. 

Mustin syyshavainto umma. 1308 

yksilöä. oli uusi ennätys ja Raasi

onkin vastaava summa oli tavan

omaista parempi (ks. taulukko 3). 

Jänkäsirriäinen (Li111icola/idci11e//11s ) 

Sirriäinen on ollut kevätlintu. 

Yleensä sirriäisten näyttäytyminen 

natsaa toukokuun lopun sään kur

juuden kanssa. Myö keväällä 

2000 si rri äispäivinä satoi vettä: 

26.5. 5 p. 27.5. 20 p. 28.5. 7 p ja 

3.6. 1 p Raasiossa. Seuraavana 

keväänä sirri äisten paluuta pesi

rnäseuduilleen jarruttivat koleat 

pohjoisenpuoleiset ruulet ja lajin 

es iintyminen Raasiossa oli lähes 

yhtä näyttävää kuin ennätyskeväi

nä 1993 ja 1999. Kiireisin kevät

muuttaja löytyi 2 1.5 .. jonkajälkeen 

lieneillä tavattiin päivi ttäin 2---i yk

si löä. kunnes meno kiihtyi: 27.5. 

10 p. 29.5. 55 p. 30.5. 67 p ja 31.5. 

16 p. Kesäkuun puolella havain

toja tehtiin vielä kolmena päivänä 

seuraavasti : 1.6. 6 p. 5.6. 2 p ja 

6.6. -1 p. Mustissa laj ia ei hava ittu 

keväällä. Katsaus yksyjen vähät 

havainnot on lueteltu taulukoissa 

2 ja 3. 

Suokukko (Pl,i/onwclws p 11g11a.r) 

Kevään 2000 esi intymisestä (yht. 

8 yksilöä) ei ole juuri kerronavaa. 

Seuraavana keväänä suokukko oli 

Raasion toiseksi runsain kahlaaja 

suosinin jälkeen (ks. taulukko 3 ). 

Muutto kesti tasan kuukauden va

pusta kesäkuun ekaan päivää n. 

Ruuhkaisimpina päivinä päästiin 

yli 50 linnun summiin: 12.5. 52 p 

ja 16.- 17.5. 82 p. Koiraat tuli vat 

pääosin etujoukoissa ja jälki jou

koissa oli selvä akkavalta: ajalla 

1.-15.5. koiraiden o uus oli 71 % 

(n= 147 sukupuolelleen määritet

tyä) ja ajalla 16.5.- 1.6. vastaavas

ti 25 % (n= 50). Mustista ei tehty 

keväthavaintoja. 
Valjun syysmuuton 2000 aika

na suokukko oli Raas ion näkyvim

piä kal1Jaajia. vaikka havaintosum

massa jäätiinkin hieman alle vuo

sien J 98-1-1999 keskiarvon. En

simmäiset koiraat ki1jattiin 14.6. 

Raasios a. Kymmenen muuttajan 

kasoja tavattiin ensimmäisen ker

ran heinäkuun al ussa: 7.7 . 15 p ja 

8.7 . 10 p Raasiossa. Sen jälkeen 

määrät pysyivät yleensä 5-10 lin

nussa per päivä ja parhainakin päi

vinä yllettiin nipin napin 20 yksi

lön rajalle (ks. taulukko 2). Syys

muuton ··massat" ' nähtiin elokuun 

alkupuoliskolla (taulukko 2). jol

loin jengit oli vat jo nuorisovaltai

sia. Elokuun loppu oli jo muuton 

jäähdyttelyvaihetta yleensä 2- l 0 

yks ilön päivätalitiin. Syyskuus a 

, uok ulaisia ei enää tavattu. Mus

ti sta til as toitiin sy ksy n aikana 

yhteensä l 18 suokukkoa (Raasio 

k . taulukko 2). 
Myös suokukan osalta jälkim

mäinen katsaussyksy oli edeltä

jäänsä vilkkaampi . Raasion ha

vaintosummassa päästiin keskiar

rnn paremmalle puolelle (ks. tau

lukko 3) ja Musti ·sakin ynnättiin 

mukavasti 304 yk ilöä. Ensimmäi

siin syysmuunajiin törmättiin vasta 

30.6 .. jolloin Raasiossa levähti 5 

koirasta ja 2 naarasta. Heinäkuun 

puoliväliin ajoittunut huippuvaihe 

oli vanhojen naaraiden päämuut

tovaihe (taulukko 3). Heinäkuun 

lopulla altaiden päivittäiset havain

tosummat liikkuivat yleensä 10-20 

linnussa ja joukkoon alkoi ilme -

tyä enenevässä määrin nuoria lin

tuja. Heinäkuussa altail la summat

tiin lähes 300 yksilöä (Raasio J 51, 

Musti l-17). Elokuussa nuoret lin

nut oli vat al taiden tyyppiltntuja ja 

yli 15 yksi lön all askohtaisia mää

riä laskelliin yhteensä seitsemänä 

päivänä maksimipäivien sijoittues

sa kuukauden puoli väliin (tauluk

ko 3). Elokuun havaintosumma oli 

Raas iossa 197 ja Musti ssa 101 

yks il öä. Vastaavasti syyskuussa 

tavattiin enää 11 ja 56 suokukkoa. 

Syyskuun paras lukema oli 6.9. 

Musti ssa laskettu 30 juv p. 

Jänkäkurppa (Ln1111ocnp1e.1111i11i11111s) 

Havaintoja vain kolmesta yksi lös

tä. kaikki syksyltä 200 1: 29.9. 1 r 

(ka ti skassa yö ll ä) ja 18.1 0. 2 p 

Raasiossa. Myöhäissyksyn yöllis

tä katiskapyyntiä oli katsaussyksyi

nä va in yhtenä yönä (29.-30.9.) . 

Taivaan vuohi ( Gallinago gallinago) 

Kevät- ja alkukesähavainnot vuo

delta 2000 jäivät puuttumaan. sil

lä laj i ei pesinyt altailla tai niiden 

välittömässä läheisyydessä. Ke

väällä 2001 laji havaittiin va in ker

ran (29.4. 3 p Raasiossa). 

Heinäkuun 2000 aikana Raa

siossa tehdyt lähes päivittäiset ha

vainnot 1-2 linnusta tulkittiin kos

kevan läheisen Kolmisoppijärven 

suunnalla oleskelleita (pesineitä'l) 

ja sieltä käväi sseitä lintuja ja vas

taavat havainnot heinäkuussa 2001 

arveltiin viittaavan altaalla pesi 

vään pariin (mm. soidinlentoa al

taan yllä). Lajin syy muuttoon vih

jaavia havaintoja saatiin molempi

na katsaussyksyinä ainakin muu

tamilta elo- ja syyskuun päi viltä 

hitu se n vilkkaamman vaiheen 

ajoittuessa eloku un lopulle (ks. 

taulukko 2ja 3). Syksyllä 200 1 vii

meinen taivaanvuohi räpsähti len

toon Raasiossa 18. 10. ansaiten 

kahden jänkäkurpan kanssa vuo

den viimeisen kahlaajan tittelin 

altailla. Mustissa taivaanvuohi ta

vattiin vain kerran (v. 200 1 ). Raa

sion havaintosumma syksyltä 2001 

oli tavanomaista parempi. 

Lehtokurppa (Scolopax n,s1icola) 

Mitättömät havaintosummat mo

lemmilta katsausvuosilta (ks. tau

lukot 2 ja 3) kertovat laj in muut

totouhuis ta kaiken eli eivät juuri 

mitään. Vähät havainnot kertyvät 

kaudesta toiseen Raasion liepeillä 

keskikesällä soidinlentävistä yksi

löi stä . Lehtok urppia ei tavattu 

Mustissa. 

Mustapyrstökuiri (Li1110Jt1 li1110.1a) 

Onnistuttiin näkemään kenaalleen 

kevätkaudella 2000: 2.6. 1 p Raa

siossa. Havainnon ajankohta ei ole 

lajille ai van tyypillisin tapaamis

ajankohta maakunnassamme. 

Punakuiri (L. /appo11ica) 

Yksi keväthavainto vuodelta 2000: 

14.5. 1 p Mustissa. Syksyllä 2000 

punakuirit kyykyttivät altailla ret

keilleitä totaalisesti; ei en immäis

täkään havaintoa. Syksyll ä 200 1 

laj i osui kiikareihin yhteensä kuu

tena päivänä heinä- ja elokuussa. 

Ekat pitkänokat tonkivat Mustin 

lietteitä heinäkuun puoli vä li ssä: 

16.7. l I ad p. Jatkoa seurasi välit

tömästi ja tämä vanhojen lintujen 

vaatimaton päämuutto vilahti suo

·irrima ojen kylkiäisenä (ks. tau

lukko 3). Tämän jälkeen punakui

ri näyttäytyi kolmasti: 21.7. 1 p 

Mustissa, 1.8. 2 ad 111 Raasiossa ja 

5.8. 2 ad p Mustissa. Mustin syk

syn 2001 havaintosumma oli 19 p. 

Pikkukuovi (N11111e11i11s plweop11s) 

Vuonna 2000 laji jäi tyystin havait

se matta altailla. Seuraavanakin 

vuonna laji havaittiin va in yhtenä 

päivänä: 5.8. 3 p Raasiossa ja 2 p 

Mustissa. Pikkukuovi on ollut al

tailla hyvin vähälukuinen tuttavuus 

läpi havainnointihistorian . 

Kuovi (N. arquata) 

Kuovi on alkanut pesiä Raasios

sa, mutta v. 2000 pesintää ei ilmei

sesti edes yritetty, koska käyränok

kia ei juurikaan tavattu toukokuus-



sa. Seuraavana kesänä altaalla 
usein tavarut 1-2 lintua aattoivat 
olla pesintää yrittänyt pari. mutta 
pesintä ei tuottanut ainakaan poi
kasia. Suurin osa kevään 200 I ha
va intos ummasta kertyi kasaan 
29.4 .. jolloin Raa iossa havaittiin 
11 p + 12 m. Kuovit ovat kartel
leet Mustin lietteitä keväästä toi
seen. 

Lajin syysesiinrymisen parhaat 
päivät on listattu taulukoihin 2 ja 
3. Muulloin yksittäisiä kuoveja tai 
muutaman yks il ön kerääntymiä 
tavattiin molempina katsaussyk
sy inä pitkin heinä- ja eloku uta. 
Elokuun puolivälin jälkeen kuovi-
1intamalla oli molempina syksyi
nä jo hyv in hiljai sta. Raasiossa 
14.9.200 1 tavattu kuovi oli varsin 
myöhäinen yksi lö. Kuovin syysha
vaintosumma oli Raasiossa mo
lempina syksy inä tavanomainen 
(b. taulukko 2 ja 3 ). Mustis~a 
summattiin syksyll ä 2000 12 ja 
seuraavana ·yk ·ynä 28 kuovia. 

Mustaviklo (Trin 1a erythropus) 
Laji esiintyi vaatimattomin määrin 
kumpanakin katsauskeväänä (tau
lukko 2 ja 3). Keväältä 2000 saa
tiin vain kaksi havaintoa. molem
mat Raasiosta: 15.5. 6 p ja 28.5. 1 
p. Seuraavanakin keväänä musta
vikloja tavattiin va in Raasiossa: 
muutto alkoi 1.5. (3 p). huipentui 
16.-17.5. (molempina päivinä 10 
p) ja päättyi 19.5. ( 1 p). 

Molempien katsaussyksyjen 
määrät Raasiossa noudattivat hy
vin tarkasti pitkäaikaista ke kiar
voa (tau lukko 2 ja 3). Viklojen 
esiintymiseen vedenkorkeudella ei 
ole samaa vaikutusta kuin e imer
kiksi sirreihin; viklot tyytyvät ruo
kailemaan myö kasvien valtaamil
la rannoilla, jotka olivat Raasion 
ranta. maisemaa vedenpai umuske
sänä 2000. Syksyllä 2000 musta
vikloja ruoka ili Raasiossa ja/tai 
Mustissa lähes päivittäin ajalla 
16.7.-19.8. Tosin vain seitsemänä 
päivänä Raasiossa rikottiin kolmen 
lepäilijän raja (parhaat päivät ks. 
taulukko 2). Mustissa nähtiin koko 
yksynä vain kolme lintua. 

Syksyllä 200 I jänkien linnuil
la oli aavistuksen toti sempaa yri
tystä. Raasiossa 5.6. partioinut lin
tu aloitti kauden ja seuraavat ha
vai ttiin vasta 23.6. ( 1 m) ja 9.7. (4 
ad p). Vanhojen lintujen menotah
ti huipentui hei näkuun puoliväli -
sä muiden lajien mukana (ks. tau
lukko 3). Mustissa 18.7. tavattu 15 
p on maakunnallisesti huomionar
voinen syyskerääntymä. Raasios
sa yksittäi. iä mustavikloja pyöri 
elokuun alkuun saakka päivittäin: 
ajanjakson havai ntosummaksi saa
tiin 33 p (Mustissa vastaavasti I 8 
yks .). Elokuun kaikki havainnot 
tehtiin 1.-2.8. ja 10.-19.8. (Raa
sio 7 p. Musti 9 p). Tähän muutto 
päättyikin. Mustin syksyn 200 1 
havaintosumma oli kohtuullinen 
27 yksilöä. 

Kahlaajamuutto 2000 ja 2001 
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Punajalkaviklo (T. 101w1us) 

Puna.jalkoja pesi Raasiossa mo
lempina katsau vuosina vähintään 
kaksi paria (ks. taulukko 7) ja al
taalla tehdyt havainnot ko kivat 
pääosin näi tä pesijöitäja niiden jäl
kikasvua. Varsinai ten läpimuutta
j ien erotteleminen näistä altaan 
omista linnui ta oli hankalaa. Ke
väällä 2000 Raa ·iossa tavattiin 6.5. 
alkaen päivittäin 2-3 p. Ainut mah
dollisiin läpimuuttajiin vihjaava 
havainto oli 1.6. tavatut 6 p. joka 
oli ko. kevään ainut mainittavam
pi kerääntyrnä. Musti a ei nähty 
keväisiä lintuj a. Kesäkuu sa ja 
heinäkuun alussa altaalle tulija tör
mäsi varoinelevii n emoihin (mm. 
21.6. 4 varoittelevaa. 8.7. 2 ad + -i 
pull). Laji oli Raasion vakiolaji läpi 
heinäkuun. mutta yhtenäkään päi
vänä ei nähty yli kolme lentoky
kyisen linnun rnääJiä. Näin ollen 
altaiden kautta ei ilmeisestikään 
"totteja" muuttanut ja myös ilmei-
esti toisen parin pe intä epäonnis

tui . Elokuussa löydetti in enää kol
me yksilöä: 3.8. 1 juv p ja 8.8. I p 
Raasiossa sekä 9.8. 1 p Mustissa. 
mikä oli ·amalla Mu tin ainut ha
vainto koko vuonna. 

Edellis uven karkelot toiswi
vat v.200 1. Raasiossa oleskeli 4.5. 
alkaen kesäkuulle saakka päivi t
täin 2-5 yksilöä. Päiväsummat pet
raantuivat hieman toukokuun lo
pulla: 22.5. 7 p. 2-i.5 . 6 p ja 29.5. 
6 p. Varoittelevia emoja tavattiin 
enimmi llään -i yks. ( 17.6.). ja ju
hannuksen tienoilla hietikolla pör
räsi myös unruvikkoja. Mustia la
jin edustajat karsastivat nytkin läpi 
kevään ja alkukesän. Punajalkoja 
tavattiin taa päivittäi n (yleensä 1-
4 yks.) kesäkuulta elokuun alkuun 
ilman selkeitä huippuvaiheita (ks. 
taulukko 3). Myös Mustista löytyi 
ajalla 16.7.- 1.8. ruokai lijoita (yht. 
I 6 yks.). joista ainakin jotkut saat
toivat olla muita kuin Raasion lin
tuja. Punajalkavik.lot karo. ivat taas 
elokuun alkuun mennes ä: ilmei
sesti linnut läht ivät etelän maille 
heti poikasten itsenäistyttyä tai 
nurnten saavutettua 1i ittävän muut
tokunnon. Viimeinen nuorukainen 
hiipparoi Raasiossa 5.8. Kahden 
viikon punajalattoman jakson jäl
keen paikalla ilmaantui jostakin 
22.8. 2juv.jotka nähtiin vielä 24.8. 
Nämä saattoivat olla niitä vähiä 
altailla nähtyjä pohjoisia läpi muut
tajia. Raa ion havainto ummat oli 
vat molempina kat au yk yinä 
normaalia suurempia em. pesijöi
den päivittäisestä summaamisesta 
johlllen. Mustin havai nto umma 
oli syksy llä 200 1 20 yksi löä. 

Lampiviklo (T. sragnatilis) 
Harvi nainen. mutta Raasiossa lä
hes jokakeväinen vieras, jo. ta ei 
ole herunut yhtään syysmuuttoha
vai ntoa. Perinteet velvoittivat kat
sausvuosinakin . Keväällä 2000 si
rosääret vilal1telivat kolmena päi
vänä: 27 .5. I p. 1.6. 2 p ja 3.6. 1 p 

Raasiossa. Kahden linnun paikal
laolo herättelee aina toiveita pesin
nästä. Seuraavana keväänä pääs
tiin näkemään yhtenä päivänä: 
30.5. 1 p Raasios a. 

Valkoviklo (T. 11eb11/aria) 
Keväte iintyminen oli tuttua hut
tua molempina kat au. keväinä: 
käy tännö lli sesti katsoen kaikki 
havainnot aatiin Raasiosta (ke
vää llä 2001 Musti I yks.) ja siel
läkin todettiin vain pieniä määJi ä 
lähe päivittäin läpi kevätmuutto
kauden. Keväiden havaintosum
missa ei ollut mitään ihmeellistä 
(ks. taulukot 2 ja 3 ). Keväiden par
haat päivänoteeraukset oli vat vaa
timattomi a: 1.6 .2000 6 p ja 
l.5 .200 1 8 p. 

Syksyn 2000 havaintosumma 
Raasiossa oli keskinkettainen (ks. 
taulukko 2). Mustissa summattiin 
va in 25 yksilöä. Pesivät linnut se
koittivat syysmuuton alkamisen 
toteami ta. mutta viimeistään hei
näkuun alussa muutto oli käynnis
sä. Hei näkuun vilkkaimmat muut
topäivät elettiin kuukauden jälkim
mäisellä puoliskolla (ks. taulukko 
2). Ajalla 18.-3 l.7. tilastoitiin yh
teensä 141 yksilöä (Raasio 137. 
Mu ti vai n -i ). Muutto hiipui elo
kuun puoliväliin mennessä ja 15.8. 
jälkeen nähtiin enää rippeitä. Elo
kuun havainto umma oli Raasios
sa vain 72 ja Mustissa vaatimatto
mat 2 1 yk ilöä. 

Seuraavan syksyn muutto oli 
havai ntosummallakin tarkasteltu
na Raasiossa hieman tavanomais
ta näyttävämpi (ks. taulukko 3). 
Mustissakin tahkottiin sentään 11 3 
yksilön havaintosumma. Muutta
jia suihki altaille pesijöiden sekaan 
viimeistään heinäkuun alussa. 
Meno huipentui totutusti heinä
kuun loppupuolella: e imerkiksi 
I .-28.7. Raasiossa päästiin kaik
kina päivinä vähintään 20 yks ilön 
päiväsummaan (ks. parhaat päivät 
taulukosta 3). Heinäkuun toisen 
puoliskon havaintosummak. i ker
tyi Raasiosta 3 12 yks ilöä. mikä oli 
80 o/c koko yk yn havaintosum
masta . Mu ti ssakin ummattiin 
em. kuukausipuoliskon aikana al
taa lle kohtuulliset 92 yksilöä. Val
kovikloja riitti molemmille altail
le koko elokuuksi. joskin määJ·ät 
oli vat yleensä vain muutamia yk
silöitä per päivä. Muutto oli ohi 
syyskuun alussa. 

Metsäviklo (T. ochropus) 
Vähälukuinen pysähtelijä keväin 
ja syksy in altaill a. Molemmilta 
keväiltä va in pari irtohavaintoa 
Raasiosta huhtikuu- ja toukokuun 
taitteesta ja ripotellu ti pitkin tou
kokuuta. Raasion hava intosum
milla tarkasteltuna syysesiintymi
nen oli tavanomainen ja perintei
sen vaatimaton molempina kat a
us yksyinä. joiden oleelli immat 
tiedot on tii vistety ti taulukossa 2 
ja 3. Laji oli Mustissa aito syysra-

riteetti , joka nähtiin altaalla va in 
ke1Tan (v. 2001)1 

Liro (T. glareola ) 
Keväällä 2000 laji oli altailla pelk
kä kuriositeetti kuten havainto
summasta voi päätellä (ks. tauluk
ko 2). Raas iossa palloili vain yk
sittäisiä linn1ja pitkin toukokuuta 
ja Mustissa ei nähty linnun lintua. 
Seuraavana keväänä nähtiin aavis
tuk en topakampaa muuttoa. jos
kin parhaidenkin päivien määJ·ät 
jäivät vaatimattomiksi: 16.- 17 .5. 
25 p ja 24.5. 27 p. Noin kymme
nen linnun kasoja läträs i paikalla 
vielä kuukauden loppupäivinä, jo
ten joukos a lienee ollut jonnekin 
kauemmas uunnistaneita muutta
jia. Vuoden eka havaittiin vappu
na. Mustin kevätsaldo oli taas puh
das nolla. 

Syysmuutolla liro oli selkeäs
ti Raasion runsaslukuisin kahlaa
ja molempina katsaussyksyinä: 
syksyll ä 2000 kauden havainto
summa oli varsin nom1aali. mutta 
seuraavana syksynä koettiin sel
västi sähäkämpi muutto (ks. tau
lukko 2 ja 3). Mustin osalta syksyt 
olivat huomattavasti tyl sempiä: v. 
2000 yhteensä vain 19 yksi löä ja 
v. 200 1 vastaavasti 24 7 yksilöä. 
Syksyn 2000 muutto oli käynnis-
ä viimeistään heti kesäkuu puoli

vä lin jälkeen: mm. 21.6. 7 p ja 
25.6. 13 p Raasiossa. Heinäkuus
sa e iintyminen oli tasai en vah
vaa ja päi vittäin Raasiossa touhu
si 20-I0 lintua, parhaimpina päi
vinä puolensataa Lintua (taulukko 
2). Elokuun 10. päivän kieppeillä 
määJ·ät putosivat nopeasti 5-10 lin
tuun per päivä ja muutto oli koko
naisuudessaan ohi ennen kuukau
den päättymistä. 

Seuraavan syksyn etujoukko
ja edustivat l 7.6. Raasiosta nä
kösälle kaivetut 4 p. Kesäkuun lo
pussa meno oli totuttuun tyyliin jo 
hyvässä vauhdissa: mm. 30.6. Raa
siossa kieppui 40 p. Heinäkuun 
alun 10-20 yksilön päiväsummi
en kautta päästiin vanhojen lintu
jen päämuuttovaiheeseen kuukau
den puolivälis ä: mm. I 8.7 . 50 p 
Raasiossa + 160 p Mustissa sekä 
vastaava ti 19.7. 70p+5pja22.7. 
100 p + 9 p. Heinäkuun lopull a 
Raas iossa riehui joka päivä yleen
ä 30-50 liroa. Raasion havainto-

summa ajalla 16.-3 1.7. oli 695 
yksilöä (+ Musti 235 yks.). Elo
kuussa päivittäiset määrät notkah
tivat taas 10-20 lepäilijän tasolle. 
mutta joukkoon mahtui pari pirte
ämpääkin muuttopäivää (ks. tau
lukko 3). Elokuun puolivälissä liet
teiden liromiehitys hiipui ja kau
den viimeinen lirotroikka partioi 
Raasiossa 30.8. 

Rantakurvi (Xe11us ci11ereus) 
Varsin vakioksi käynyt kevätkah
laajaherkku ryyditti havainnointia 
myös keväällä 2001: 10.- 1-i.5. 1 
p ja 29.-30.5. 1 p Raa iossa. Ky-
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eessä lienee ollut kaksi eri yksi
löä. koska välipäivien retkillä la
jia ei tavattu altaalla. Ensi havain
to on huomionarvoisen varhainen 
ja sijoi ttuu val tak.cnmallisestikin 20 
varhaisimman kurvihavainnon 
joukkoon (ks. Pöyhönen 1995). 

Rantasipi (Ac1iris hypoleucos) 
Laji pesii ainakin Raasios,a vuo
sittain muutaman parin voimin (ks. 
taulukko 7)ja huomarravaosa var
sinkin kevään ja ilmeisesti myös 
syksyn havainnosta ke1tyy näistä 
pe ijöistä ja niiden jälkeläisistä. 
Katsauskeväiden kiemuroissa ei 
ollut ihmeempiä koukeroita: ekat 
nähtiin toukok uun alu ssa 
(6.5.2000 3 p. l.5.2001 3 p). par
haimmat päivät osui vat jonnekin 
osaan toukokuuta (2-1.5.2000 10 p. 
14.- 17.5.200 1 5 p) ja Mustissa 
nähtiin vain yksi kevätlintu (v. 
2000). 

Molempien yksyjen esiinty
minen meni määrälU sesti alakant
tiin (ks. taulukko 2ja 3). Parhaim
mat kerääntymät todettiin heinä
lrnun puolivälissä tai lopulla.ja si l
loinki n päästiin vain vaivoin 10 
yksilön määriin (taulukko 2 ja 3). 
Syksyllä 2000 sipit oli vat vähissä 
jo elokuun al ussa viimeisten sin
nitellessä kuukauden puoliväliin. 
Seuraavana syksynä muutamia si
pejä hääri pitkin elokuuta kuukau
den loppupuoli ·kolle asti. Mustin 
havaintosummatjäivät vaati matto
miksi (v. 2000 9 ja v. 200 1 65 yks. ). 

Karikukko (Are11aria illlerpres) 
Havaintoja yhde tä linnusta: 26.-
27. 7.2000 1 juv p Raasiossa. Yk
silö onniswttiin myös rengasra
maan. 

Vesipääsky (Pha/aropus lobmus) 
Kevään ja syksyn piristäjä molem
pina katsausvuosina: varsi nkin 
keväällä 200 1 laji esiintyi eduk
seen. Keväällä 2000 vesipääskyjä 
näh tiin kuutena päivänä. ka ikki 
Raasiossa: 27 .5. -1 p. 28.5. 5 p. 2.-
4.6. 1 p ja niinkin myöhään kuin 
14.6. 5 p. Vuoden 2000 ensimmäi
set poismuuttajat polskivat altail
la 22.7., johon saumaan sattuivat 
myös koko muuttokauden parhaat 
päivät (ks. taulukko 2). Hei näkuus
sa altailta summattiin 25 vesi pääs
kyä (Raasio 24. Musti 1) ja elo
kuussa vastaavasti 9 lintua (Raa-
io 6. Musti 3). 

Toukokuun 2001 lopull a va l
linnut kolea säätyyppi jammi ve
sipääskyjen menoa pesimäseuduil
leen ja varsi nkin Raasiossa pääs
tiin nauttimaan mukavista kerään
tymistä. Muutto alkoi kahdella tun
nustelijalla 21.5 .. jonka jälkeen 
neulanokkia kellui Raasion aalloi l
la päiviuäin kesäkuun alkupäiviin 
saakka. Parhaat palat kiikaroitiin 
toukokuun lopussa : 30.5. 13 p 
Raasiossa + 10 p Mustissa (ainut 
havai mo Mustista). 31.5. 3 1 p ja 
1.6. 20 p Raasiossa. Viimeinen pa
ri va lj akko ve lttoili a ltaa ll a 6.6. 
Syysmuuton 200 1 hava innot on 
kerätty taulukkoon 3. 

Taulukko 5. Raasiossa ja Mustissa tavatut harvinaisuudet ja 
vähälukuiset lajit vuonna 2000 ja 2001. Mukana ei ole kahlaajia. 
Havainnot ovat Raasiosta, ellei toisin mainita. 

Mustakurkku-uikku: 5.8.-13.9.2000 1 juv p (16.8. 2 p), 
19.5.-26.8.2001 1 p 

Merimetso: 7.9.2000 a9 W Musti 
Harmaahaikara: 27.7.-31.8.2000 havaintosummana yht. 26 p+m 

Raasio ja yht. 24 p+m Musti, enimmillään 8.8. 1 p + a4 p/S Raasio, 
19.8. 2 p Raasio + 3 p Musti, 22.8. 2 p Raasio + 5 p Musti ja 25.8. 
7 m Raasio; 18.7.-19.8.2001 havaintosummana yht. 21 p+m Raa
sio ja 1 p Musti, enimmillään 4.8. 9 p ja 19.8. 3 p + 3 E 

Kanadanhanhi: 9.8.2001 1 p (Kolmisoppijärvi) 
Ristisorsa: 15.5.2000 lo' 9 p, 16.5.2000 lo' 9 p Musti 
Harmaasorsa: 19.5.2001 lo' p, Raasion ensimmäinen havainto 
Lapasotka: 2.7.2000 lo' p, 6.7.2000 lo'29 9 p, 17.8.2000 19 p, 

8.-12.5.2001 lo' p ja 5.-27.10.2001 havaintosummana yht. 62 p, 
enimmillään 10.10. 19 p ja 14.10. 20 p 

Uivelo (kesähavainnot): 21.6.2000 lo' p, 16.7.2001 1 9-puk. p 
Sinisuohaukka (kesähavainnot): 29.7.2000 19 p Musti, 

31.7.2000 19 p, 22.6.200119' p, 21.7.2001 l 9 p 
Ruisrääkkä: 21.7.-1.8.2000 1 A, Raasion ensimmäinen havainto 
Kurki (kesähavainnot): 1.6.2000 11 p 
Kihulaji: 13.8.2001 1 juv SE 
Räyskä: 1.8.2001 2 ad SSE, 11.8.2001 2 ad S 
Lapintiira: 21.6.2000 5 p, 22.5.20011 p, 26.5.2001 2 p, 29.5.2001 2 p, 

25.7.2001 1 p Musti 
Huuhkaja: 16.-17.5.20011 Ä 
Viirupöllö: 29.9.2001 1 Ä 
Suopöllö: 1.9.2001 1 p 
Kehrääjä: 23.7.2000 1 Ä, Raasion ensimmäinen havainto 
Tunturikiuru: 18.10.2001 l+l SW 
Virtavästäräkki: 4.8.2000 1 9-puk. p, Raasion ensimmäinen havainto 
Lapintiainen: 5.10.20011 p, 7.10.2001 2 m 
Kirjosiipikäpylintu: 1.8.2001 1 m 
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Rengastus Raasiossa 

Kahlaajien ja muiden rantalintujen katiskapyynti Raasiossa rajoit
tui molempina vuosina pelkästään syysmuuttokauteen. Pyynti ta
pahtui pääsääntöisesti noin 10 katiskal la, vuonna 2000 muutamina 
päi vinä 15 katiskalla. Syksyllä 2000 lintuja pyydettiin ajalla 2 1.6.-
9.9. yhteensä 32 päivänä (kesä 1, heinä 17. elo 12, syys 2) 550 
tunnin ajan. Pyyntiaktiivisuus jäi sii s tavanomaista heikommaksi. 
Rengastaj ien innostusta latisti lähes läpi renga tuskauden ennätys
korkealla pysytell yt vedenpinta ja siten kal1laajien puute. Seuraava
na syksynä kati skapyyntiä oli ajalla 23.6.-30.9. vain 26 päivänä 
(kesä 1. heinä 12. elo 8. yys 5). Pyyntitunteja kamui nyt vain 306 
tunti a. mikä on alhaisimpia pyynri tuntimäätiä pitkjin aikoihin ja vain 
viidesosa huippuvuosien pyyntinmtimääristä. Tämä rengastusmie
hityksen takkuilu v. 2001 oli harmillista, sillä kahlaajia oli si ollut 
tyrkyllä katiskoihin keskimääräi tä selvästi lukuisammin. Syksyn 
2000 pyyntinmneista reilu 70 % ijoittui yhtäjaksoiselle pyyntiajal
le 18.7.-5.8. Syksyllä 2001 ajalla 19.7.-1.8. surnitetun pyynnin osuus 
oli 65 % pyyntitunneista. 

Rengastuksen yhteyde ä erityi e~ti kahlaajista on edelleen ke
rätty mittoja ja sulkasatotietoja. Renga ruk e taja mittauksista vas
tasivat molempina syksyinä Annika Forsten, Antero Lindholm, Jyr
ki Pynnönen. Eelis Rissanen ja Markku Ukkonen. Rengastaj ille on 
edelleen voitu maksaa pientä päivät·ahaa toimintaamme varten saa
dusta apurahasta. 

Vuosina 1987-99 Raasiossa on rengastettu vuosittai n keskjmää
rin 920 kahlaajaa (vaihteluväli 124- 1780 kahlaajaa) . Ottamalla huo
mioon kaikki laji t rengas on kii nnitetty vuosittain keskimäät·in 1350 
linnun jalkaan. 

Vuonna 2000 Raasiossa rengastettiin yhteensä vain 649 lintua ( + 
kontrolloitiin 50 lintua. ei vieraita kontrolleja). joista kah laajia oli 
498 ja vesilinn1ja 44 yksilöä (ks. taulukko äz) . Kahlaajarengastus
ten ja -kontrollien yhteisosuus oli 27 % Raasion syyshavaintosum
masta. Lisäksi Mustin hietikolta rengastettiin yhteensä 82 lokkilin
tua. Kal1laajarengastusten osalta kyseessä oli si is lai ha vuosi. ja huo
nompaan rengastussaldoon on jääty aiemmin vain vuosina 1987. 
1989 ja 1998,ja renga tu aktii\'isuuteen suhteutettuna tulos on rep
sahtanut urkeammaksi vain vuonna 1998. Tulos voitaneen laskea 
pääosin vedenkorkeusongelmien piikki in . Renkaita ki inniteltiin 16 
kahlaajalajille ja vuoden rengastetuimmat laji t oli vat liro (263 ren
gastusta). suokukko (67) ja lapinsini (34). Vain vikJojen ja suoku
kon kohdalla päästiin kohtalai iin määt·iin. mutta mm. pikkutylLin ja 
siJTien osalta rengastusmäärät olivat ihan onnettomia. Esimerkjksi 
Raasion luottokahlaajan pikkusirrin rengastussummaa voisi luon
nehtia surkuhupaisaksi. Varpuslinnuista västät·äkin rengastusmäärä 
jäi kauas parhaiden vuosien määristä ja keltavästät·äkin suuntaus 
näyttää edelleen huolestuttavalta tarkasteltiinpa tilannetta ab oluut
tisella määt·ällä tai keltavästät-äkk.i/västäräkk.i-suhteella. 

Syyskaudella 200 1 Raasiossa rengastettiin yhteensä 806 lintua ( + 
Musti ssa lisäksi 8 naurulokkia). joista oli kahlaaj ia 607. vesilintuja 
35 ja varpuslinn1ja 164 yksilöä (ks. tau lukko 6). Kontrolleja saatiin 
52 linnu ta (kahlaajat 48), joista vain yksi oli kaukokontrolli (Sak
sassa rengastettu uosirri ). Alhaiseen pyyntiaktii visuuteen suhteutet
tuna kahlaajien rengastu umma oli ihan kelvollinen, vaikka ren
gastusmääräjäi noin kahteen kolmasosaan vuosien 1987-2000 kes
kiarvosta. Työteliäimpänä rengastuspäivänä 6.8. merkittiin 122 kah
laajaa. Syksyn 200 1 kahlaajarengasrustenja -kontrollien yhteisosuus 
oli 16 % Raasion havaintosummasta. Raasiossa on nyt rengastettu 
kautta aikain yhteensä 13071 kah laajaa. Liron osalta on päästy jo 
3000 rengastuksen rajan yli (taulukko 6). 

Kauden 2001 kahlaajarengasn1sten kärkjlajeja olivat liro (228 ren
gastusta). suosirri ( 11 8) ja pikkusirri (60). Harvemmin hypisteltä
viä lajeja edustivat jänkäsiniäi nen ( 1) ja vesipääsky ( 4 ). Rengastet
n1ja kahlaajalajeja oli tällä ke1taa 18. Vesi linnuista rengastetuin laji 
oli vanhan tavan mukaisesti tavi. Altaiden renga tusvuotta 2001 on 
esi telty myös toi saalla (Ojanen 2002). 



Taulukko 6. Raasion rengastukset ja 
ylivuorokautiset kontrollit (suluissa) vuosina 2000 
ja 2001 sekä rengastusten yhteismäärät vuosina 
1987-2001. Taulukossa näkyvien rengastusten Ii-
säksi Mustissa rengastettiin v. 2000 yhteensä 82 
lintua (pikkulokki SS, naurulokki 21 , kalatiira 6) 
ja v. 2001 yhteensä 8 lintua (kaikki naurulokkeja). 

Laji 2000 2001 1987-2001 
pikkutylli 4(1) 9(1) 743 
tylli 18 3 484 
kapustarinta - - 13 
tundrakurmitsa - - 10 
töyhtöhyyppä 6 2 42 
isosirri - - 5 
pulmussirri - - 6 
pikkusirri 11(1) 60(20) 2617 
lapinsirri 34 39(2) 967 
palsasirri - - 1 
kuovisirri 2 14(3) 301 
suosirri 25 118(4) 2282 
jänkäsirriäinen - 1 71 
suokukko 67(3) 54(1 ) 913 
jänkäkurppa - 1 37 
taivaan vuohi 10(1) 5 130 
lehtokurppa - - 4 
kuovi - - 3 
mustaviklo 6 1(1) 43 
punajalkaviklo 6(6) 7(1) 45 
valkoviklo 29 37 279 
metsäviklo 4 1 82 
liro 263(37) 228(15) 3141 
rantakurvi - - 5 
rantasipi 12(1) 23 808 
karikukko 1 - 2 
vesipääsky - 4 37 
kahlaajat 498(50) 607(48) 13071 

haapana 3 1 58 
tavi 39 31 612 
sinisorsa - - 2 
jouhisorsa 1 3 26 
tukkasotka - - 10 
telkkä 1 - 46 
varpushaukka - - 10 
tuulihaukka - - 1 
ampul1aukka - - 2 
nuolihaukka - - 2 
pikkulokki - - 9 
naurulokki - - 27 

• kalatiira - - 86 
lapintiira - - 4 
törmäpääsky - - 217 
metsäkirvinen 1 - 34 
niittykirvinen 13 2 71 
lapinkirvinen - - 11 
keltavästäräkki 9 17(2) 1536 
västäräkki 84(6) 145(2) 3103 
kivitasku - - 21 
räkättirastas - - 4 
laulu rastas - - 2 
punakylkirastas - - 5 
pensassirkkalintu - - 1 
ruokokerttunen - - 3 
pajulintu - - 7 
isolepinkäinen - - 1 
varis - - 1 
keltasirkku - - 5 
pajusirkku - - 19 
kaikki yht. 649(56) 806(52) 19007 
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Raasion pesivä kahlaaja- ja 
lokki linnusto 

Raa ion al taa ll a ja all asvallei lla pesineiden 
kahlaajien ja lokki lintujen parimäärät on 
koottu taulukkoon 7. Oleellisia muutoksia 
pariin edeltävään vuoteen verrattuna ei ole 
tapahtunut. Pikkutyllin pari määrä on 11-ie
man laskemaan päin. Punajalkavikloja ei 
ole aiemmin pesinyt yhtä pari a enempää. 
Mustissa pesimälinnuston näkyvin piirre on 
ollut altaan avoimella itähietikolla muuta
mia vuosia pesinyt lokki lintukoloni a. jos
sa pesi vuonna 2000 noin 100 naurulokki
. noin 150 pikkulokki- ja noin -+0 kalatiira
pari a. 

Muiden lajien muuttohavainto
ja ja kerääntymiä 

Varsinki n renga tu miehityksen aikana. 
mutta myös kahlaajatakseerauskäyntien 
yhteydes ä on ki1jattu myös muiden laj ien 
havaintoja. Syysmuuton alkua kuvaavia 
havaintoja ja parempia kerääntynliä on tau
lukkossa 8. Tavalli suudesta poikkeavin il 
miö altailla oli loppukesän 200 1 käpytik
kavaellus. jonka aikana Raas iossa nähtiin 
kymmeniä lännenpuoleisiin suuntiin mene
viä rikkoja. Syysmuuton alkua kuvaaviin 
havaintoihin on kelpuutettu lepäilijähavain
toja vai n ns. pohjoisista lajeista. Muista 
lajeista syysmuuton ensi havainto on edel
lyttänyt muuttolennossa havainm yksilön. 

Kahlaajamuutto 2000 ja 2001 rt) 
Taulukko 7. Pesivien kahlaajien ja lokkilin
tujen parimäärät Raasiossa v. 2000 ja 2001. 

Laji 2000 2001 
pikkutylli 4 3 
töyhtöhyyppä 3-4 3 
taivaanvuohi - 1 
kuovi - 0-1 
punajalkaviklo 2 2--3 
valkoviklo 1 1 
rantasipi 4 3-4 
kalalokki 6 5 
kalatiira - 3 

Kiitokset 

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys on tuke
nut kahlaajarengastusaseman toi mintaa apura
ha lla. Kemira on an tanut lintuhairnstaj ille lu
van liiklo.1 a teollisuusalueisiinsa kuulu villa al
tailla. Myös kaikki havainnoijat ja rengastajat 
ansaitsevat kiitoksen aktiivisuudestaan. 
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sa. - Otava. Keuruu. 255 s. 
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Taulukko 8. Eräiden lajien syysmuuton alku ja suurimmat kerääntymät kevät- ja syysmuutolla 
Raasiossaja l\Iustissa v. 2000 ja 2001. Havainnot ovat Raasiosta, ellei toisin mainita. Taulukossa ei 
ole mukana kal1laajia. Vesilintujen osalta on suurimpia kerääntymiä eri kuukausilta. 

Laji 
valkoposkiha nhi 
haapa na 

ta \'i 

sinisorsa 
jouhisorsa 
lapasorsa 
punasotka 
tukkasotka 

alli 
telkkä 

VL yhteensä 

pikkulokki 

naurulokki 
käpytikka 
ter\'apääsky 
tör111äpääsky 
pääskyt 
niittykirvinen 
lapinki rvinen 

keltavästäräkki 
västä räkki 
pyrstötia inen 
puna va rpunen 

syysmuuton ensi havis kerääntymiä/muuttoja 
5.10.01 a250 111 Musti 
22.7.00 33 p 

19.9.01 1 k p 

19.8.00 1 p + 1 111 
19.8.01 1 p Musti 

20.7.01 70 p, 11.8.01 80 p, 5.10.01 77 p 
18. 7 .00 170 1>, 14.8.00 135 p 
17.6.0J n50 k p. 24.7.01 150 p.10.8.0J 180 p, 18. I0.01 122 p 
9.9.00 50 p, 16.9.01 152 p Musti 
21.7.00 36 p, 19.8.00 18 p. 31.7.01 60 p, 15.8.01 60 p 
12.8.00 15 p Musti, 15.8.01 37 p 
16.8.00 5 p, 17.6.01 9 k p 
7.7.00 61 p, 16.10.00 .J5 p 
30.6.01 38 p. 9.7.01 45 p, 15.8.01 45 p, 19.9.01 3.J p 
20.10.00 16 p, 5.10.01 152 p, 14.10.01 60 p 
22.7.00 215 p, 19.8.00 205 p 
22.6.01 130 ad + 26 juv/pull p, 25.7.01 250 p, 
15.8.01 260 p. 20.9.01 150 p. 10.10.01 118 p 
18.7.00 -'30 p. 16.8.00 380 p. 9.9.00 2-'8 p. 20.10.00 136 p 
17.6.01 215 p, 20.7.01 -'55 p. 31.7.01 n550 p. 15.8.01 630 p. 
1.9.012201'· 20.9.01 295 p. 5. I0.01 395 p. 18.10.01 350 p 
U.S.00 160 p, 8.7.00 110 p, 16.7.00 JO ad + 1180 juv p, 
23.7.00 130 p, 4.5.01 11300 p, 5.6.01 11200 p 
20.7.01 11120 p, 1.8.01 130 p 
11.8.01 43 111, 19.8.01 13 111, 8.9.01 12 111 
1.8.01 11100 p. 10.8.01 11100 p 
8.7.00 300 p 
13.8.01 300 p 
12.9.01 35 p 
29.8.01 6 p Musti, 2.9.01 5 p 

19.8.01 1150 p 
10.8.01 nlO0 p, 19.8.01 n 150 p, 2.9.01 nl00 p 
26.8.00 a5 111, 26.8.01 1 111 
19.7.00 3 111 

lapinsirkku 
pohjan-/1>ikku-/kultasirkku 

29.8.01 1 p Musti 
26.8.01 5 p 
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f) Mies ja luonto 

Mies ja luonto 

Lehtori Toivo Räsänen 
(8.6.1925-15.10.2002) 

Lehtori Toivo Räsäselle suu
ren luonnon rikkaus näyttäy
tyi Laatokan saarien silokalli
oilla, Perämeren maannouse
marannoilla, Lapin tunturi
nummilla, Kuopion moottori
tietyömaan pikkutyllikentillä, 
Tiihottarenmäen kaatopaikan 
kärpäs- ja kotisirkkapesäk
keissä ... Näistä elämän kes
kuksista Topi Räsänen puhui 
värikkäästi rönsyten, pieniin 
yksityiskohtiin upoten, vas
taan tullessaan tai luonnonys
tävien kokouksessa havainto
ja esitellessään. Aikansa na
turalistien tapaan hän myös 
kirjoitti tiedonantoja ja pieniä 
katsauksia luonnontieteellisiin 
julkaisuihin, kuten Luonnon 
Tutkijaan ja Savon Luontoon. 
Lisäksi sanomalehdet saivat 
osansa; aiheina olivat milloin 
talvilintulaskennat, milloin vii
kon sieni tai kasvi. Eläkepäivi
nään Topi muisteli isänsä ja 
oman elämänsä värikkäitä 
vaiheita viehättävässä kirjas
saan "Jäkälä-Räsänen" Uulk. 
Kuopion Luonnon Ystäväin 
Yhdistys, 1992). 

Kaikkein alkuperäisintä 
luontoa Topi Räsäselle olivat 
lapsuuden ja nuoruusvuosien 
Kurkijoki ja Laatokan-Karjala 
- ja kun siellä oppaana oli 
oma isä, Jäkälä-Räsäsenä 
maailmalla tunnettu kasvien 
tutkija ja luonnontuntija, ei 
voisi ajatella antoisampaa al
kua nuoren luonnonystävän 
tielle. Kurkijoen rannassa isä 
opetti pojalleen pajuhuilun 
teon. Huilullaan Topi narraili 
kuhankeittäjää ja muita laula
jia, ja hän on kertonut: "Ym-
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märsin, että sillä voi soittaa 
mitä vain , voi matkia esimer
kiksi laulurastaan laulua. Kun 
sitä säveltä soittelee, ja lo
puksi soittaa Ukko Nooan, 
luulee kuuntelija laulurastasta 
niin eteväksi". Tällainen lin
nuille soitteleva ja viheltelevä 
luonnonlapsi Topi oli koko 
ikänsä. Vaikka hän hankki 
akateemista oppia, luonnossa 
liikkumisen taito ja kokemuk
set tulivat lapsuuden ja nuo
ruuden retkiltä Laatokan 
myrskyiseltä mereltä, odotuk
sista ja haaveista: jospa Kuk
rin saarella olisi se merimet
so! Ja kun sitten avoimen se
län Kukrille saakka päästiin , 
isä löysi sieltä tieteelle uuden 
jäkälälajin , jolle antoi nimeksi 
Gya/ecta kugriensis. Kaiken 
kukkuraksi Topille merimetso 
lähti jyrkänteeltä lentoon, sit
ten vielä Kurkiniemen muutto
haukat tulivat "ilmoittamaan 
olemassaolostaan käheästi 
rääkymällä". Tuolloin oli Kur
kijoen seisova sää, tyyni ja 
poutainen. Käytiin Munatsun 
silokallioisella lokkiluodolla, 
jossa eniten Topin mieltä ilah
dutti oranssinkeltainen loisto
jäkälä, Xanthoria e/egans, 
jonka avulla hän kertoi myö
hemmin Lapissa löytäneensä 
petolintujen pesiä. Lokki
luodolla esiintyi myös eräs 
karvejäkälä, Parme/ia incur
va, jota sitäkin lokkien ulos
teet ravitsevat. 

Topi oli kovasti lintumies 
jo pikkupoikana ja halusi lin
tuja suojeltavan. Kun hän löy
si isokoskelon pesän Laato
kan Koirasaaresta ja kiirehti 
paikalta poistumista, että lintu 
saisi tarvitsemansa pesimä
rauhan, kivijäkäliä kilkutteleva 
isä-Veli huomautti , että Koira
saaren retki oli jäkäläretki 
eikä mikään linturetki. Niin tai 
näin - Topista kasvoi itse mo
nipuolisuus, jolla oli silmää ja 
korvaa moneen suuntaan. 

Karjalasta Simon evakko
taipaleen kautta savolaistu
neelle, Kuopion yhteiskoulus
ta ylioppilaaksi (1946) kirjoit
taneelle Topille biologian ja 
maantieteen opinnot oli luon
nollinen ratkaisu - ellei sitten 
musiikki. Mutta Turun opiske
luvuosiin mahtui luonnontie
teiden lisäksi paljon muuta, 

mm. viulun ja kitaran soittoa, 
kuorolaulua, kilpasoutua. Yli
opiston soutujoukkueen vah
vaäänisenä perämiehenä 
Topi kulki ulkomaita myöten, 
osallistui joukkueineen myös 
Helsingin olympialaisiin. 

Turun vuosien jälkeen 
Topi palasi Kuopioon hoitaen 
aluksi (1953-) luonnonhistori
an ja maantiedon lehtorin vi
ransijaisuuksia ja tuntiopetta
jan töitä eri oppikouluissa, 
kunnes sai vakinaisen lehto
raatin Kuopion lyseosta 
(1960). Sieltä hän siirtyi Kuo
pion tyttölyseoon (1963-75) 
palaten lopuksi lyseoon van
hemman lehtorin virkaan, jos
ta jäi sairaseläkkeelle (1978). 

Nuoruusvuosina Topi kar
tutti luontotuntemustaan La
pin vaelluksilla, joilla hän ha
vainnoi "kaikkea" linnuista 
naavoihin esitellen havainto
jaan mm. Luonnon Tutkijassa 
("Lintu havaintoja Itä-Lapista", 
"Puuttuuko jäkäläsuku Usnea 
Itä-Lapista?" jne.). Kesäisin 
hän retkeili ahkerasti myös 
isänsä lapsuuden maisemis
sa Perämeren Simassa, josta 
valmistui eläintieteen gradu 
"Kvantitatiivinen tutkimus Si
mon linnustosta, rannikko
seudulta ulkosaaristoon ulot
tuvalta alueelta" (1958). Täs
sä tutkimuksessaan hän sel
vitteli lampaiden laiduntami
sen vaikutusta saaristolinnus
toon. Perämeren vesillä Topi 
myös kalasteli innokkaasti . 

Kuopiolaistuneelle Topille 
ja hänen Leena-vaimolleen -
biologian lehtori hänkin - Kal
laveden Säyneensalon ja 
myöhemmin Riistaveden 
Ryönänlahden kesälaitumet 
tarjosivat arkisen koulutyön 
ohella mieluisia retkeilypaik
koja, joissa kasvit, sienet ja 
linnut olivat aina läsnä tai lä
hellä löydettävissä, havaittavi
na. Ominta Topia olivat juuri 
omakohtaiset havainnot, ha
vaitsemisen taito, jota hän 
opetti elävin esimerkein oppi
lailleen tai Kuopion Nuorten 
Luonnonystävien (KNLY) ku
raattorina nuorille luontohar
rastajille ja Kuopion Luonnon 
Ystäväin Yhdistyksen (KL YY) 
torstaikokouksissa museolla. 
Hän myös keräsi julkaistavak
si lintuhavaintoja Luonnon 
Ystäväin pöytäkirjoista (Luon
non Tutkija 1963, 1965). 

Mieleenpainuvia olivat 
monet Topin käytännön koke-

mukset eletystä elämästä, ku
ten tämä isältä pojalle peritty 
Laatokan venemiehen neuvo: 
"kun latvat taipuvat vähintään 
45 asteen kulmaan, se on 7 
boforia, siis pieni myrsky". 

Topi oli oppinut näkemään 
luonnon moninaisuuden siellä 
missä joku olisi havainnut 
vain jonkun lajin eikä lainkaan 
kasvu- tai esiintymispaikkaa, 
biotooppia, jota Topi aina ko
rosti. Hän saattoi nähdä La
pissa tai meren saaristossa 
liikkuessaan jo kaukaa "lintu
makiven": hän kiikaroi jäkäliä, 
niiden avulla löytyi sitten mui
ta kasveja ja lintuja, lintujen 
pesiä - tämä taito oli perua 
lapsuuden Laatokalta. Topin 
mukaan Lapissa pohjannok
konen, Urtica dioica v. sonde
nii, on pahdan alla esiintyes
sään kotkan pesän merkki. Ja 
loistojäkälät paljastavat muita 
petolintujen pesiä. Topi tarjosi 
jatkotutkimuksia varten kysy
myksen: mikä jäkälälaji seu
raa mitäkin lintua? 

Ja edelleen monimuotoi
suudesta Topin havainnoin: 
kirjoittaessaan (Luonnon Tut
kija 1962) Kuopion Tiihotta
renmäen kaatopaikan kotisir
koista hän kuvasi sirkkojen 
elinympäristöä aina lämpöti
laa, kosteutta, kasvillisuutta, 
pieneläimiä, nisäkkäitä ja lin
tuja myöten. Linnuista mainit
takoon tässä Tiihottaren ke
sälajeina hänen luetteleman
sa haarapääsky, västäräkki, 
pensaskerttu, pajulintu, har
maasieppo, kivitasku, puna
rinta, räkättirastas, punakylki
rastas, hömötiainen, talitiai
nen, keltasirkku, peippo, 
hemppo, varpunen, kottarai
nen, harakka ja varis - lajis
toltaan varsin monipuolinen 
linnusto silloisessa Tiihottaren 
ekosysteemissä, nykyisellä 
Saarijärven asuinalueella. 

Topilla oli kyky nähdä 
luonnon tapahtumat arjen yl
lättävissä, usein hauskoissa 
tilanteissa, ja hän liitti vaivatta 
havaintonsa eläinten käyttäy
tymistieteeseen. Hän julkaisi 
pikkutietoja lääninhallituksen 
edessä puhtauttaan kiiltävän 
loistoauton kromatun pusku
rin kimppuun käyneestä koi
raspeiposta, samoin jalkapal
lo-ottelussa ryntäilleestä ka
pustarinnasta. Nuorten luon
nonystävien kokouksessa 
kertoi hän pikkutyllin siipirik
koreaktion merkityksestä ja 



sijaistoiminnoista, kaikki aina 
omin elävin havainnoin. Ja 
kysymykset jäivät mieleen 
elämään: onko pikkutyllille sit
tenkään hyödyksi harhauttaa 
pesää lähestyvää kaksi- tai 
nelijalkaista kulkijaa, aina
kaan Pappilanlammen tietyö
maalta, jossa harhauttavan 
emon maastossa näkymätön 
pesä jää tietyökoneen alle, 
jne. 

Topi kuopiolaistui osaksi 
Kuopiota ja sen historiaa. 
Hän dokumentoi havaintojaan 
myös valokuvaamalla; jo 
1950-luvulta alkaen hänen 
varustuksiin kuuluivat Exakta 
-systeemikamera ja sitä täy
dentävä "Topin tele", jolla hän 
ikuisti muiden muassa Riista
vedeltä Eero Miettisen salolla 
pesineen lapinpöllön. Pöllö
kuvansa hän lupasi palkkiok
si , jos joku nuorista kirjoittaisi 
Luontoliiton Molekyyli-lehteen 
artikkelin Riistaveden lintujär
vistä. 

Topi osallistui talvilintulas
kentoihin omalla Väinölännie
mi-Niirala -reitillään ja opasti 
usein kaupunkiruudun las
kennassa. Hänellä oli rengas
tuslupa yli neljäkymmentä 
vuotta , ja vielä viimeisenä ke
sänään hän rengasti avustaji
ensa kanssa Ryönän kuovin
pojat. 

liman Topin omaperäistä 
oivallusta, ennakkoluulotonta 
rohkeutta ja kokeilunhalua 
moni asia olisi jäänyt toteutta
matta. Mainittakoon säilyke
purkin pohjalla valmistetut 
syysretkisienet, narutikaskek
sinnöt, monenlaiset linnun
pönttömateriaalit sekä lintujen 
yksilöllinen merkintä väritipan 
avulla. 

Topi muistetaan myös hui
mapäisenä puukiipijänä, joka 
aloitti kalasääsken pesien tar
kastukset, rengastukset ja te
kopesien rakentelun Kuopion 
lähiseuduilla jo ennen valta
kunnallista sääksitutkimusta. 
Topin Leena-vaimon laskujen 
mukaan Topi rakensi kala
sääskille 22 pesälavaa. Niistä 
ensimmäinen lienee ollut Ha
minalahden suuressa hon
gassa, jonka latvasta vuosi
kymmeniä käytössä ollut 
pesä oli pudonnut 1960-luvun 
lopussa lumen ja myrskyn 
voimasta ja latva vaurioitunut 
lähes oksattomaksi talven ai
kana. 
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Kevytliikkeinen ja hyvä
kuntoinen, nuoruudessaan 
urheilua harrastanut Topi kii
pesi vielä aikamiehen iässä 
ketterästi korkeisiin kalasääs
kihonkiin , huuteli latvasta al
haalla odottavalle avustajalle 
pesän kuulumiset ja ilmoitti 
itsensä vihellellen pesän 
omistajalle , ottaen lopuksi 
taskustaan ääniraudan ja ki
lautteli sitä korkeuksissa. 
Maankamaralle päästyään 
huimapää hyräili ja kilisteli 
vielä äänirautaansa sävelkor
keuksia tarkistellen. 

Puijon Laulun ja muiden 
kuorojen tenorina kunnostau
tunut Topi testasi usein sävel
korvaansa laululintujen ää
niin. Topi oli hyvin tarkka ään
ten tuntija ja niiden jäljittelijä -
se oli hänelle synnynnäinen 
lahja, jota oli omaksi ja mui
den onneksi koulinut sitten 
poikavuosien pajuhuilun. Hän 
kuvasi elävästi miten puna
kylkirastaan laulurodut erote
taan toisistaan ja hän muisti 
tarkasti kuinka lapsuuden 
Karjalanpeippo lauloi. 

Kuopion Luonnon Ystä
väin Yhdistyksen toiminnassa 
Topi oli aktiivisesti mukana 
1950-luvulta lähtien. Hän kuu
lui KLYY:n johtokuntaan 
1960-7 4, puheenjohtajana 
1968-74. Nuorten Luonnon
ystävien kuraattorina Topi toi
mi 1960-68. Hän oli asiantun
tijajäsen mm. Pohjois-Savon 
maakuntaliiton luonnonsuoje
lujaostossa, Kuopion museo
lautakunnassa ja Kuopion 
läänin ympäristönsuojeluneu
vottelukunnassa. 

Kun Pohjois-Savon lintu
tieteellinen yhdistys perustet
tiin, Topi Räsänen oli mukana 
ottamassa yhdistystä KL YY:n 
siipien suojaan sen jaostoksi. 
Tunnustuksena ansiokkaasta 
toiminnasta hänet on valittu 
KL YY:n kunniapuheenjohta
jaksi sekä KNLY:n ja Pohjois
Savon lintutieteellisen yhdis
tyksen kunniajäseneksi. 

Topi Räsänen viihtyi elä
mässä, hän luotti elämään. 
Hänen valoisaa, innostavaa 
ja luovasti eri elämänalueilla 
liikkunutta persoonallisuut
taan muistetaan erityisellä 
lämmöllä. 

Eskimosirri ensi ker
taa Pohjois-Savossa 
Syksyllä 2001 kontolleni oli 
sälytetty velvollisuus käydä 
keskiviikkoisin laskemassa 
Siilinjärven Raasion ja Mustin 
altaan syyskahlaajat muiden 
hoidellessa saman tehtävän 
muina arkipäivinä. Raasion 
päivittäistä kahlaajatilannetta 
on seurattu tällä vastuupäivä
systeemillä jo monena aiem
panakin syksynä. Puolipilvise
nä keskiviikkona 26.9.2001 
pyöritin töiden jälkeen taas 
polkupyörän ratasta tarkoituk
sena myös viedä uusi havain
tovihko Raasion havislaatik
koon. Ensin kuitenkin Mustiin, 
jossa sepelitien rytyytyksen 
jälkeen parkkeerasin klo 
16.10 eteläaltaan vallitielle. 
Parin sadan metrin päässä 
lietteillä näkyi jotakin liikettä ja 
nopea kiikarivilkaisu tarjosi 
seitsemän suosirrin parven -
ihan kiva havis tähän aikaan 
syksystä. 

Kiireettä kaivelin repusta 
kaukoputken ja jalustan, pys
tyttelin sen, vaihdoin hieman 
kuivaa vaatetta päälle ja ha
ravoin pikaisesti putkella kau
empaa aution lieterannan, 
kunnes aloin katsella allasval
lin tuntumassa kyyhöttänyttä 
sirriparvea. Yksi nuorista suo
sirreistä, joka istui rinta mi
nuun päin, näytti hieman mui
ta pienemmältä, valkoisem
malta ja kohti tuijottavan tum
man nokan ympärys hohti 
myös yllättävän valkoisena. 
Rinnan väritys vaikutti nor
maalia hailakammalta ja rin
nan alaosan sivuilta yritin löy
tää tuttua täplitystä, jota ei 
zoomauksista huolimatta 
erottunut ollenkaan . No, joilla
kin nuorilla suosirreillä olen 
aiemminkin todennut tämän 
täplityksen olevan joskus hy
vin olematonta. 

Varmuuden vuoksi kävelin 
vallia pitkin n. 100 m:n pää
hän linnuista ja aloin putkeilla 
uudestaan - nyt nielaisin! Lin
nut olivat nyt liikkeessä ja si
vuttain kääntyneen vaalean 
sirrin, jonka hohtavan valkoi
sella vatsapuolella ei edel
leenkään näkynyt täplän täp
lää, järkyttävän suippo taka
pää ja virtaviivaisen pitkulai
nen olemus yhdessä koon, 
rinnan värityksen ja yläpuolen 
yksitoikkoisen suomumaisen 
värityksen kanssa kajauttivat 
tajuntaan heti ainoat vaihto
ehdot - bairdii tai valkoperä
sirri , mutta kumpi? Bairdinsir-

rin uutta nimeäkään en tähän 
hätään muistanut. Mieleen 
välähtivät Chandlerin "North 
Atlantic Shorebirds" -pikku
oppaan bairdinsirrivalokuvat, 
joita olin kuin johdatuksesta 
vilkuillut muutamaa päivää 
aiemmin. Hyvät hyssykät, 
bairdiilta näytti! Kelatessani 
pääni sopukoista muistikuvaa 
nuoren valkoperäsirrin väri
tyksestä Uoka on aivan erilai
nen, mutta nyt ei ollut kirjalli
suutta käsillä) lehahti parvi 
kuin käskystä siivilleen ja sir
rivieras esitteli kaukoputken 
näkökentässä hienosti suosir
rimäisen yläperänsä - pohja 
putosi heti pois valkoperäsir
rin mahdollisuudesta. Siis 
bairdii! 

Astelin varovasti vielä hie
man lähemmäksi ja myötäva
lossa, n. 70 m:n päästä ja 
kaukoputken läpi aloin kai
kessa rauhassa painaa mie
leen linnun ulkonäköä. Ha
vaitsemassani parvessa oli 
siis bairdinsirrin lisäksi kuusi 
nuorta suosirriä. Pokeriltaan 
lintu oli suosirrejä elegantim
pi , matalahkojalkainen, pitkä
ruumiinen, lyhytkaulainen, 
suoranokkainen ja yleisväri
tykseltään vaatimattoman 
ruskeavoittoinen sirri. Pään ja 
rinnan alueella värityksessä 
oli selvä kellanruskea sävy ja 
rinnan alaosa, vatsa sekä ala
perä olivat puhtaan valkoiset. 
Selkä, hartiat ja siiven peitin
höyhenalue olivat tasaisen 
suomukuvioiset hieman nuo
ren kuovisirrin värityksen ta
paan - höyhenet tummanrus
keita, tumma subterminaali
kuvio ja reunaa kiersi kaut
taaltaan valkoinen reunus. 
Kaikki höyhenet olivat tuolta 
peruskuvioinniltaan samanlai
sia ilman mitään talvihöyhe
niä, joita parven suosirreillä 
oli jo runsaasti. Höyhenet oli
vat kauttaaltaan kulumatto
mat kuten nuorelle linnulla 
kuuluukin olla. Selässä ei ol
lut alkeellisimpiakaan V-kuvi
oita. Tertiaalit olivat myös ka
pealti valkoreunaiset, tum
manruskeakeskustaiset. Mus
tat siipisulat ulottuivat huo
mattavasti tertiaaleja pitem
mälle = hyvin pitkä käsisiiven 
ulottuma. Siiven kärki ulottui 
selkeästi pyrstön kärkeä pi
temmälle. Yhdessä nämä jäl
kimmäisimmät piirteet tekivät 
linnun olemuksesta pitkulai
sen ja "suippopyllyisen" palle-
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romaisten suosirrien rinnalla. 
Yläperä ja pyrstö olivat kuvi
oinniltaan suosirrimäiset. 

Kaula vaikutti lyhyeltä. 
Pään sivut, kaula ja rinnan 
yläosa olivat tiheään pystyvii
ruiset, perusväriltään vaale
ankellanruskeat, tehden rin
taan hieman lapinsirrimäisen 
pantaefektin. Rinnan keskita
sossa väritys rajautui jyrkästi 
valkoiseen alapuoleen. Siiven 
taipeen edessä vatsapuolen 
valkoinen väritys nousi vähän 
ylöspäin väripoukamaksi hie
man rantasipin tapaan. Pääs
sä oli leveähkö ja selkeä, val
koinen silmäkulmajuova, joka 
ulottui silmän taakse ja rajau
tui selvärajaisesti tummaan 
ohjakseen ja tummanruske
aan, pitkulaiseen korvanpei
tinhöyhenalueeseen, jonka 
alla oli valkosekainen poski
alue. Otsan alaosa, kurkku ja 
leuka olivat valkoiset, mikä 
piirre kiinnitti huomiota jo kau
kaa linnun katsoessa kohti , 
jolloin musta nokka tökötti 
keskellä valkoista "naamaa". 
Päälaki oli ruskea, hennosti 
viirukas. Kokomusta nokka oli 
noin pään pituinen, ohuempi, 
suorempi ja hieman lyhyempi 
kuin vieressä pyllertäneillä 
suosirreillä. Silmä näytti mus
talta, mitään silmärengasta ei 
erottunut. Jalat olivat mustat, 
hieman lyhyemmät kuin suo
sirrillä. 

Lennossa pisti silmään 
suosirriä vaaleampi siipi , 
mikä johtui vaaleammasta kä
sisiiven tyvialueen väritykses
tä. Siipijuova oli valkea, kape
ampi kuin suosirrillä, ulottuen 
levenevänä ja himmenevänä 
käsisiiven alueelle. Sirri vai
kutti lennossa suosirriä lyhyt
pyrstöisemmältä, "töpäkäm
mältä", mikä piirre saattoi joh
tua suosirriin verrattuna suh
teellisesti pitemmistä siivistä. 
Kooltaan bairdii oli hieman 
rinnalla tarponeita suosirrejä 
pienempi. Lintu ruokaili vilk
kaasti piiperrellen avoimen 
lietteen rantaviivassa, juosta 
vilistäen ehkä enemmän kuin 
suosirrit. Kertaakaan en kuul
lut linnun ääntelevän. 

Joskus havaintotilanne 
jää muistoihin myös siihen 
liittyvistä kommelluksista. 
lhailtuani ja tarkasteltuani sir
riä kymmenisen minuuttia oli 
aika laittaa häly liikenteeseen. 
Reppua kaivellessani iski 
paha epäilys, kännykän akut 
saattoivat olla aivan finaalissa 
- kuten olivatkin, kun en ollut 
muistanut niitä latailla! "Ter
vaa ja höyheniä" lienee luvas
sa, jos en saa tietoa sirristä 
eteenpäin ja sirri livistää tie
hensä. Saman kännykkäakun 
latausongelman kanssa olin 
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paininut muutamaa päivää 
aikaisemmin tehdessäni häly
tystä Jälältä löytämästäni iso
kirvisestä Markkasen Ilkalle. 
Akun virtaa riitti tuolloin sen 
verran, että ehdin hökäistä 
luuriin pari sanaa, lajinimen ja 
paikan. Hälytys onnistui tuol
loin ja tuohon metodiin panin 
toivoni nytkin. Siis soitto Ilkal
le, ehkä hän taas tajuaa ys
kän. Tällä kertaa puhelu kui
tenkin katkesi kuta kuinkin 
heti Ilkan vastatessa. Yritin 
vielä kahdesti samaa "bairdii 
Mustissa" -pikailmoitusta sa
malla menestyksellä. Epätie-
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toisena jäin vallille mietti
mään, mahtoiko likka saada 
viestiä. Jos homma onnistui , 
viimeistään reilun puolen tun
nin kuluttua täällä pitäisi olla 
porukkaa. Valitettavasti likka 
oli samaan aikaan ollut odot
tamassa puhelua joltakin asi
akkaaltaan ja kuultuaan en
nen puhelun katkeamista jo
takin b-alkuista hän oli luullut 
tuon asiakkaansa yrittävän 
ottaa yhteyttä. Asiakkaan su
kunimi taisi alkaa b-kirjaimel
la!! Meikäläisen rarihäly-yritys 
ei ollut käynyt Ilkan mielessä 
- jopas jotakin! 
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Mitä hemm .. . ! Siinä vallil
la tilannetta ruotiessani sirri
parvi oli kadonnut! Saapaste
lin nopeasti pääaltaalle. Jos 
ne eivät ole siellä, viimeinen 
epätoivoinen vaihtoehto on 
Raasio. Onneksi parvi löytyi 
pääaltaalta, parven ruokail
lessa melko kaukana vallista. 
Optimistina odottelin lisävä
keä, mutta tein samalla kii
reesti maastomuistiinpanoja 
näkemäni pohjalta - huonolla 
tuurilla meikäläinen voi jäädä 
ainokaiseksi linnun näkijäksi 
ja dokumenttia havainnosta 
pitäisi löytyä. Vajaan tunnin 
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odottelun jälkeen aloin olla 
lopullisesti varma, että häly
yritykseni oli mennyt päin pe
täjiä. 

Kello oli jossakin puoli 
kuuden kieppeillä ja hämärä 
alkoi jo lähestyä, joten entistä 
kuumeisemmin aloin pohtia 
vaihtoehtoja. Lähimpään ta
loon olisi parin kilometrin mat
ka - Raasion ampumaradan 
pauke oli lähempänä. Kamp
peet reppuun ja polkupyörä 
pauketta kohti , ehkä jonkun 
haulikkomiehen kännykkä pe
littää. Samalla havaitsin hori
sontissa Kemiran allasvalvo-
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jan auton, joka mateli muhku
raisella vallitiellä tuskastutta
van hitaasti - mutta suoraan 
kohti ! Tuolla hemmolla täytyy 
olla kännykkä. Huidoin tuuli
myllynä kaveria pysähtymään 
ja tuulilasin avauduttua taisin 
ensimmäisenä kommenttina
ni melkein käskeä luovutta
maan kännykän käyttööni. lik
ka vastasikin heti autuaan tie
tämättömänä aiemmista kon
taktiyrityksistäni . Asia tul i no
peasti selväksi ja likka sanoi 
laittavansa bairdiihälyn - lin
nun suomalaista nykynimeä 
en vieläkään muistanut eikä 
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se kysyessäni tullut llkalle
kaan puhelimessa mieleen -
piipparijengille ja Kuikan häly
verkkoon. Kemiran kaveri 
seurasi vieressä hieman 
"haavi auki", joten puhelun 
jälkeen piti hieman selitellä. 
Kiitin myös kännykän käytös
tä ja tarkastuskierroksen hie
nosta ajoituksesta, mutten 
muistanut tiedustella mahdol
lisen bongausryntäyksen on
gelmista, onhan allas liikku
miskiellossa olevaa teolli
suusaluetta. Tästä ei ilmei
sesti tullut seuraavina päivinä 
ongelmia. 

Klo 18 kieppeillä, hämä
rän painaessa jo päälle, pai
kalle alkoikin valua väkeä, lik
ka ensimmäisenä ja Rissa
sen Jussi kintereillä, auton 
helmapellit raparoiskeissa. 
"Sen nykynimi on eskimosir
ri", oli Ilkan ensi tokaisuja. Sir
riparvi oli sillä aikaa jo valunut 
rantalietteellä yhä kauemmas 
vallista ja paikalle tulijat jou
tuivat katselemaan eskimosir
riä satojen metrien päästä il
tahämärissä. 

Porukkaa alkoi siirtyä pa
rempiin asemiin altaan poh
joispäähän ja meikäläinen al
koi polkea kotia kohti . Pime
nevässä illassa vastaan suih
ki sakkovauhtisia autokuntia, 
joiden kiireen syyn taisin tie
tää. Raasion vihkonvaihto sai 
jäädä ja mikä harmittavinta, 
se kontollani ollut Raasion 
kahlaajien keskiviikkotsekka
us ei enää siinä pimeydessä 
onnistuisi. 

Eskimosirri suvaitsi jäädä 
Mustin altaalle ja seuraavina 
päivinä lintu oli esittäytynyt 
lukuisille katselijoilleen pääal
taalla ja eteläaltaalla. Tuuli 
pyörähti luoteeseen 29.9., jol
loin Mustissa retkeillyt pieni 
porukka oli päässyt todista
maan eskimosirrin ja kuuden 
nuoren suosirrin starttia ja ka
toamista etelätaivaalle klo 
9.19. Mustin eskimosirri oli 
siis 1 kv-lintu. Kyseessä oli 
maamme viides eskimosirri
havainto, joista tämä Mustin 
havainto on toistaiseksi vuo
denajallisesti myöhäisin. 
Edellinen eskimosirrin valtio
vierailu tapahtui syyskuussa 
1998 Hailuotoon. 

Eskimosirri on Pohjois
Amerikan tundralla pesivä 
laji , jonka pesimäalue ulottuu 
Koillis-Siperiasta Alaskan ja 
Kanadan pohjoisosien kautta 
Luoteis-Grönlantiin. Lajin tal
vehtimisalueet sijaitsevat Ete
lä-Amerikassa päiväntasaa
jan eteläpuolella. Eskimosirri 
on Euroopassa satunnainen 
harhailija, jota tavataan kui
tenkin Brittein saarilla vuosit
tain. Tämä viittaa siihen, että 
Euroopassa tavattavat yksilöt 
harhautuvat tänne todennä
köisemmin luoteesta ja poh
joisesta Atlantin ja Jäämeren 
yli kuin idästä Siperiasta. 
Mustin havaintoa edelsi äkilli
nen säätilan muutos 22.-
23.9., jolloin alkoi kylmä sää
jakso voimakkaine pohjois
tuulineen. Ehkä Mustin lintu 
saapui tämän säätyypin siivit
tämänä jostakin kaukaa Jää
meren suunnalta. 
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Tornien Taistosta Tornien Taestoon 

Ensimmä inen valtakunnallinen 
Tornien Taisto -tapahtuma jär
jestettiinjo vuonna 199➔ . Vuoteen 

1999 a ti kisa oli Eläinmaailma-lehden 
jä,jestämä suljettu kut ukilpailu, jossa 
tunnetut lintu- ja luontoharrastajat mit
telivät voimiaan lähinnä Etelä- ja Länsi
Suomen parhailla lintupaikoilla. Vuonna 
2000 suuri osa tapahtuman järjestelyvas
tuusta siirtyi BirdLife Suomelle.ja samal
la Tornien Taistosta tuli kaikille avoin lin
tuseurantatapahtuma, joka on kasvattanut 
suosiotaan tasaisest i; esimerkiksi vuon
na 2001 kisaan osallistui jo yhteensä 142 
joukkuetta. Tornien Taistoa vo idaankin 
nykyään pitää Suomen suurimpana yk
sittäisenä Ii n tuharrastustapahtu mana. 
joka saa tuhannet ihmiset liikkeelle vuo
sittain . 

Alu ta asti Tornien Tai tolla on ollut 
syvällisempiäkin päämääriä kuin pelkkä 
Suomen lintutornien paremmuu jä,jes
tyksen löytäminen. Tapahtuman perim
mäisin tarkoitus on aina ollut viettää yh
dessä iloista lintupäivääja samalla tutus
tuttaa su urta yleisöä lintuharra tuk en 
kiehtovaan maailmaan. Mikäpä onkaan 
tähän parempi keino kuin jä1jestää tie
dotusvälineissä hyvin julkisuutta saava 
valtakunnallinen ulkoi lutapahtuma! Tais
toon osa lli stuvi lta joukkueilla kerätyt 
osallisn1mismaksut on myös käytetty lin
nustonsuojelun hyväksi. Viime vuosina 
kertyneitä maksutuloja on ohjattu muun 
muassa metsähanhen ja ruisrääkän suo
jeluun. 
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Tornien Taisto käydään parhaaseen 
lintujen muuttoaikaan toukokuun ensim
mäisenä lauantaina klo 05.00-13.00. Vi
rallinen kisajoukkue koostuu 3-8 hen
kilöstä. joista vähintään kahden on tun
nistettava havaittu laji. Atrappeja ei aa 
käyttää, mutta torneilla vierai levien ha
vainnointiapu on sallittua. Näin kisaan 
saadaan mukaan suuren urheilujuhlan 
tuntua, kun kaikki pääsevät osa lli stumaan 
tiukkaakin tiukempaan lajien metsästyk
seen. Yksi tapahtuman päätarkoituk is
tahan on nimenomaan saada mahdolli-
imman moni kiinnostumaan lintuharras

tuksesta. 
Julma tosiasia on. että pohjoissavo

lainen tai mikään muukaan sisämaassa i
jaitseva lintutorni ei ko kaan tule voitta
maan valtakunnalli ta Tornien Tai toa. 
PSLTY Kuikan alueelta kisaan on osal
listunut torneja muun muassa Varkauden 
Ruokojärveltä. Lapinlahden Linnansal
meslta ja Maaningan Kinnulanlahdelta. 
Paras sijoitus tähän mennessä on ollut 
Varkauden Ruokojärven aavuttama 37. 
sija lajiennätyk en ollessa 79, kun esi
merkiksi Porin seudun tornit Sipoossa ja 
Kristiinankaupungi sa ovat pää seet pit
kälti yli 100 havaittuun lajiin ennätyk en 
ollessa niinkin huima kuin 113 laj ia (Kris
tiinankaupungin Siipyy vuonna 2002). 
Tätä vääryyttä ko,jaamaanja ennenkaik
kea pohjois avolaista lintuharrastusta 
edistämään kehitettiin meidän ikioma ke
väinen lintukisailumme. Tornien Tae to. 

© l\larko Kelo 

PSLTY Kuikan lanseeraama Tornien 
Taesto jä,jestettiin ensim mäisen kerran 
vuonna 1999. Ja kun kerran vauhtiin 
päästiin, niin päätettiin samalla pistää 
elämä risai eksi kertaheitolla ottamalla 
va taan keskisuomalai ten lintuharrasta
jien tornikisahaaste. Kuten kaikki var
maan muistavat, niin takkiinhan siinä tuli 
kaikissa mahdollisissa lajeissa. mutta ki
saintoa moinen ei onnistunut sammutta
maan. päinva toin. Tuon vuoden 1999 
jälkeen Tornien Taesto, näi n tuttujen kes
ken pelkkä Taesto, on kisattujoka vuosi . 
Huonollakin matikkapääll ä laskettuna tä
mänvuotinen tae telu oli jo viides laji
aan, joten jonkinlaiseen taitei lijajuhl aan 
saattais i myös tällä saralla olla jo vähi
tellen aihetta. Ehkäpä jo/vasta ensi vuon
na rakkaan yhdistyksemme 30-vuoti sjuh
lan yhteydessä? 

Takana on si is jo viisi kiivasta Taes
toa vaihtelevissa sääolosuhteissa, vaih
televin miehityksin ja vai htelevin laji
määrin. Kisaan on ottanut vuosittain osaa 
8-J I joukkuena ai na Iisalmen korkeudel
ta ete lään Varkauteen asti, joten koko 
Pohjois-Savo on saatu mukaan taestelun 
tiimellykseen varsin kattavasti ainakin 
pohjois-etelä -akselilla. Huonomminkin 
voisi oll a. Paras lajimäärä, 79, on tähän 
mennessä havaittu Lapinlahden Linnan
sa lmen tornista vuonna 2003. Muistel
laanpa hieman menneitä ja palautellaan 
hataran muistin sopukoi sta mieleen Ta
estojen historia vuosilta J 999-2003. 



Taesto 1999 

Tornien Taesto 8.5.1999 käytiin talvisen 
koleassa säässä. Lämpötila pysytteli pak
kasen puolella lähes koko kisan ajan. eikä 
ajoittainen lumisade kera kiukkui en poh
joistuulenjuurikaan helpottanut muutenkin 
hypotermian rajamailla värjöttelevien ki-
ailijoiden urakkaa. Jopa yleen ä aina niin 

positii\·inen ja ko1Tekti puheenjohtajamme 
A ta epäi li tuolloin koko toiminnan mie
lek.k)) ttäja kastoi jalon kilvoittelun uudes
taan .. Torvien Taistoksi'·. Arktiset olosuh
teet näkyivät suoraan havaittujen lintujen 
määrässä: voittoon Liitti vaivaiset 60 lajia 
kokonaislajimäär·än ollessa kuitenkin var
sin kohtuullinen 90. Ensimmäisen Taeston 
tulosluettelo muotoutui lopulta kuten alla 
on lueteltu. 

Voittajaksi selviytyi selvällä erolla La
pinlahden Linnan almi lähes kaiken näh
neiden konkareiden Harri Höltän ja Eelis 
Rissasen johdolla. Hyvänä kakko ena por
halsi Iisalmen Ke kimmäinen. joten Ylä
Savo vei pisteet kotiin ensimmäisen Taes
ton osalta. Lajillisesti kisan parasta antia 
taijosivat Rautalammin Rastunsuolla plo
kattu muuttohaukka ja Vai·kaudessa nähdyt 
ki1josiipikäpyLinnut. Mitään tämän ··ko mi
sempaa .. tavaraa ei taivaalla ja tornien lä
himetsissä tuolloin talvisen kylmä ä ääs
sä liikkunut. 

Taesto 2000 

Perimätiedon mukaan Tornien Taesto 
6.5.2000 käytiin edelli svuotta paljon inhi-

Taesto 1999 

1. Lapinlahti Linnansalmi 60 lajia 
(Harri Hölttä, Armi Riikonen, 
Eelis Rissanen) 

2. Iisalmi Keskimmäinen 56 
(Kari Bovellan, Markku Niiranen, 
Jarmo Yliluoma) 

2. Maaninka Lapinjärvi 56 
(Asta Lähdesmäki, likka Markka-
nen, Juha Poutanen) 
Varkaus Ruokojärvi 53 
(Osmo Huupponen, Juha ja Jukka 
Korhonen, Hannu Kärkkäinen) 

5. Rautalampi Rastunsuo 52 
(Aarne Hagman, Jorma Knuu-
tinen, Sirkka Tossavainen) 

6. Siilinjärvi Raasio 41 
(Kalle Ruokolainen, Markku 
Ukkonen) 

7. Kuopio Keskimmäinen 37 
(Timo Filipoff, Visa Uusipaikka, 
Juha Väätäinen) 

8. Maaninka Patalahti 27 
(Lassi Lähdesmäki) 

milli semmässä kelis ä. Joku voisi kutsua 
päivän havainnointisäätäjopa leppoisaksi. 
varsinkin.jos sitä ve1taa edellisvuoden .. pu
dotuskeliin". Lämpötila oli mukavasti plus
san puolella, eikä pohjoistuulikaan häi,in
nyt tällä kertaa joukkueita. Tällä kertaa 
Taesto oli kärjen osalta todella tasainen. 
kuten tulosluettelosta voidaan todeta. Voit
toon tai·vi ttiin yhteensä 65 lajia. mikä on 
viisi enemmän kuin edelli svuonna. Koko
naislajimäär·ä hipoi jo sataa ollen yhteen ä 
99. Parasta antia olivat Tyyrinvi,i-alla ta
vattu 1iekko. Maaningan Kiasman käenpii
ka ja Iisalmen Keskimmäi sellä havaittu 
uutll1kyyhky. 

Kun Ylä-Savo vei edelli svuonna peräti 
kaksi kirkkainta mitalisijaa, sapetti se sen 
veLTan kitkerästi eteläisen Pohjois-Savon 
lintumiehiä ja -naisia, että ilmassa oli jo 
pakkovoiton makua. Mestai1.1us meni kuin 
menikin lopulta Varkauteen. mutta niukim
malla mahdollisella mai·ginaalilla: Maanin
gan ja SiiLinjärvenjoukkueetjäivät vain yh
den laji n päähän ! 

Kisalajeja y1itett.i in haalia kasaan myös 
sääntöjä joustavasti tulkiten. kun Rautalam
min "kakkostornissa .. aikansa haukkana 
. taijannut Sallis-Petri uupui kesken kii
vaimman koitoksen ja bongaili hetken ai
kaa unipinnoja. Unimaailmastakaan ei en 
suurempaa apua henmut. joten joukkue jäi 
miehittämään jumbo ijoja käyttämästään 
luovuudesta huolimatta. Kiuruveden jouk
kueelta jäi puolestaai1 koko taestelu hai1n.it
tavasti väliin. koska yhdellekään joukku
een jäsenistä ei huolellisista ennakkoval
misteluista huolimatta sattunut venettä mat
kaan. No. vahingosta vii sastuu! 

Taesto 2000 

1. Varkaus Ruokojärvi 65 
(Antti Kanniainen, Timo Korhonen, 
osa-aik. Helena ja Risto Rönkä) 

2. Maaninka Kinnulanlahti 64 
(IMa, Riitta Rajala, Petteri 
Mustakallio) 

2. Siilinjärvi Vehkamäki 64 
(MU) 

4. Maaninka Kinnulanlahti 2 61 
"Kiasma" (ALä, LLä, ERi) 

5. Kuopio Keskimmäinen 58 
(Marko ja Jorma Kelo) 

6. Iisalmi Keskimmäinen 56 
(KBo, MNi, JYI) 

7. Rautalampi Tyyrinvirta 55 
(JKn, Teuvo Vepsäläinen) 

8. Lapinlahti Linnansalmi 50 
(Kalevi Asikainen, ARi, 
Aaro Väänänen) 

9. Rautalampi Rastunsuo 48 
(TF, Petri Sallinen, VU) 

10. Kiuruvesi Luupuvesi 
(torni tulvan vallassa) 

Tornien Taestot 

Taesto 2001 

Toukokuun 5. päivän aamu V1.1onna 2001 
aukeni taestolaisi lle umuisena ja ti hkusa
tei ena. Paikkapaikoin utu oli niin tiheää. 
että sellaisenkin pienen tapatu1man. kuten 
optiikan unohtamisen linturetkivai·usn,k-
e ta, olisi hymyssäsuin voinut hyväksyä. 

Päivää kohden keli y1itti välillä selk.iytyä. 
mutta varsin utuinen. viileä ja sateinen ki
sasta si lti tuli . Jutun k.i1joittajak.in lastasi vä
hite llen päälleen kaiken mukana olleen li 
sävaatetuksenja hyti i si lti kylmästä. Ama
tööri! 

Koleahkosta säästä huolimatta lajeja 
nähtiin jälleen ennätysmäär·ä. Tae ton nel
jä parasta joukkuetta ri kkoivat kaikki 70 
lajin maagi en rajapyykin, voittajan, Vai·
kauden Ruokojär·ven joukkueen. havaites
sa peräti 78 lajia! Parhaita vetoja edustivat 
Ruokojärven nuolihaukka. Tyyrinvirran 
1iekko ja meriharakka sekä Maaningan K.i
asmalla havaittu sinirinta. Yhteen ä lajeja 
k.i1jattiin 115. 

Varkauden Ruokojärvi otti jo toisen pe
rättäisen voittonsa ja kisaval ti kka näytti 
tässä vaiheessa tekevän pysyvästi pe änsä 
paikallisten lintumiesten muutenkin täyteen 
palkintokaappiin. Voittajan tulosten kyseen
alaistaminenkaan ei missään nimessä voi
nut tulla kysee een, illä onhan Varkauden 
joukkuee sa ikioma ··virallinen valvoja", 
nimittäin ylikon taapeli Hannu "Pan1ppu" 
Räsänen. Tällä tuloksella Varkauden poi
kien ijoitus valtakunnallisessa ki assa oli 
hieno 37 .. kun koko Taistoon otti osaa yh
teensä 119 joukkuetta. 

Taesto 2001 

1. Varkaus Ruokojärvi 78 
(Timo Immonen, Harri ja Markus 
Miettinen, Hannu Räsänen) 

2. Lapinlahti Linnansalmi 75 
(TF, MKe, ERi, PSa) (osa-aik ARi) 

3. Rautalampi Tyyrinvirta 73 
(Jussi Aalto, Esko Vesanen, TVe) 

4. Iisalmi Keskimmäinen 71 
(KA, KBo, Kai Jäderholm, MNi, JYI) 

5. Vesanto Koivulahti 67 
(AHg, JKn, Ari Tossavainen) 

6. Maaninka Kinnulanlahti 66 
(Aimo Hartikainen, JKe, IMa) 

7. Siilinjärvi Vehkamäki 60 
(Erkki Björk, Juhani Rissanen 
KRu, MU) 

8. Maaninka Kinnulanlahti 54 
"Kiasma" (ALä, LLä, Suoma 
Virnes) 

9. Nilsiä Pisa 52 
(Pertti Renvall, Riitta Suhonen, 
Outi Vainio) 

10. Kuopio Keskimmäinen 50 
(JoK, Anja ja Tiina Soininen) 

27 



Taesto 2002 

Taesto 4.5.2002 ei säätil an puolesta hirveä ti poi
kennut edellisvuodesta eli Estetin perälauta vuo
si entiseen malliin j a tummat pil vet roikkuivat 
matalalla. Positii vista kehity kulkua edusti sään 
suhteellinen lämpöisyys elohopean sahatessa + l 0 
- + 15 asteen välillä. Tuulikaan ei onneksi pahem
min häirinnyt lajien metsästystä,joten ky llä siellä 
tornissa toimeen tuli. mutta silti .. . 

Tänäkin vuonna neljä kärkijoukkuetta saalis
ti vat kukin vähintään 70 lajia. Ensimmäisen Ta
eston vuonna 1999 voittanut Lapinlahden Linnan
salmi palasi taas kultakantaan huolimatta siitä. että 
myös allekirjoittanut kuului j oukkueeseen. Kisa 
oli tavalliseen tapaan tiukka voittomarginaalin 
oll essa tällä ke1taa kolme lajia. K okonaislajimää
räksi saatiin 116, mikä ,ikkoo yhdellä edellisvuon
na tehtaillun ennätyksen 115. Aikaisempiin taes
teloihin veirnttuna nyt tehtiin varsin kovia havain
toj a, j oista ehdottomasti paras on Iisalmen K es
kimmäisellä nähty 2 kv isolokki . Lisäksi maini t
takoon Rii staveden K eskirnmäisellä tavatut har
maasorsa j a karikukko. Voittaj ajoukkueen sijoi
tus valtakunnalli sessa Taistossa oli 47: . Yhteen
sä mukana oli 141 innokasta ki satiimiä. 

Taesto 2003 

Vuoden 2003 Taesto käytiin sään puolesta var·s in 
oikukkaissa nmnelmissa 3.5.2003. Edellisiltana 
katseenkestävä meteorologityttösemrne Mette oli 
lupaillut suurinpii1tein kuumankiihkeitä kesätuu
lia j a t-pai takeliä, mutta mitä vielä: awinkovoi
teiden j a -va,joj en kanssa tomeihin kavunneet 
staijarit koki vat paluun arkeen sadekuurojen, poh
joisnmlen j a kolean kelin saattelemina. Varkau
dessa tosin oli lähes koko kisan aj an ollut kuu
lemma mitä mainioin retkeilysää. mikä heille suo
takoonkin, sillä tappion karvas kalkki oli var·mas
ti Immosen Timpan tiimille muutenkin tarpeeksi 
vaikeata nieltävää. 

Taesto 2002 
1. Lapinlahti Linnansalmi 75 

(TF, MKe, ERi, PSa) (osa-aik. Juha 
Koponen, ARi) 

2. Maaninka Kinnulanlahti 72 
(AHa, JKe, IMa) 

3. Rautalampi Tyyrinvirta 71 
(Risto Kannisto, Hannu Siikavirta, 
EVe, TVe) 

4. Varkaus Ruokojärvi 70 
(TI, HMt, MMi, HRä) 

5. Siilinjärvi Vehkamäki 66 
(EB, MU) 

6. Iisalmi Keskimmäinen 64 
(KA, KBo, MNi, JYI) 

7. Kuopio Keskimmäinen 64 
(JoK, ALä, LLä, PRe, RSu, JoK) 

8. Vesanto Koivulahti 59 
(AHg, JKn, ATo) 

9. Leppävirta Nikkilänmäki 34 
(HRö, RR) 
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Tämänvuoti es a Tae tossa kaksi j oukkuet
ta teki lintutennein ilmaistuna selkeän pesäeron 
muihin . Voittaj aksi selviyty i edellisvuoti seen 
tyyliin L apinl ahden Linnansalmen j oukkue. 
'Tintintihrustelijat" saivat kasaan kokonaiset 79 
lajia. mikä on samalla uusi ulja ennätys. Toi
seksi tuli todella tiukan taistelun jälkeen Varka
uden Ruokoj ärven nimi vahva sikennä, joka la
jimäärällään 78 sivusi vuonna 2001 tekemään
sä entistä ennätystä. K okonaislajimäärä putosi 
hieman edellisvuoden I1 6:sta ollen nyt l J 1. 
Parhaita plokkauksia oli vat epäilemättä Riista
veden K eskimrnäi ellä havain1t lyhytnokkahan
hi , ri stisorsa j a merihanhi. M etihanhi nähtiin 
myös M aaningan PataJahdella. Valtakunnallises
sa ki sassa L apinlahti löyty i sij al ta 42 Varkau
den ollessa 46 :s. Tornien Taistoon osallistui 
vuonna 2003 yli 160 joukkuetta. 

Tomien Taesto näyttäisi viidessä vuodessa 
vakiinnuttaneen paikkansa pohjoissavolaisen 
linn1väen sydärnissä. Kisaan on vuodesta toiseen 
ottanut osaa kymmenkunta enemmän tai vähem
män kilpailuhenkistä j oukkuetta. Tulevaisuudes
sa osanottajien määrä n1lee vannasti kasvamaan. 
kun uusia torneja nousee lisää hyville lintupai 
koiJle. Itse asiassa osanotto ei edes edellytä tor
nin olemassaoloa. pelkkä raj atn1 kilpailualue Li it
tää. Tästä esimerkkinä Siilinjärven Vehkamäki, 
j ossa Ukkos-Markku hoveineen töllistelee lin
tumaailman tarj ontaa mäen harjalta käsin. 

Taeston kantaisän, Tornien Taiston, j atku
vasti kasvaessa j a kehittyessä myös omalla Ta
estollamrne on hyvät edellytykset saavuttaa en
ti stä enemmän näkyvyyttä lintuha1nstuksen 
edistämistyössä. Uudet taestelutove1i t ovat aina 
tervetulleita j oukkoon vaikkapa ensi vuonna L a
pinlahden Linnansalmella, j olloin The Great Tit 
Watchers tulee ottamaan kolrnarmen perättäisen 
voittonsa! Sään puolesta en uskalla toivei ta juu
rikaan esittää. Vesisadetta j a pohjoistuulta lie
nee ainakin luvassa. 

Taesto 2003 
1. Lapinlahti Linnansalmi 79 

(Great Tit Watchers: TF, MKe, ERi, 
PSa) (osa-aik. JKo, ARi) 

2. Varkaus Ruokojärvi 78 
(TI, MMi, HMi, HRä ym.) 

3. Rautalampi Tyyrinvirta 73 
(RKa, HSi, EVe, TVe) 

4. Maaninka Kinnulanlahti 68 
(AHa, JKe, IMa) 

4. Kuopio Keskimmäinen 68 
(JoK, ALä, LLä, PRe, RSu ym.) 

6. Iisalmi Keskimmäinen 64 
(KA, KBo, MNi, AVä, JYI) 

6. Siilinjärvi Vehkamäki 64 
(EB, JRi, MU) 

7. Rautalampi Rastunsuo 63 
(Eila Karki, JKn ym.) 

8. Maaninka Patalahti 58 
(PMu, RiR, SVi) 

9. Joroinen Pasalan lava 54 
(ANy, ERe) 

10. Leppävirta Nikkilänmäki 34 
"kotiterassi" (HRö, RR) 

Syksyn 
16~~ 
Havumetsävyöhykkeen käpy
tikat vaeltavat ainakin lyhyitä 
matkoja säännöllisesti keväi
sin ja syksyisin. Lajin pääasi
allisena talviravintona ovat 
havupuiden siemenet, joiden 
määrät vaihtelevat ajallisesti 
ja paikallisesti mm. säätekijöi
den ja siemeniä vikuuttavien 
hyönteisten määrien säätele
minä. Siten lajin vaellustaipu
mus on "järkevä" selviytymis
strategia talvisen ravintopulan 
uhatessa. Silloin tällöin käpy
tikkojen li ikehdintä saa Suo
messa massavaelluksen mit
tasuhteet. Pääosa näiden 
vaellusten linnuista on lähtöi
sin itärajamme takaa, jossa 
hyvän pesimäkauden seu
rauksena vahvaksi kasvanut 
kanta ja samanaikainen ha
vupuiden huono siemensato 
lienevät keskeisiä tekijöitä 
joukkoliikehdinnän taustalla. 

Heinäkuussa 2001 kan
tautui mm. Pohjois-Karjalasta 
havaintotietoja käpytikkalii
kehdinnästä, mikä herätti kiin
nostukseni tarkkailla tilannet
ta myös Pohjois-Savon puo
lella. Pohjois-Savon pitkän 
lintuharrastushistorian aikana 
ei ole kirjattu tietoja käpytikan 
suurvaelluksista, vaikka epäi
lemättä vaeltavia tikkoja on 
viuhtonut joukoittain maakun
tamme ilmatilassa aiemmin
kin. Osittain tämä johtunee 
aiempien vuosien vähäisestä 
retkeilyaktiivisuudesta heinä
elokuussa, jolloin käpytikko
jen syysliikehdintä lienee 
maakunnassamme vilkkaim
millaan. Ruokolainen & Kaup
pinen (1999) mainitsevat 
Pohjois-Savon parhaimmiksi 
syysvaellussummiksi 23.-
24.7.1983 yhteensä 30 m ja 
30.7.-5.8.1984 yhteensä 29 
m Rautalammin Rastunsuol
la. 

Syksyllä 2001 seurasin 
käpytikkoja heinäkuun lopulta 
alkaen muun muutonhavain
noinnin ohessa erityisesti Sii
linjärven Raasiossa, Ahmon 
pelloilla (kirkonkylä), Siltasal
messa (Jälä) ja Vehkamäellä 
(Jännevirta). Jälkimmäiset 
havainnointipaikat sijoittuvat 
Juurusveden ja Keski-Kalla
veden rajaamalle laajalle 
maakannasalueelle, kun taas 



Käpytikkavaellus 2001 

)01 käpytikkavaellus Siilinjärvellä 
Raasio ja Ahman pellot sijait
sevat "keskellä mannerta" 
syrjässä vesistöreiteistä. Si
ten Siilinjärven havainnot ku
vastanevat tikkaliikehdinnän 
yleistä luonnetta maakunnas
samme paremmin kuin vesis
töreittien kapeiden maakan
nasten tai rannikoiden johto
linjoilta saadut havainnot. 
Raasiossa tikkojen havain
nointi oli usein vain rengas
tuksen yhteydessä tapahtu
nutta oheistoimintaa. 

Aamuretkiä tein maakun
nassa 9.7. jälkeen seuraavan 
kerran 20.-21 .7., jolloin Raa
sion rengastelun sivutuotteina 
havaitsin 1 m + 1 p (20.7.) ja 
10 m (21.7.) käpytikkaa. Vael
lus oli siis tuolloin jo käynnis
sä. Ensimmäinen varsinainen 
aamustaijaus Ahman pelloilla 
25.7. osoitti, että talttaajilla oli 
menossa kunnon liikehdintä; 
3,5 tunnin kiikaroinnin aikana 
peltoalueen ylitti määrätietoi
sesti länteen ja luoteeseen 
edeten yhteensä 46 tikkaa. 
Tikat lensivät leveällä rinta
malla ja eri korkeudella, osa 
jopa yli 100 m:n korkeudessa 
koukkien. Maakunnallinen tik
kavaellusennätys murskaan
tui siis jo ensimmäisellä yri
tyksellä! 

Itse asiassa käpytikoilla 
lienee ollut menossa tuolloin 
jo vaelluksen kiihkeimmät vai
heet (vrt. kuva 1 ), sillä seu
raavina päivinä tahti oli poh
joissavolaisittain edelleen ri
vakkaa. Noustuani aamulla 
26.7. tikkojen näkemisen toi
vossa Vehkamäen huipulle 
tikkoja alkoi pienen odottelun 
jälkeen taas virrata eiliseen 
suuntaan . Puolipilvisen ja ete
lätuulisen päivän saldoksi 
ertyi klo 4.15-9.15 yhteensä 

97 muuttajaa. Seuraavan ker
an staijasin Vehkamäellä llk

arl<. asen kanssa 28.7. 
.! .!5-10.30. Kohtalaiseen 

luo·e s-JJ een puskeneet tikat 
viipo c:i' ,., metsän pinnas
sa Ja .--.e ses · osittain jopa 
latvus eri a ssä. Korkealta 
mäelta a,a~- rnme metsää 
ja taivasta as:e'1 yhteensä 
83 m tikkaa ::i saan neljän 
kilometrin paassa ..ioteIspuo
lellamme - - - ::>raan likko
jen menosu rassa vehka
mäeltä katso ..,-a - - oNalan 
Kinnulannieme '2 s.a,.,..aan ai-

kaan kiikaroinut Pert1i Renvall 
dokumentoi yhteensä peräti 
166 m. Kinnulanniemellä "tik
kaputki" oli kapea (n. 1 km) ja 
osa tikoista pujahteli eteen
päin puiden latvojen alapuo
lella. Alhaisen muuttokorkeu
den takia ilmeisesti merkittä
vä osa tikoista pääsi siis li
vahtamaan korkean Vehka
mäen sivuitse huomaamat
tamme. Vertailun vuoksi mai
nittakoon, että Kallaveden 
ulapan länsipuolella Kuopion 
Siikaniemellä tähystellyt Erkki 
Björk ei sen sijaan havainnut 
klo 7.20-8.10 ensimmäistä
kään vaeltajaa! Ilmeisesti 
metsien linnut eivät uskaltau
tuneet Kallaveden ylitykseen. 
Aikavälillä 20.-28.7. Siilinjär
vellä havaittiin yhteensä 403 
vaeltavaa käpytikkaa. Tikko
jen liikehdinnässä oli kunnolli
sen massavaelluksen elkeet 
Pohjanlahden rannikolla jo 
elokuun ensimmäisinä päivi
nä (mm. 4.8. Kalajoella 3950 
m)(Pöyhönen 2001), joten 
vaelluksen alkurynnistys 
saattoi lipsahtaa Pohjois-Sa
vossa osittain ohitsemme. 

Vaellus jatkui kuitenkin 
voimakkaana elokuun alussa 
meilläkin. Vehkamäellä ha
vainnoitiin seuraavan kerran 
4.8. (klo 5.10-10.10), jolloin 
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mäen ohitti tasaisena virtana 
yhteensä 205 länteen ja luo
teeseen räpytellyttä tikkaa. 
Tämän jälkeen meno alkoi 
rauhoittua; 9.8. nähtiin Vehka
mäellä 65 m ja 11 .8. Raasios
sa 43 m, mutta 12.8. - tosin 
sää oli hieman sumuinen -
Vehkamäellä kirjattiin enää 
yksi vaeltaja! Elokuun puoli
väliin sattui kuitenkin uusi 
muuttopiikki , sillä 16.8. Ah
man pelloilla meni aamun ai
kana 45 m ja samaan aikaan 
mm. Kuopion Puutossalmen 
kapeikossa nähtiin huikeat 
251 m (Asta Lähdesmäki , 
Lassi Lähdesmäki , Suoma 
Virnes) , joka jäi syksyn - ja 
samalla kaikkien aikojen -
ennätysmuutoksi koko Poh
jois-Savossa. Aiemmin ke
sän/syksyn 2001 aikana Puu
tossalmella ei ollut aamuha
vainnointia! Elokuun ensim
mäisen puoliskon tikkasum
ma oli Siil injärvellä 325 m. 

Aiempien kirjallisuustieto
jen pohjalta elättelin toivoa 
tikkavaelluksen huipentumi
sesta elokuun loppupuoliskol
la, mutta elokuun puolivälin 
jälkeen tikkaliikehdinnässä 
alkoikin jäähdyttelyvaihe. Sii
linjärvellä havaittiin elokuun 
jälkimmäisellä puoliskolla 
kahdeksana päivänä enää 

kuukausipuolisko 

vain 81 m. Syyskuussa tikka
vaellus oli ohi ; koko kuukau
den summaksi saatiin Siilin
järvellä vain 17 m. Loka- ja 
marraskuussa nähtiin enää 
rippeitä (kuva 1). 

Siilinjärven havaintopis
teistä havaittiin aikavälillä 
20.7.-10.11. yhteensä 837 
vaeltavaa tikkaa. Käytännös
sä kaikki olivat käpytikkoja, 
vaikka em. summa sisältää 
myös KT-määritykset. Syksyn 
aikana ei Siilinjärvellä nähty 
yhtään valkoselkätikkaa. Poh
jantikkojakin havaittiin muut
tolennossa vain 1 yksilö. 

Pohjois-Savon läpi muut
taneiden likkojen määristä 
voidaan esittää vain hyvin 
karkeita arvioita. Oletetaan 
rohkeasti , että Siilinjärven ha
vainnot edustivat havainnoin
tipäivinä keskimääräistä tilan
netta maakunnan alueella 
(Sii linjärven havaintopisteet 
eivät ole selvillä johtolinjoilla) 
ja että kaikki alle 2,5 km:n 
etäisyydeltä (5 km:n levyisellä 
kaislalla) muuttaneet tikat 
nähtiin havainnointiaamujen 
aikana havainnointipisteessä. 
Oletetaan lisäksi , että sellaisi
na päivinä jolloin havainnoin
tia ei ollut, tikkoja muutti ko. 
kuukausipuoliskon havain
nointipäivien yksilömääristä 

elo 1 

6 

325 

elo 11 

8 

81 

syys 1 

2 

15 

syys 11 

4 

loka 1-
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11 2 

Kuva 1. Käpytikkavaellus kuukausipuoliskoittain Siilinjärvellä syksyllä 2001. Vaelluksen 
voimakkuutta kuvataan havaintoindeksillä, joka on saatu suhteuttamalla muuttolennos
sa havaittujen tikkojen määrä havainnointiaikaan (johon on laskettu havainnointiaika klo 
4-10) ja antamalla heinäkuun jälkimmäisen puoliskon suhdeluvulle indeksiarvo 100. Se
litykset: A = havainnointipäivien määrä, B = muuttolennossa havaitut tikat. 
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~ Käpytikkavaellus 2001 & Satakielen laulu V Siivekäs~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Taulukko 1. Käpytikkojen muuttosuunnat muuttokauden 
eri vaiheissa Siilinjärvellä syksyllä 2001. 

NW NW-W 

-31.7. 166 232 
1.-15.8. 10 267 
16.-31.8. 7 49 
1.9.- 4 

laskettua päiväkeskiarvoa 
vastaava määrä. Näillä ole
tuksilla maakuntamme läpi, 
150 km leveän kaistan kautta, 
muutti heinäkuun puolivälin ja 
marraskuun alun välisenä ai
kana noin 85000 käpytikkaa. 

Yleensä tikat läpsyttelivät 
mennä yksikseen tai kahden
kolmen yksilön väljinä mini
parvina. Parhainakaan muut
topäivinä parviksi tulkittavissa 
muodostelmissa ei mennyt 5-
6 lintua enempää. Heinäkuun 
lopun ja elokuun alun huippu
päivinä tikkoja lensi kuitenkin 
tasaisena virtana siten, että 
kertaalleen horisonttia siila
tessa kiikarin näkökenttään 
osui usein kymmenkuntakin 
eri etäisyyksillä etenevää talt
tanokkaa. Muuttokorkeus 
vaihteli tuulen suunnan mu
kaan; lännenpuoleisilla tuulilla 
linnut painelivat yleensä met
sän pinnassa, etelän ja kaa
kon suunnasta puhaltaneilla 
tuulilla muuttajat lensivät sel
västi korkeammalla, harvoin 
kuitenkaan yli 100 m:n kor
keudella. 

Havainnoinnissa keskityin 
ohimuuttavien likkojen luku
määrän selvittämiseen. Näin 
ollen lintujen ikää en yrittänyt 
järjestelmällisesti määrittää. 
Kaikki noin 20 iälleen määri
tettyä yksilöä olivat 1 kv-lintu
ja. Aiempienkin käpytikkava
ellusten ehdottomana enem
mistönä ovat olleet nuoret lin
nut (mm. Cramp 1985). 

Heinä- ja elokuussa tikko
jen muuton päivärytmiikka oli 
säntillistä. Muuttolennossa 
koukkivat tikat ilmaantuivat 
taivaalle vasta aamun valos
tuttua kunnolla; heinäkuun 
lopulla aamumuutto alkoi 
säännöllisesti noin klo 5.30 ja 
elokuun alkupuoliskolla klo 
5.30-6.00. Huippupäivinäkin 
meno hyytyi nopeasti klo 
8.30-9.00, eikä klo 9 jälkeen 
yleensä tarvinnut enää tikkoja 
haeskella taivaalta. Loppupäi
vän tikat ilmeisesti käyttivät 
ravinnon tankkaamiseen. Jos 
aamuiseen lentoetappiin kului 
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w W-SW sw muut 
suunnat 

1 4 
42 3 2 
2 8 2 
2 12 3 7 

aikaa kolmisen tuntia, muut
tajat etenivät tuskin 100-150 
kilometriä enempää aamus
saan, koska linnut myös las
keutuivat välillä puihin kesken 
muuttolennon. 

Siilinjärvellä likkojen vallit
sevina muuttosuuntina olivat 
luode ja länsi läpi muuttokau
den (taulukko 1 ). Muuttokau
den loppupuolella tikkoja len
si aiempaa suhteellisesti 
enemmän länteen ja lounaa
seen. Muihin suuntiin etene
viä tikkoja havaittiin hyvin vä
hän. 

Syksyn 2001 käpytikka
vaellus oli näyttävä. Vastaa
van mittasuhteen käpytikka
ryntäyksiä ei alueeltamme ole 
aiemmin dokumentoitu . Vael
lusta on luonnehdittu Suo
messa yhdeksi voimakkaim
mista sitten vuoden 1962 jätti
vaelluksen (Pöyhönen 2001 ). 
Tuohon "veret seisauttanee
seen" vaellukseen verrattuna 
tarkasteltu käpytikkaliikehdin
tä lienee ollut varsin kevyt ty
kitys. Syksyn 1962 suurvael
luksesta ei liene Pohjois-Sa
von osalta ilmoitettuja vael
lushavaintoja. 

Syksyn 2001 vaeltajien 
tarkemmat lähtöalueet sa
moin kuin ilmiön pohjimmai
set syyt ovat vain arvailujen 
varassa. Vaeltajien määristä, 
muuttosuunnista ja myös 
Pohjois-Karjalan havainnoista 
päätellen tikat tulivat valtaosin 
Venäjältä. Lintuja jäi maakun
taamme vähän, sillä talviha
vaintoja kertyi syksyn esiinty
miseen nähden niukasti . Talvi 
2001 /2002 oli maakunnas
samme heikko siementalvi 
sekä männyllä että kuusella. 
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Satakielen laulun vo 
Lintujen laulun voimakkuuk
sia ei liene ainakaan laajem
min tutkittu . Itse olen harras
tanut vuodesta 2001 alkaen 
lintujen äänien voimakkuuk
sien mittaamista Pohjois-Sa
vossa. Toukokuun lopulla 
2002 minulla oli tilaisuus 
tehdä mittauksia myös Vi
rossa. Virossa sain mitattu 
useiden satakielten äänen 
voimakkuuden. Kertyneen 
aineiston perusteella minulle 
heräsi ajatus verrata sata
kielen laulun voimakkuutta 
Suomessa ja Virossa. 

Olosuhteiden 
vaikutus 

Linnun laulun äänen voi
makkuuden mittaaminen ei 
ole ihan yksinkertainen asia. 
Äänen voimakkuushan riip
puu paitsi äänilähteen ääni
tehosta myös mittausetäi
syydestä ja suunnasta sekä 
ympäristön akustisista omi
naisuuksista. 

Avoimessa maastossa 
äänen etenemisvaimenemi
nen aiheutuu äänen hajaan
tumisesta ja ilman absorpti
osta. Hajaantumisvaimen
nus on verrannollinen etäi
syyden toiseen potenssiin 
niin , että ääni vaimenee 6 
dB etäisyyden kaksinkertais
tuessa. liman absorptio riip
puu äänen taajuudesta, il
man lämpötilasta ja suh
teellisesta kosteudesta. Ab
sorption merkitys tulee huo
mattavaksi vasta noin 100 
metrin mittaluokan etäisyyk
sillä linnun laulun taajuuksil
la ollen keskimäärin noin 1 ,5 
dB/1 00m. Mittausetäisyyden 
aiheuttaman vaihtelun elimi
noin normeeraamalla mitta
ustulokset 1 0 metrin etäisyy
delle lisäämällä mittaustu
lokseen äänen hajaantumis
vaimennuksen osuutena 
2011og(r/10) dB ja ilman ab
sorptiovaimennuksen osuu
tena 1,51(r-10)/100 dB, mis
sä r on todellinen mittaus
etäisyys. Etäisyyden mitta
uspaikalla laulavaan lintuun 
mittasin etäisyysmittarilla 
(Bushnell , Yardage pro) . 

Linnun asennon havait
seminen oli useimmissa ta
pauksissa mahdotonta, jo
ten laulusuunnan vaikutusta 
äänen voimakkuuteen pys
tyin analysoimaan vain yh
dessä tapauksessa, jossa 
pensaan latvassa laulavan 
linnun äänen voimakkuuden 
saatoin mitata useammasta 
suunnasta. 

Ympäristön akustiset 
olosuhteet vaikuttavat mitta
ustulokseen heijastusten ja 
äänen varjostusten seurauk
sena. Yleensä mittaukset on 
tehty olosuhteissa, joissa 
maanpinta on ollut akusti
sesti pehmeää eli ääntä 
huonosti heijastavaa eikä 
heijastavia rakennuksiakaan 
ole olut lähellä. Lintuun tai 
ainakin laulupuuhun tai -
pensaaseen on ollut nä
köyhteys. Mittausolosuhtei
den vaikutus mittaustulok
siin lienee ollut vähämerki
tyksellinen . 

Äänitason mittauksessa 
käytin tarkkuusäänitasomit
taria (B&K 2238) , jolla mitta
sin enimmäistason (LAFmaJ' 
minimitason (LAFm,

0
) , keski

äänitason (LAeq) ja mittauk
sen keston , joka oli noin 20 
sekuntia kerrallaan . Samas
ta linnusta tein korkeintaan 
5 mittausta. Taustamelun 
mahdollisen vaikutuksen eli
minoin vähentämällä enim
mäistasosta mittauksen ai
kaisen minimitason energia
periaatteen mukaisesti. Mit
tausten aikana käytin aina 
tuulisuojaa. Mittarin kalib
roinnin tein päivittäin vakio
äänilähteellä (Wärtsilä 
5274) . 

Laulun voimakkuuden 
mittana käytin 10 metriin 
normeerattua enimmäisää
nitasoa. Suomessa (Poh
jois-Savossa) olen tehnyt 
mittauksia 15 linnusta yh
teensä 95 mittausta ja Viros
sa (Tartossa ja Pärnussa) 9 
linnusta 43 mittausta. 

Äänitaso yli 70 dBA 
10 metrin päässä 

Kuvassa 1. on esitetty Suo
messa ja Virossa mittaamie-



nakkuus 
ni satakielten laulun äänen 
voima kuuksien (enimmäis
taso 10 metrissä) jakaumat. 
Äänen voimakkuudet ovat 
vaihdelleet 66 dBA:n ja 77 
dBA:n välillä. Suomessa sa
ta ielen laulun voimakkuu
det ovat olleet keskimäärin 
71 dBA ja Virossa 72 dBA. 
Tämä desibelin ero ei kui
tenkaan ole tilastollisesti (t
testi) merkitsevä. Virossa 
mittauksia tein osin kaupun
kimaisemmassa ympäristös
sä, joissa ääntä heijastava 
maan pinta on saattanut vai
kuttaa äänitasoihin nosta
vasti joissakin mittauksissa. 

Suuntaavuus pari 
desibeliä 

Yhdessä tapauksessa mi
nulla oli mahdollisuus mitata 
saman linnun laulun voimak
kuus eri suunnista (edestä, 
sivulta ja takaa). Tämä tilan
ne sattui kohdalle 16.6.2002 
Siilinjärven Kasurilassa. Ku
hunkin suuntaan tein 5 mit
tausta. Linnun laulaessa 
kohti tai sivulle oli enim
mäisäänitaso 10 metriin nor
meerattuna 71 , 1 dBA, mutta 
linnun laulaessa poispäin oli 
äänitaso 68,9 dBA. Laulun 
voimakkuus poispäin laulet
tuna oli tilastollisesti (!-testi , 
p<0,01) merkitsevästi 2,2 
dBA pienempi. 

Kuultavissa yli kilo
metrin etäisyydellä 

Tämän linnun laulun myös 
äänitin ( Sony, MiniDisk) ja 
analysoin sen taajuusspekt
nn SpectraPlus (Sound 
echnology) tietokoneohjel-

alla 1/3-oktaaveittain . 
Spe ri on esitetty 1 O met
riin normeerattuna kuvassa 
2. Sa akielen laulun voimak
kuus on su urinta taajuusalu
eilla 2000 - 3000 Hz ja 5000 
- 7000 Hz. 

Kuinka kaukana satakie
len laulun voi hyvissä olo
suhteissa kuulla, on arvioita
vissa laskemalla lauluäänen 
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Kuva 1. Satakielien mitattujen äänen voimakkuuksien (LAFmax,10m) jakaumat Suo
messa ja Virossa. 
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Kuva 2. Satakielen laulun taajuusspektri 10 metriin normeerattuna. 

vaimenemista sen edetessä 
ympäristössä. Oletetaan , 
että hiljaisissa olosuhteissa 
5 dBA äänitasolla laulu on 
kuultavissa. Avoimessa 
maastossa tai vähän ääntä 
vaimentavissa olosuhteissa, 
joissa äänisäteet kiertävät 
ääntä vaimentavat mäet ja 
metsät, vain hajaantumisvai
mennus ja ilman absorptio 
vaikuttavat. Tällöin satakie
len laulu ylittää 5 dBA ääni
tason vielä noin 1500 met
rin etäisyydellä. Tyynellä ke
lillä vesistön yli ääni voi kan
tautua kuultavana jopa 3,5 
km päähän , kun veden pin
nan heijastava vaikutus pie
nentää äänen hajaantumi
sesta johtuvaa vaimennusta. 

Toimituksen ja hallituksen tiedotuksia 

Viime numeron ilmoitettavien lajien listasta seuraavia huo
mioita. AHK-lajien listaan kuuluvat myös lumihanhi ja mor
siosorsa, jotka olivat jääneet puuttumaan listalta. Lisäksi 
mustaleppälintu ja vuorihemppo siirtyvät vuoden 2003 
alusta takaisin AHK-listalle. 

Pääkirjoituksessa olikin jo mainittu , mutta vielä toiste
taan tässä yhteydessä, että 2004 alusta lukien kuikkaverk
koon lähetetyistä viesteistä ei havaintoja talleteta yh
distyksen havaintoarkistoon. Havainnot on palautettava, 
kuikkakantaohjelmalla, Excel-taulukolla, internet-lomakkeel
la tai paperilla. Samalla muistutetaan myös, että vuoden 
2003 palauttamattomat havainnot on lähetettävä yhdistyk
selle tammikuun 2004 loppuun mennessä. 

Siivekkään osalta on siirrytty osittaiseen neliväritoteu
tukseen . Tätä on tarkoitus jatkaa myös seuraavissa nume
roissa. Ulkoasua on myös hiukan muokattu. Muutokset ovat 
olleet lähinnä kosmeettisia. Juhlavuoden numeroa on tar
koitus uudistaa enemmänkin . 

Hallitus kiittää jäsenistöä kuluneesta vuodesta ja toivot
taa kaikille Rauhallista Joulua ja Elämyksellistä Lintu
vuotta 2004! 
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Pohjoissavolaisia merilintuja 

Pohjois-Savoon on aikojen saatossa harhautunut harvinaisia merilintuja. Useimmat näistä 
ovat löytyneet niin huonossa kunnossa, että ne ovat päätyneet Kuopion luonnontieteellisen 
museon kokoelmiin. Sivuille 4-5 on koottu kuvat seitsemästä Pohjois-Savossa tavatusta 
merilinnusta. Näistä vain ruokki toimitettiin hoidon jälkeen Heinolan lintutaloon ja vapau
tettiin sieltä edelleen Itämerelle. Ylläolevan kuvan aromerikotka (löydetty 30.6.1926 
Tuusniemen Juojärveltä) on kaikkein harvinaisimpia Pohjois-Savossa tavattuja lintulajeja. 
Se ei ole varsinainen merilintu, sillä se asustelee Keski- ja Etelä-Aasiassa arojärvillä. Ku
vat on ottanut Kuopion luonnontieteellisen museon kokoelmalinnuista Eelis Rissanen. 
Heinolaan päätyneen ruokin on kuvannut Jarmo Yliluoma. Kuvamanipuloinnit tälle sivulle 
ja sivuille 4-5 on tehnyt Eelis Rissanen. 
Seuraavassa listassa luetellaan kuvasivujen lintuyksilöiden havaintotiedot. Tieteellisen 
nimen jälkeen suluissa on Pohjois-Savossa havaittujen yksilöiden määrä, mikäli niitä on 
havaittu enemmän kuin yksi: 
Nokiliitäjä (Puffinus griseus) 28.11.1985 Siilinjärvi Juurusvesi 
Madeirankeiju (Oceanodroma castro) 19.1.1993 Suonenjoki Iisvesi 
Pohjankiisla (Uria lomvia) (7) 2.12.1902 Kuopio Hirvilahti 
Riskilä (Cepphus grylle) (3) 18.4.1977 Siilinjärvi Sulkavanjärvi 
Ruokki (Alea torda) 2.12.2001 Vieremä Vuorisjoki 
Pikkuruokki (Alle alle) (8) 11.10.1993 Juankoski Suur-Säyneinen 
Lunni (Fratercula arctica) (3) 3.1.1953 Kiuruvesi Ruutana 
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