2/11

Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys r.y.

SR-2011-2

Siipirikko 2 / 2011 38. vsk

Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys r.y.

ISSN 03575705
Tämä sähköinen versio on osoitteessa:
http://www.pklty.fi/eSR/SR-2011-2.pdf
Puheenjohtaja:
Hannu Lehtoranta, puh. 0500 186607
Eevalantie 6 D 14, 83900 Juuka
hannu.lehtoranta@oyk.fi
http://www.juuanlintuharrastajat.net
Varapuheenjohtaja:
Toni Nurmi, puh. 0400 987773
tnurmi73@luukku.com
Sihteeri
Tarmo Sotikov, puh. 050 5291539
tarmo.sotikov@gmail.com
Rahastonhoitaja:
Janne Leppänen, puh. 050 3390605
janneleppanen@hotmail.com
Muut hallituksen jäsenet (2012):
Hannu Kauhanen, Janne Koskinen,
Pirita Latja, Tuula Pirnes
IBA ja suojeluvastaava:
Heikki Pönkkä, puh. 040 543 0011
Vastaava toimittaja:
Harri Hölttä, puh. 040 7229224
Lammaskallionkuja 7, 80140 Joensuu
holttah@gmail.com
Taittaja ja eSR-vastaava toimittaja:
Risto Juvaste, puh. 050-3676167
risto@juvaste.fi
Yhdistyksen kotisivut (Nettipesä):
http://www.pklty.fi/

Yhdistysasiat:
Jäsenmaksun suuruus v. 2012 on 25 €,
(opiskelijat 20 €, perhejäsen 5 €).
Jäsenmaksut (paitsi perhejäsen) sisältävät
Siipirikko- ja Tiira lehdet sekä BirdLife
Suomen jäsenmaksun.
Siipirikko lehti:
Jäsenlehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Siipirikon voi lukea joko sähköisenä tai
painettuna versiona. Sähköiset versiot sisältävät linkkejä ja lisätiedostoja (tekstiä, kuvia, videoita ja taulukoita ym.), joita ei painoversiossa ole. A4-taitettu eSR-versio on
selkeämpi ja helpommin tulostettavissa.
Painetun Siipirikon tilausmaksu on 25 €.
Vanhat irtonumerot 1€, edellisen vuoden
irtonumerot 2 € + postikulut.
Yhdistyksen tili: OP 5770052104032
Maksaessasi ilmoita pankkisiirrolla viestinä, mitä maksu koskee ja jäsenmaksussa
käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, joka
löytyy mm. osoitetarrasta. Uudet jäsenet
ilmoittavat viestissä nimensä, osoitteensa ja
syntymävuotensa.
Havaintojen ilmoitus sähköisesti:
PKLTY:n jäsenet voivat ilmoittaa havaintojaan BirdLife Suomen Tiirahavaintojärjestelmän kautta. http://www.tiira.fi/

Sisällys:
Pirteä nelikymppinen?
Uhanalaiset lintulajit Pohjois-Karjalassa
Harri Hölttä, Harri Kontkanen, Risto Juvaste ja Arvo Ohtonen
PKLTY - MUISTELOITA
Reijo Erola
Jouni Pursiainen
Ari Latja
Raimo Latja
Hannu Lehtoranta
Hannu Kivivuori
Hannu Kauhanen
Risto Juvaste
Miksi tällainen Siipirikko?

3
4
4
19
19
20
22
23
24
26
27
28
31

Etukannen kuva: Vapoja Tohmajärven Onkamossa 7.10.2006 Kuva Timo Karkiainen
Valkoposkihanhimuuttoa käsiteltäneen Siipirikossa alkusyksyllä. (eSR-1-2012?)
2

SR-2011-2

Pirteä nelikymppinen?
Nelikymppisen ihmisen elämä näyttää ainakin tilastojen valossa tasaantuneelta
mutta toimeliaalta. Jälkikasvu ei vielä ole
lentänyt pesästä ja arkirutiinit pyörivät.
Vanhuudenhöperöyskään ei vielä vaivaa.

Siipirikko perustettiin kolme vuotta yhdistyksen perustamisen jälkeen ja on - nimestään huolimatta - ollut siivillään vuodesta
1974 lähtien. Viime vuosien suurin mullistus on ollut Tiiran ja muiden sähköisten
havaintosysteemien kehitys, joka on vaikuttanut kaikkien lintuyhdistysten jäsenlehtiin: havainnot löytää näppärästi netistäkin
ja lehtien merkitys on muuttumassa. Toisaalta tämä sähköistymiskehitys on tuonut
myös kaikki Siipirikot kaikkien ulottuville
yhdistyksen kotisivuille. Nyt myös uusimmat , osin jopa ennakkoon!

Entä missä tilassa mahtaa lintuyhdistyksemme olla nyt nelikymppisenä? Vaikka
erojakin löytyy, tasaantunut mutta toimelias kuvaa hyvin myös vuonna 1971 aloitettua
lintuyhdistystoimintaa Pohjois-Karjalassa.
Elinajanennustekin on hyvä, päihittäen selvästi meidän jäsenten ennusteet. Päätä hakataan toki välillä Karjalan mäntyyn, mutta
se kuuluu yhdistystoiminnan luonteeseen.

Nelikymppisjuhlien jälkeen maakunnan
lintunaisten ja -miesten kannattaa ryhtyä
hyvissä ajoin varautumaan viidenkympin
villitykseen. Yhdistyksen kymmenvuotisjuhlajulkaisussa oli nimittäin aikoinaan 132
sivua ja 25-vuotisjulkaisuun mennessä sivumäärä oli noussut jo 208:aan. Siten viisikymmenvuotisjulkaisusta on odotettavasti
sen verran paksu, että kirjoitustyöt vuotta
2021 varten on syytä aloittaa pikimmiten!
Sitä odotellessa toivotamme niin PKLTY:n
kuin emojärjestö BirdLife Suomenkin puolesta kaikki mukaan PKLTY:n toimintaan.

Tämä 40-vuotisjuhlalehti koostuu ennen
kaikkea kahdesta jutusta. Ensiksi kerrotaan
maakunnan uhanalaisista kosteikko- ja
suolinnuista. Vaikka lajeista löytyy muuttohaukan paluun kaltaisia ilonaiheita, on
suunta monien tuttujen, aiemmin yleisten
lajien kohdalla valitettavasti alaspäin. Toisena ohjelmanumerona on yhdistyksen
vanhojen partojen, niin aboriginaalien kuin
junan tuomien, viemien ja takaisintuomienkin tarinoita omasta harrastuksestaan eri vuosikymmenillä. Kokonaan menneiden muistelu ei kuitenkaan rajoitu tähän
numeroon, vaan asiaan palataan vielä myöhemmissä Siipirikoissa.

Hannu Lehtoranta, puheenjohtaja, PKLTY
Aki Arkiomaa, toiminnanjohtaja, BirdLife
Suomi
Harri Hölttä, päätoimittaja, Siipirikko

Kuva 1. Outokummussa tammikuussa 2012 seikkaillut maakotka. Kuva Osmo Heikkala
HUOM Tämä kuva puuttui painoversiosta, tiedonsiirtovirheen takia. Myös kuvanumerot ja jotkut linkit poikkeavat painoversiosta samasta syystä.
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Uhanalaiset lintulajit Pohjois-Karjalassa
Harri Hölttä, Harri Kontkanen, Risto Juvaste ja Arvo Ohtonen

OSA 1

Osa 1: Kosteikoiden ja soiden lajit
Katsauksessa käsiteltävät lajit voidaan karkeasti jakaa seuraaviin ryhmiin:

Suomen uhanalaisten lajien seurantatyöryhmä julkaisi kesällä 2010 uusimman tieteellisen tiedon mukaan päivitetyn listauksen maamme uhanalaisista lajeista (viite).
Ensimmäinen listaus tehtiin vuonna 1985 ja
tämä oli sen neljäs päivitys. Muiden lajien
ohella myös maamme pesimälintujen
uhanalaisuusluokat määriteltiin uudelleen.

1) Edelleen suhteellisen yleiset lintulajit,
joita ei aiemmin luokiteltu uhanalaisiksi,
mutta joiden pesimäkanta on viime vuosikymmeninä laskenut voimakkaasti. Tällaisia lajeja ovat jouhisorsa, heinätavi, tukkaja punasotka, mustakurkku-uikku, suokukko, keltavästäräkki ja pohjansirkku. Tällöin
uhanalaisuusluokituksen perusteena on
nimenomaan kannan voimakas laskusuunta.

Tarkastelun tuloksena uhanalaisten lintulajien lista koki merkittäviä muutoksia. Arvioiduista 241 lintulajista uhanalaisia lintuja
on 59 lajia (24,5 %). Äärimmäisen uhanalaisia (lyhenne CR) lajeja on 11 (4,6 %),
erittäin uhanalaisia (EN) 12 (5,0 %) ja vaarantuneita (VU) 36 (14,9 %). Silmälläpidettäviä (NT), eli taantuneita tai vähälukuisia,
mutta ei toistaiseksi uhanalaisia, lajeja on
30 (12,4 %). Elinvoimaisiksi (LC) luokiteltiin puolestaan 152 lajia (63,1 %). Hävinneiksi (RE) ei katsottu ainoatakaan lajia;
aiemmin hävinneinä pidetyistä lajeista
(mm. kiljukotka ja heinäkurppa) on kertynyt uutta tietoa tai ne ovat alkaneet pesiä
Suomessa uudelleen. Vaikka uhanalaisuuden arviointikriteereitä myös uudistettiin,
tavallisin peruste muutoksille aito muutos
lajin tilanteessa.

2) Pohjois-Karjalassa harvalukuisena levinneisyysalueensa pohjoisosissa esiintyvät lajit, joita ei aiemmin ole luokiteltu uhanalaisiksi. Näitä lajeja ovat liejukana, mustapyrstökuiri, mustatiira ja rastaskerttunen.
Niiden luokittelu uhanalaisiksi perustuu
siihen, että niiden pesimäkanta Suomessa
on pieni. Tällöin erilaiset satunnaistekijät
(esimerkiksi poikkeuksellisen kylmä talvi
talvehtimisalueilla tai yksittäisen tärkeän
pesimäalueen tuhoutuminen) voivat uhata
lajin säilymistä.
Valtakunnallisesti pieneen populaatiokokoon liittyvät satunnaistekijät ovat ainoana
uhanalaisuuden syynä 15 lajilla, jotka
useimmiten ovat juuri eteläisiä kosteikkolajeja.

Tässä artikkelissa esitellään valtakunnallisesti uhanalaisiksi määriteltyjen lintulajien
esiintymistä Pohjois-Karjalassa. Pääpaino
on maakunnassa pesivissä lajeissa ja artikkeli kattaa 15 kosteikoilla, erilaisissa vesistöissä ja soilla pesivää lajia. Satunnaisesti
pesiviä tai pesimäaikaan esiintyviä lajeja
esitellään myös lyhyesti. Metsissä ja pelloilla pesivät lajit käsitellään artikkelin seuraavassa osassa, joka julkaistaan seuraavassa
Siipirikossa. Pohjois-Karjalassa alueellisesti
uhanalaisia tai valtakunnallisesti silmälläpidettäviä lajeja ei ole käsitelty tässä yhteydessä.

3) Aiemminkin uhanalaisiksi luokitellut lajit. Näitä on katsauksessa käsitellyistä lajeista kolme: kultasirkku, muuttohaukka ja
selkälokki. Näiden lajien kannankehitys on
ollut vaihteleva: siinä missä kultasirkku on
käytännössä kadonnut pesimälinnustostamme ja selkälokki taantuu edelleen hitaasti, on muuttohaukan tilanne parantunut valtakunnallisesti 1980-luvulta lähtien
ja laji on myös palannut Pohjois-Karjalan
pesimälinnustoon.
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Edellinen Pohjois-Karjalan uhanalaisia lintuja käsittelevä yhteenveto julkaistiin yhdistyksen 25-vuotisjuhlajulkaisussa vuonna
1996. Silloinen katsaus käsitteli yhteensä 14
maakunnassa pesivää uhanalaista ja 10 silmälläpidettävää lajia sekä kolme läpimuuttavaa lajia. Edellä mainituista 14 uhanalaisesta lajista yhdeksän ei enää ole uhanalaisten lajien listalla.

soidensuojeluohjelman, lintuvesien suojeluohjelman että kansallispuistojen kehittämisohjelmien turvaamat alueet alkavat olla
kokonaisuudessaan suojelualueiksi perustettuja pitkällisen odotuksen jälkeen. Vuoden 2012 alkuun mennessä soidensuojeluohjelmasta on toteutettu 99 % ja lintuvesien suojeluohjelmasta 97 %. Suoelinympäristöjen suojelua edistää myös valtionmaiden vanhojen metsien suojeluohjelmakohteiden suojelun toteutus eli suojelualueiden perustaminen lähivuosina.

Kirjoittajien työnjako on ollut seuraava:
Harri Kontkanen on kirjoittanut vesilintuja
koskevat tekstit ja Harri Hölttä kultasirkun,
muuttohaukan, liejukanan, mustapyrstökuirin, mustatiiran, keltavästäräkin ja rastaskerttusen tekstit. Suokukon ja pohjansirkun kuvaukset ovat Arvo Ohtosen kirjoittamia ja selkälokkiteksti Risto Juvasteen
tekemä. Artikkelia laadittaessa on lisäksi
kommentteja saatu erityisesti seuraavilta:
Heikki Pönkkä, Pertti Koskimies, Tuomo
Ollila ja Margus Ellermaa.

Lintuvesillä, suojelluillakin, on kuitenkin
ongelmana niiden umpeenkasvu ja ne tarvitsisivatkin pikaista hoitoa. Soillakaan suojelualueen perustaminen ei välttämättä turvaa sen linnustoarvojen säilymistä, jos esimerkiksi suojelualueen ulkopuoliset ojitukset vaikuttavat suon tilaan. Soiden osalta
maakunnassa on edelleen laajoja, ojittamattomia lintusoita, joita ei ole suojeltu lakisääteisesti ja näistä tulisikin perustaa
luonnonsuojelualueita niiden luontoarvojen
pitkäaikaiseksi turvaamiseksi. Soidensuojelua on tehostamassa alkuvuodesta 2012 tulossa oleva valtioneuvoston päätös kansallisesta suostrategiasta.

Kiitokset kaikille!
Katsauksen lähdeaineistona on käytetty
mm. Siipirikossa julkaistuja harvinaisuuskatsauksia, maakunnan suojelualueilla tehtyjä linnustolaskentoja, Tiiraan ilmoitettuja
havaintoja, lajikohtaisia artikkeleita ja uusimman Lintuatlaksen tuloksia. Katsauksen
lopussa on tiivis lähdeluettelo.

Linnustollisestikin tärkeitä, suojelun arvoisia suoalueita ovat mm. IlajansuoValkeasuo, Ilomantsinsuo sekä KoivusuoRuosmesuo Ilomantsissa, Kuohusuo sekä
Teerisuon-Ruostesuon-Alussuon aluekokonaisuus Juukassa ja Turkkisuo-Kivisuo
Nurmeksessa.

Se tarkkuus, jolla uhanalaisten lajien pesimäkanta ja esiintyminen Pohjois-Karjalassa
tunnetaan, vaihtelee suuresti lajeittain ja
alueittain. Pääasiassa seuraavassa esitettävät johtopäätökset on tehty yhdistykselle
ilmoitettujen, vapaaehtoisten lintuharrastajien tekemien havaintojen sekä luonnonsuojelualueilla tehtyjen linnustolaskentojen
perusteella. Lajien esiintymisestä ei tule
tehdä paikkakohtaisia päätelmiä tämän artikkelin perusteella esimerkiksi kaavoituksen tai maankäytön suunnittelun tarpeisiin.
Nyt kun uhanalaisten lajien luokitus on
muuttunut, kannustamme kaikkia lintuharrastajia ilmoittamaan kaikki havainnot
uhanalaisista lajeista PKLTY:lle.

Etelämpänä sijaitsevista lintusoista on
mainittava Joensuun Kiihtelysvaaran Valkeasuon ojittamaton pohjoispää ja Tuupovaaran Kyhönsuo sekä Outokummun Viurusuo, jota Vapo on viimein tarjonnut Ympäristöministeriölle suojeltavaksi vuosia
kestäneen turpeenottokiistan jälkeen
HUOM. Tämä on P-K:n uhanalaisia lintuja
käsittelevän artikkelin osa 1, joka käsittelee
kosteikkojen ja soiden lajit.

Kosteikkojen ja soiden pesimälinnuston
uhanalaistuminen oli yksi suurimpia uuden
uhanalaisluokituksen esille nostamista
muutoksista. Näiden taantuvien ja uhanalaisten pesimälintujen suojelutilanteen parantaminen edellyttäisi monenlaisia toimia
niin Suomessa kuin ulkomaillakin, missä
kyseiset lajit talvehtivat. Suomessa sekä

Muita lajeja käsittelevä osa 2 tullaan julkaisemaan seuraavassa numeroissa. Ennakkoon ko. jatko-osaa voi kohta lukea
eSiipirikossa. (eSR-2011-3)
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Äärimmäisen
(CR)

uhanalaiset

Jos lajista on ilmoittamattomia havaintoja,
ne kannattaisi ilmoittaa lajin katoamisen
dokumentoimiseksi.
Lajin
katoamisen
syyksi on arvioitu muutokset lajin talvehtimisalueilla Aasiassa, sillä Suomessa lajin
pesimäelinympäristöt eivät ole muuttuneet
vastaavassa mittakaavassa. Kiteen Kyyrönniemen havainto on toistaiseksi viimeinen
havainto lajista Suomessa !

lajit

Kultasirkku Emberiza aureola
Kultasirkun häviäminen Pohjois-Karjalan
linnustosta on ollut yhtä äkillinen kuin koko maan tasollakin tapahtunut kato. Laji oli
1970 - 1980 - luvuilla monien lintujärvien
rantapajukoiden säännöllinen kesävieras ja
pesimälaji. Esimerkiksi Tohmajärven Värtsilän Sääperillä laskettiin vuosina 19831987 yhteensä 14-16 laulavaa koirasta vuosittain. 1990-luvulla monet vanhat perinteiset pesimäpaikat kuitenkin autioituivat.
1990-luvun laskevien havaintomäärien
vuoksi laji otettiin alueellisen harvinaisuuskomitean tarkastettavaksi vuonna 1996 ja
vuosilta 1996-1999 saatiin vielä 12 havaintoa. Lajin esiintyminen pysähtyi kuitenkin
kuin seinään vuoden 2002 jälkeen.

Erittäin uhanalaiset lajit (EN)
Suokukko Philomachus pugnax
Suokukko on yksi nopeimmin taantuneista
pesimälinnuista maassamme. Vaikka laji
vielä vuonna 2000 julkaistussa Suomen lajien uhanalaisuuden punaisessa arvioitiin
silmälläpidettäväksi lajiksi, niin vain kymmenen vuotta myöhemmin laji luokiteltiin
valtakunnallisesti erittäin uhanalaiseksi.
Suomen lintuatlaksen mukaan suokukon
pesimäkanta on tällä hetkellä 5 000 - 8 000
paria, kun se 1980 – luvulla oli 30 000 paria ja 1970-luvulla peräti 140 000 paria.
Viime vuosikymmeninä suokukko on rajusti
vähentynyt myös muualla Euroopassa, yli
85 prosenttia 30 vuodessa.
Suokukon väheneminen saattaa olla yhteydessä Länsi-Afrikan talvehtimisalueilla tapahtuneisiin ympäristömuutoksiin. On kuitenkin myös esitetty, että lajin levinneisyyden painopiste on siirtynyt kohti itää. Pesimäympäristöissä tapahtuneilla muutoksilla kuten luhta- ja niittyrantojen umpeenkasvulla sekä soiden ojituksilla on myös ollut vaikutusta suokukkokannan taantumiseen.

Kuva 2. Suomen viimeinen (?) kultasirkku
Kyyrönniemessä 9.6.2007 PaavoRantanen
2000-luvulta kultasirkusta tunnetaan enää
seuraavat kahdeksan havaintoa:

Suokukon pesimäkannan taantuminen
Pohjois-Karjalassa näkyy varmojen pesintäruutujen vähenemisenä atlasaineistoissa.
Tarkemmassa pesimäpaikkojen tarkastelussa on kuitenkin nähtävissä yksi selvä
poikkeus yleiseen kannankehitykseen verrattuna. Suolinnustolle merkittävä pesimäalue Patvinsuon kansallispuisto on maakunnan ylivoimaisesti tärkein suokukon pesimäalue. Vuonna 1996 tehdyissä laskennoissa lajin pesimäkannaksi puistossa arvioitiin 10-50 paria. Vuoden 2007 laskennoissa tulos oli vielä tätä selvästi parempi:
157 pesivää suokukkoparia.

24.6. sekä 3.-5.7.2000 1Ä Kitee Päätyeenlahti
24.5.2001 1Ä Joensuu Noljakka Suisto
11.-28.6.2001 Kontiolahti Iiksenniitty 1 2kv
k ja 14.6. alkaen 2 2kv k
19.6.2002 1 ad k Ä p Joensuu Iiksenvaara
22.6.2002 1Ä p Kesälahti Villala Ketolanlahti
17.7.2002 1 n W Joensuu Noljakka Aavaranta
11.-12.6.2003 1k Ä p Tohmajärvi Värtsilä
Savikko
9.-12.6.2007 1 2kv k p Kitee Kyyrönniemi
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Muilla suoalueilla suokukko on selvästi
harvalukuisempi ja suuntaus parimäärissä
on laskeva. Kontiolahden Pitkärannassa arvioitiin vuonna 1996 pesivän 6-10 paria,
2007 yhdeksän paria ja 2008 kolme paria.
Ilomantsin Koitajoen alueella kesällä 2002
tehdyissä laskennoissa lajia ei havaittu laisinkaan, vuoden 1997 laskentojen tulos oli
vielä kahdeksan paria. Kiteen Päätyeenlahdella arvioitiin vuonna 1992 pesivän yksi
pari, vuonna 2006 lajia ei laskennoissa havaittu. Polvijärven Viklinrimmen pesimäkannaksi arvioitiin vuonna 1996 1-5 paria.
Laji on kesäaikaan varsin hankala havaita,
mikä ei helpota pesimäkannan arviointia,
minkä lisäksi pesimättömiä läpimuuttajia
näkee kesälläkin. Uusimassa Lintuatlaksessa lajin pesintä onnistuttiin varmistamaan
vain yhdessä atlasruudussa, minkä lisäksi
laji tavattiin todennäköisesti pesivänä yhdeksässä ja mahdollisesti pesivänä samoin
yhdeksässä atlasruudussa.

Mustapyrstökuiri Limosa limosa
Mustapyrstökuiri on Pohjois-Karjalassa
harvalukuinen pesimälaji, josta ei ennen
vuotta 1994 tunnettu pesimäaikaisia havaintoja. Kevätmuutolla laji oli jo aiemminkin säännöllinen läpimuuttaja, syysmuutolta havaintoja sen sijaan on paljon vähemmän.
Lajin esiintyminen jakautuu maakunnassa
kahdenlaisiin elinympäristöihin: toisaalta
kosteikko- ja peltoalueille sekä toisaalta
soille. Vaikka soiden pesimäkannasta on
vähemmän tietoja, tuli ensimmäinen kesähavainto lajista juuri soilta: kesäkuussa
1994 nähtiin varoitteleva lintu Ilomantsin
Kesonsuolla. Jatkoa seurasi heinäkuussa
1996, kun Ilomantsin Viitasuolla havaittiin
varoitteleva lintu ja seuraavana vuonna samalla paikalla havaittiin touko-kesäkuussa
pari useasti. Soidintavista linnuista on toukokuisia havaintoja myös Patvinsuon kansallispuistosta, missä mm. nähtiin linjalaskennassa yksi lintu kesällä 2007 ja keväällä
2011 alueella soidinteli kaksikin kuiriparia.
Kesinä 2001 ja 2002 havaittiin soidintava
pari Kiteen Partiissuolla ja heinäkuussa
2007 tavattiin pari jälleen Kesonsuolla. Laji
vaikuttaisikin pesivän vakituisesti maakunnan itäosien parhailla lintusoilla.

Pesimäkannan taantumisesta huolimatta
muuttoaikoina suokukko on edelleen runsaslukuinen Pohjois-Karjalassa. Laji on
helppo löytää varsinkin toukokuussa, mutta
myös syksyllä sopivilta kosteikoilta ja soilta.
Viime vuosina suurimmat kevätparvet ovat
vuodelta 2010: Liperin Ahokylän pelloilla
9.-13.5. eri päivinä enimmillään 800-2300
p suokukkoa. Muina vuosina 2000-luvulla
suurimmat Tiiraan ilmoitetut parvet ovat
olleet: 5.5. 2002 500 p Ahokylästä ja 20.5.
2008 480 p Polvijärven Ruvaslahdelta.
Suokukon suurimpien kevätparvien koossa
ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia
1970-luvulta 2000-luvulle. Parhaiden vuosien suurimmat kevätparvet ovat nousseet
yli 1000 yksilöön, mutta yleensä olleet alle
tuhat lintua.

Aktiivisemmin retkeillyiltä kosteikko- ja
peltoalueilta havaintoja sen sijaan on
enemmän. Lajin pesintä on todettu kahdesti Liperissä: toukokuussa 2006 nähtiin mm.
hautova emo pesällä Ahokylässä ja Riihilammen alueella poikue heinäkuussa 2009.
Liperistä on kesähavaintoja myös muilta
vuosilta (2007, 2010, 2011) Riihilahdesta,
Lamminniemestä ja Tutjuntieltä.
Ilomantsin soiden ja Liperin peltojen ohella
lajin kolmas esiintymiskeskus on Tohmajärven (ent. Värtsilän) Sääperin ja Niiralan
ympäristö. Sääperin ympäristössä on havaittu toukokuun lopun ja heinäkuun alun
välisenä aikana kuireja ainakin vuosina
2002, 2008, 2009 ja 2010. Esimerkiksi
mm. 29.5.-6.6.2002 nähtiin 1-2p,
7.8.6.2009 1p ja 3.7.2009 3ad p sekä mm.
varoitteleva lintu ja yhteensä ilmeisesti
kuusi eri yksilöä kesällä 2011. Yksittäisiä
kesähavaintoja on tehty myös mm. Kontiolahden Pitkärannassa, Tohmajärven Perä-Muskossa sekä Joensuun Enon Sarvingissa.

Syksyisin suokukon muuttokausi kestää
heinäkuulta lokakuun alkupäiville saakka.
Syksyparvet jäävät selvästi pienemmiksi
kuin keväällä, alle 100 yksilöön. Viime vuosien suurimmat Tiiraan ilmoitetut syysparvet ovat 10.8.2011 80 p Lieksa, Pokronlampi, 20.8. 2011 75 p Nurmes, Haapalahti ja
22.9.2007 60 p Kitee, Puhos. Myöskään
suurimpien syysparvien koossa osalta ei ole
havaittavissa selviä muutoksia.
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Merkittävä osa myös keväisistä kuirihavainnoista on tehty samoilla paikoilla, joilla
niitä on nähty kesälläkin. Kuirin määrittely
pesiväksi tai läpimuuttajaksi ei välttämättä
ole yksinkertaista: linnut soidintelevat toukokuun alussa läpimuuton ollessa vielä täydessä käynnissä ja esimerkiksi edellä mainittu Liperin Ahokylän emo oli pesällään jo
12.5. Myöhäisin läpimuuttajaksi tulkittu
kuiri on tavattu Joensuussa Höytiäisen kanavan suistolla 3.6.2002. Syysmuuttavia
taas lienevät olleet 16.6.2008 Kon Pitkärannassa etelään muuttaneet kaksi lintua.

Lajin esiintymisessä maakunnassa ei pitemmällä aikavälillä ole ollut havaittavissa
varsinaista lasku- tai noususuuntausta ja
esimerkiksi kevään säätila vaikuttaa havaittujen lintujen määrään. Laji on luokiteltu
maassamme uhanalaiseksi monien muiden
kosteikkojen eteläisten tulokkaiden tavoin
siksi, että sen pesimäpopulaatio maassamme on pieni ja levinneisyysalueensa pohjoisreunalla. Euroopan mittakaavassa laji
on taantunut. Suomen pesimäkannan arvioitiin Lintuatlaksen yhteydessä olevan arviolta 30 paria ja kannan koossa ei ole tapahtunut voimakkaita muutoksia pariin vuosikymmeneen.

Suomen mustapyrstökuirikannaksi on Lintuatlaksen yhteydessä arvioitu 70-90 paria
ja pesimäkanta keskittyy voimakkaasti Liminganlahden ympäristöön. Vaikkei lajin
pesimäkanta kovin montaa paria välttämättä Pohjois-Karjalassa olekaan, kyse voi silti
olla maamme toiseksi tärkeimmästä mustapyrstökuirin pesimämaakunnasta. Toisin
kuin Suomessa laji taantuu laajalti Euroopassa.

Vaarantuneet lajit (VU)
Vaarantuneet vesilinnut
Monet lintuvesien arvokkaat vesilinnut ovat
taantuneet Suomessa voimakkaasti viimeisten parin vuosikymmenen aikana. Suurimmat negatiiviset kannanmuutokset ovat tulleet heinätavin, jouhisorsan, tukka- ja punasotkan sekä mustakurkku-uikun osaksi.
Linnustoselvitysten mukaan näiden lajien
kannat ovat suorastaan romahtaneet Pohjois-Karjalan parhaimmilla lintuvesillä. Kyseiset vesilinnut onkin määritelty uusimmassa uhanalaisluokituksessa vaarantuneiksi (VU) lajeiksi.

Mustatiira Chlidonias niger
Mustatiira on Pohjois-Karjalassa harvalukuinen, mutta lähes vuosittainen vierailija.
Vuoden 2010 loppuun mennessä maakunnassa oli nähty yhteensä 147 mustatiirayksilöä, jotka ovat tyypillisesti olleet toukokesäkuussa havaittuja harhailijoita.
Vaikka valtaosa lajista tehdyistä havainnoista koskeekin kevätharhailijoita, on lajista myös useita pesintään viittaavia tai liittyviä havaintoja. Lajin pesintä on varmistunut Kiteen Päätyenlahdella vuosina 1995 ja
1998, kun molempina vuosina paikalla nähtiin myös nuori lintu. Polvijärven Matkalahdella on todettu reviiri tai hyvin todennäköinen pesintä monena kesänä (mm.
1998 ja 2000-2002). Vuonna 2001 mustatiirapari rakenteli pesää Joensuussa Höytiäisen kanavan Suistolla pikkulokkikoloniassa, mutta järven vedenpinnan lasku karkotti koko kolonian paikalta.

Vesilintujen taantumien syyt ovat moninaisia ja paljolti kytköksissä toisiinsa. Yksi
keskeinen syy on lintuvesien liiallinen umpeenkasvu sekä siihen liittyvä vedenlaadun
heikkeneminen. Umpeenkasvun myötä
avovesialueiden määrä vähenee, mikä on
haitallista erityisesti sotkille, jotka kokosukeltajina tarvitsevat riittävän laajoja ja
syviä vesialueita ruokailupaikoikseen. Liiaksi umpeenkasvaneilla lintuvesillä sorsille
ja etenkin poikueille oleellisen tärkeät ruokailualueet, kuten esimerkiksi tulvivat saraikot, kuivuvat ja niiden kasvillisuus yksipuolistuu, millä taas puolestaan on negatiivinen vaikutus vesilintujen ravinnoksi soveltuvien pieneliöiden määrään.

Viime vuosina lajin vakituisin kesäinen havaintopaikka on ollut Joensuun Enon Koidanlampi. Esimerkiksi vuonna 2009 paikalla oli kaksi vanhaa lintua 27.5.-24.7. ja
vuonna 2010 samoin kaksi vanhaa lintua
aikavälillä 26.5.-27.7. Onnistuneesta pesimisestä Koidanlammella ei ole havaintoja.

Vaikkakin hyvät lintuvedet ovat alun perin
syntyneet rehevöitymisen seurauksena, lii8
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an suuri ravinnekuormitus antaa kasvillisuudelle mahdollisuuden tukkia vesialueet
ja aiheuttaa eliöstön kannalta kohtalokkaita
happikatoja talvisaikaan. Runsasravinteisessa vedessä levät menestyvät hyvin ja niitä hyväksikäyttävän eläinplanktonin määrä
kasvaa. Tässä vaiheessa eläinplanktonia
syövät särkikalat runsastuvat suhteettoman
nopeasti muuhun kalastoon verrattuna ja
ne antavat samalla leville entistä suuremman kilpailuedun. Suuret särkikalaparvet
saavat pohjaa pöyhiessään leville hyödyllisiä ravinteita vapautumaan lisää veteen ja
näin noidankehä on valmis. Yhä runsastuvat levät samentavat veden ja estävät valon
pääsyn pohjaan, jolloin uposkasvillisuus
kärsii ja samalla vesilinnuille ravinnoksi
tärkeät pieneliöt vähenevät. Useilla lintuvesillä pohjan eliöyhteisöjen tuhon täydellistävät ojitetuilta soilta ja metsistä tuleva
humuskuormitus, joka värjää veden yhä
tummemmaksi, lisää veden ravinteisuutta
ja pohjaan kasaantuu höttöistä turveliejua,
johon vesikasvit eivät enää kykene kunnolla
juurtumaan. Pohjois-Karjalan lintuvesillä
edellä kuvatun kaltaiset tapahtumaketjut
ovat mahdollisesti pääsyitä pohjalta ravintonsa hakevien sotkien ja mustakurkkuuikun taantumaan, joskaan aihetta ei ole
riittävästi selvitetty.

Jouhisorsa Anas acuta
Jouhisorsakanta on taantunut Euroopassa
huomattavasti erityisesti vuosien 1970–
1990 välisenä aikana. Jouhisorsaa uhkaavat
elinympäristömuutokset ja pyynti.
Pohjois-Suomessa jouhisorsan tärkeitä
elinympäristöjä ovat laajat aapasuot, etelämpänä merenrantaniityt ja lintujärvet.
Jouhisorsa viihtyy erityisesti matalilla kortejärvillä ja saraa kasvavilla rannoilla peltojen läheisyydessä. Siksi se onkin kärsinyt
alavien rantaniittyjen pensoittumisesta rantalaidunnuksen loputtua. Suomen jouhisorsakannan kooksi 1980-luvun lopulla arvioitiin 20 000–30 000 paria ja nykykannan
(v.2010) kooksi 8 000–15 000 paria.
Jouhisorsa esiintyy vähälukuisena koko
Pohjois-Karjalassa lintujärvillä ja soilla.
Jouhisorsan parimäärät hyvin seuratuilla
lintuvesillä vaihtelevat vuosittain melkoisesti. Outokummun Sysmäjärvi on maakunnan parhaimpia jouhisorsan esiintymisalueita, jossa 1980-luvulla pesi enimmillään 20 paria. Nykyisin Sysmäjärvellä ja
muilla hyvillä kohteilla suurimmat parimäärät ovat korkeintaan 5 parin luokkaa.
Pohjois-Karjalan lintuvesillä tehdyt seurannat paljastavatkin, että jouhisorsakanta
on taantunut peräti 70 % viimeisten parin
vuosikymmenen aikana. Uusimmassa Lintuatlaksessa laji tavattiin varmasti pesivänä
25 ruudussa, todennäköisesti pesivänä 22
ruudussa ja mahdollisesti pesivänä ruudussa.

Kaikilla tarkasteltavilla uhanalaisilla vesilintulajeilla poikastuotto on todettu maakunnan lintuvesillä heikoksi; poikueita on
vähän ja vain harva poikasista selviää lentokykyisiksi. Heikon poikastuoton syyt liittynevät edellä kerrottuun elinympäristön
rappeutumiseen ja siitä seuraavaan sopivan
ravinnon vähenemiseen. Myös munapesiä
tuhoavat ja poikasia saalistavat pedot ovat
yksi pesintämenestystä verottava tekijä, ja
tässä suhteessa etenkin lokkikolonioiden
turvissa mieluusti pesivät sotkat ovat kärsineet naurulokin taantumasta. Toisaalta
sotkilla menee heikosti myös niillä lintuvesillä missä lokkikoloniat ovat voimissaan ja
samoilla paikoilla pesivien perussorsien –
tavin ja sinisorsan – poikastuotto on selvästi parempi kuin heinätavilla, jouhisorsalla
ja sotkilla. Vähäisellä poikastuotolla on ilmeisesti merkittävä vaikutus näiden vesilintujen kantojen heikkoon tilaan. Lisäksi
metsästyspaine lajien esiintymisalueella
nähdään yhtenä uhkatekijänä ainakin heinätaville ja jouhisorsalle.

Kevätmuutolla pohjoisimmille pesimäalueille suuntaavia jouhisorsia nähdään selvästi enemmän kuin kesällä tai syysmuuton aikaan. Päämuutto ajoittuu huhtikuun loppuun ja toukokuun parin ensimmäisen viikon ajalle. Suurimmat lepäilijämäärät (50–
100 yksilöä) havaitaan parhaimmilla lintujärvillä (Tohmajärven Peijonniemenlahti ja
Sääperi, Kiteen Päätyeenlahti sekä Outokummun Sysmäjärvi) ja tulvapelloilla
(Tohmajärven Valkeasuo, Liperin Papelonsaari ja Ahonkylän pellot). Syksyllä jouhisorsa on varsin vähälukuinen, mikä johtuu osaltaan siitä, että pääosa koiraista
poistuu jo kesän mittaan eteläisimmille
sulkimisalueille.
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Heinätavi Anas querquedula
Heinätavi on taantunut Euroopassa lähes
koko levinneisyysalueellaan. Heinätavin
uhanalaisuuden syyksi arvellaan mm.
elinympäristöjen muutoksia ja metsästystä
Suomen ulkopuolella. Erityisen haitallista
lajille on ollut kosteikkojen tilan heikentyminen ja kuivatus pesimäalueilla ja ilmeisesti myös talvehtimisalueilla.
Suomessa heinätavi on vaateliaimpia sorsalintuja. Sitä tavataan vähälukuisena Eteläja Keski-Suomen rehevillä lintujärvillä sekä
järvien ja rannikon runsaskasvuisilla lahdilla, missä se suosii korte- ja tulvaniittyrantoja. Oikukkaasti esiintyvän heinätavin kanta
vaihtelee vuosittain. Heinätavin kannan
koon arvioitiin 1980-luvun lopulla vaihtelevan 2000:n ja 5000 parin välillä ja uusimman Lintuatlaksen mukaan parimäärä
vaihtelee nykyisin (v.2010) 1000:sta
2000:en pariin. Kaikenlisäksi heinätavin
parimäärä tulee perinteisellä koiraiden
määrään perustuvalla laskentametodilla
helposti yliarvioiduksi, sillä lajin kanta on
selvästi koirasvoittoinen: esimerkiksi Pohjois-Karjalassa koiraita on todettu olevan
yli kaksi kertaa enemmän kuin naaraita.
Heinätavi esiintyy Pohjois-Karjalassa harvalukuisena rehevillä lintuvesillä. Maakunnan selviä ykköskohteita heinätavin esiintymisalueina ovat Kiteen Päätyeenlahti sekä
Outokummun Sysmäjärvi. Molemmilla
kohteilla suurimmat parimäärät laskettiin
1990-luvun alussa: Päätyeenlahdella pesi
parhaimpana vuonna 16 paria ja Sysmäjär-

vellä 13 paria. Sittemmin heinätavi on taantunut lähes kaikilla lintuvesillä ja nykyisin
parhaimmillakin kohteilla tavataan vain
muutamia pareja.
Heinätavipoikue on ollut 2000-luvulla Pohjois-Karjalassa suorastaan harvinainen näky; maakunnan lintuvesiltä kerätyn sorsalintuaineiston lähes 1400 lasketusta poikueesta vain 4 oli heinätavipoikueita – toisin
ilmaistuna laskijan tuli havainnoida rehevällä lintuvedellä keskimäärin 120 tuntia
nähdäkseen yhden heinätavipoikueen. Pesinnän varmistamisen hankaluutta kuvaa
myös se, että uusimmassa Lintuatlaksessa
(2006-2010) lajin pesintä saatiin varmistettua vain viidessä ruudussa. Todennäköinen
pesintä todettiin kuudessatoista ja mahdollinen pesintä viidessätoista ruudussa. Muiden tämän katsauksen vesilintujen tavoin
heinätavinkaan taantuminen ei kuitenkaan
juurikaan näy atlaksen pesimäruutujen
määrissä: atlas kun ei tunnista parimäärien
muutoksia niin kauan, kun ruudulla pesii
yksikin pari kyseistä lajia.
Punasotka Aythya ferina
Punasotkien lukumäärä on vähentynyt koko Euroopassa ainakin 1980-luvulta lähtien. Punasotkan taantumiseen vaikuttavia
tekijöitä ei tarkkaan tiedetä, mutta kosteikkojen kuivatukseen ja umpeenkasvuun liittyvät elinympäristömuutokset ovat todennäköisimpiä syitä. Punasotka on mahdollisesti kärsinyt myös ankarista talvista.

Kuva 3. Punasotkien määrä on romahtanut jopa 60% parinkymmenen vuoden aikana.
Kuva Kimmo Järvinen 28.4.2011
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Punasotka on Suomessa eteläinen laji ja se
viihtyy erityisesti rehevillä lintujärvillä, joilla on tarpeeksi laajoja avovesialueita.
Maamme punasotkakannan kooksi 1990luvun alussa arvioitiin 12 000–15 000 paria
ja nykykannan (v.2010) kooksi 10 000–13
000 paria. Punasotkakannan koirasvoittoisuus on huomattavan suuri; PohjoisKarjalassa koiraita on kolme kertaa enemmän kuin naaraita. Tuoreimmassa Lintuatlaksessa lajin todettiin maakunnassa pesivän varmasti kymmenellä, todennäköisesti
yhdellätoista ja mahdollisesti 20 atlasruudulla

jois-Karjalassa on ollut lähes yhtä suuri
kuin tukkasotkalla. Vaikka valtakunnallisten kannanarvioita tarkasteltaessa lajin pesimäkanta ei vaikuta suuresti laskeneen,
näkyy punasotkan taantuma tuoreimman
atlaksen mukaan pesintään viittaavien havaintojen huomattavana vähenemisenä.
Lintujärvien kunnostus sotkien ja muiden
kosteikkolintujen hyväksi pitäisi aloittaa
mahdollisimman pian, ja tässä tilanteessa
olisi syytä pohtia myös sotkien väliaikaista
rauhoittamista metsästykseltä.
Huhtikuun lopulla ja toukokuun alussa
isoimmat kevätmuuton aikaiset kerääntymät ovat yleensä muutamia kymmeniä lintuja. Punasotkien esiintymisen kulta-aikaan
suurin kertymä (150 yks.) havaittiin
8.5.1991 Kiteen Päätyeenlahdella. Viimeaikojen parhaat summat (65 yks. ja 60
yks.) nähtiin 1.5.2002 Outokummun Sysmäjärvellä ja 27.4.2008 Tohmajärven Peijonniemenlahdella. Syksyllä punasotkat häviävät vähin äänin elokuun aikana ja syyskuussa se on jo hyvin vähälukuinen. Tosin
punasotkasta on tehty muutamia talviaikaisia havaintoja joulukuussa.

Punasotkia esiintyy lähinnä PohjoisKarjalan eteläosissa ja laji on varsin harvalukuinen Pohjois-Karjalan pohjoispuolella,
joten kevätmuutolla nähdyt linnut ovat
pääasiassa maakunnan omaa pesimäkantaa. Maakunnan merkittävimmät pesimäjärvet ovat samat kuin tukkasotkan kohdalla. Päätyeenlahdella pesi 1990-luvun alkupuolella 30 paria ja Sysmäjärvellä 1980luvun alussa 40 paria, mutta nykyisin molemmilla kohteilla enää joitakin pareja. Punasotkalla kannan romahdus (-60 %) Poh-

Kuva 4. Tukkasotkien poikueetkin P-K:ssa pienenevät näköjään samaa vauhtia kuin pesimäkannat viime vuosikynmmeninä eli noin 80 %. Kuva Hannu Eskonen 5.7.2010.
Tukkasotka Aythya fuligula

Tukkasotka esiintyy koko Suomessa monentyyppisillä vesistöillä. Eteläisimmässä
suomessa, kuten myös Pohjois-Karjalassa,
laji suosii reheviä lintuvesiä. Suomen tukkasotkakannan kooksi 1990-luvun alussa
arvioitiin 100 000–150 000 paria ja nykykannan (v.2010) kooksi 40 000–60 000
paria. Tukkasotkakannassa on selvä koirasylijäämä, mikä on huomioitu kannanar-

Suomen tukkasotkakannan taantumisen
syitä ei tunneta tarkkaan. Sitä vastoin vuosien välisten suurien kannanvaihteluiden
syyt tunnetaan paremmin; ne johtuvat pääosin ankarien talvien aiheuttamasta lisääntyneestä kuolleisuudesta.
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vioita tehtäessä; Pohjois-Karjalassa koiraita
on keväisissä parvissa melkein kaksinkertainen määrä naaraisiin nähden.

Mustakurkku-uikku Podiceps auritus

Tukkasotka on lintuvesien tyyppilaji, jonka
väheneminen kertoo huolestuttavaa kieltään rehevien järviemme tilasta. Takavuosina tukkasotka oli Pohjois-Karjalan lintuvesien runsaslukuisimpia vesilintuja, mutta
nykyisin se on lähes hävinnyt jopa parhaimmilta kohteilta. Huippuvuonna (1992)
Kiteen Päätyeenlahdella pesi 40 tukkasotkaparia, mutta viimevuosina kanta on ollut
enää muutamia pareja. Vastaavasti Outokummun Sysmäjärvellä pesi vielä 1980- ja 90-luvuilla 25–35 paria, mutta viime vuosina enää joitakin pareja. Maakunnan lintuvesien tukkasotkakanta on suorastaan
romahtanut (parimäärät ovat laskeneet 80
%) viimeisten vuosikymmenten aikana.
Tukkasotkan ahdinko kertoo huolestuttavaa kieltään lintujärviemme heikosta ekologisesta tilasta. Uusimmassa Lintuatlaksessa laji tavattiin varmasti pesivänä maakunnassa yhteensä 43 atlasruudussa, todennäköisesti pesivänä 39 ruudussa ja
mahdollisesti pesivänä 51 ruudussa.

Mustakurkku-uikkukannan heikon tilan
syyksi on esitetty sen levinneisyysalueella
tapahtuneita ympäristömuutoksia ja muiden lajien, kuten särkikalojen, aiheuttamaa
kilpailua samasta ravinnosta. Laji on epäilemättä kärsinyt myös pesimäsuojaa tuovien naurulokkikolonioiden vähenemisestä ja
pienpetojen (erityisesti minkin) runsastumisesta.
Mustakurkku-uikku esiintyy Etelä- ja Keski-Suomessa runsaskasvuisilla pienvesillä
ja suurempien järvien rehevimmissä lahdelmissa. Laji asettuu mieluusti myös pieniin tekolammikoihin sekä keidassoiden allikoihin.
Maamme
mustakurkkuuikkukannan kooksi arvioitiin 1980-luvun
lopussa 3 000–6 000 paria, mutta tuoreimman arvion (v.2010) mukaan kanta on
enää 1 200–1 700 paria.
Uusimmassa Lintuatlaksessa mustakurkkuuikku todettiin Pohjois-Karjalassa varmasti
pesivänä 14 ruudulla sekä todennäköisesti
ja mahdollisesti pesivinä kymmenessä ruudussa molemmissa pesimävarmuuksissa.
Atlaksen pesimäruutujen määrissä ei ole eri
atlasten välillä tapahtunut suuria muutoksia.

Kevätmuutolla toukokuun parin ensimmäisen viikon aikaan tukkasotkia havaitaan
yhä melko runsaasti. Keväisin suurimmat
muuttokerääntymät lintujärvillä ovat 100–
350 yks. luokkaa, mutta 15.5.1995 Tohmajärven Peijonniemenlahdella arvioitiin olevan ennätykselliset 1000 tukkasotkaa. Syksyllä kerääntymät ovat vähäisempiä; suurin
summa (100 yks.) laskettiin 18.10.1991 Kiteen Päätyeenlahdella.

Kuva 5. Pohjois-Karjalan mustakurkku-uikku-kanta on pudonnut puoleen viimeisten
15 vuoden aikana.Kuva Kimmo Järvinen 28.4.2011.
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Pohjois-Karjalassa runsain kanta on Tohmajärven Peijonniemenlahdella, jossa parhaimpina vuosina on arvioitu pesivän 7 paria. Hivenen yllättäen toisella sijalla komeilee Joensuun Kontiosuon jäteaseman vedenpuhdistusaltaat, jossa enimmillään on
pesinyt 5 paria. Altaiden suosiminen perustuu siihen, että niissä ei ole kaloja syömässä
pieneliöitä uikkujen nokan edestä. Kontiosuon altailla uikkujen poikastuotto on
tosin viime vuosina ollut hyvin heikko ja
syyksi on epäilty mm. supikoirien ja varisten aiheuttamia pesyetuhoja. Useita uikkupareja on viime vuosina pesinyt myös Kesälahden Sarvisalossa.

Lajin pesimähistoriaa koskevassa katsauksessa Heikki Pönkkä epäili vuonna 2004,
että laji saattaisi kuitenkin olla palaamassa
maakunnan pesimälinnustoon, sillä lajista
oli 2000-luvun alussa tehty pesimäaikaisia
havaintoja soveliailta pesimäpaikoilta. Näin
kävikin: laji pesi ensimmäisen kerran yli 40
vuoteen maakunnassa vuonna 2011, kun
Ilomantsista löydettiin lajin pesä.
Muuttohaukkakanta on runsastunut ja lajin
pesimäalue laajentunut maassamme 1980luvulta lähtien, mutta Oulun läänin eteläpuolella laji on edelleen hyvin harvalukuinen pesimälintu. Pesimäkannaksi on Lintuatlaksen yhteydessä arvioitu 250-290 paria.
Perusteellisen analyysin lajin suojelutasosta
Suomessa ovat julkaisseet Ollila & Koskimies (2007).

Useimmilla lintuvesillä mustakurkku-uikku
on taantunut tai se on jopa hävinnyt pesimälajistosta kokonaan. Mustakurkku-uikun
parimäärien vuosittaiset vaihtelut ja kasvustoissa piileskelevän lajin vaikea havaittavuus ovat tekijöitä, jotka hankaloittavat
pesintöjen onnistumisen selvittämistä ja
kannanarvioiden tekemistä. Maakunnan
lintuvesiensuojeluohjelman kohteilla tehtyjen linnustoselvitysten perusteella on kuitenkin
selvää,
että
mustakurkkuuikkukanta on vähentynyt viimeisten 15
vuoden aikana noin 50 %.

Lajista on tehty pesimäaikaisia havaintoja
epäsäännöllisesti ennen 2000-lukuakin.
Esimerkiksi 1980-luvulta kesähavaintoja
tunnetaan yhteensä kuusi, joista yksi koski
soidintavaa lintua Kiihtelysvaarassa. Muuttohaukkaa tavataan säännöllisesti maakunnassa läpimuuttajana keväällä huhtitoukokuussa ja syksyllä elo-lokakuussa.
Esimerkiksi vuosilta 2007-2011 on Tiirajärjestelmään ilmoitettu keväisin 16-25 ja
syksyisin 21-33 muuttohaukkahavaintoa.
Muuttohaukkakannan kasvu näkyy hyvin
läpimuuttajamäärissä: esimerkiksi 1980luvulla havaittiin vain 0-7 yksilöä vuodessa.

Keväällä ensimmäiset mustakurkku-uikut
saapuvat huhtikuun viimeisinä päivinä ja
pesimäpaikat miehitetään toukokuun loppuun mennessä. Suurin kerääntymä (21
yks.) havaittiin 3.5.2004 Tohmajärven Peijonniemenlahdella. Syyskaudella mustakurkku-uikut poistuvat lintujärviltä huomaamattomasti elokuun loppuun mennessä. Yksittäisiä lintuja nähdään toki vielä
syksymmälläkin ja fenologisesti myöhäisin
havainto on tehty 13.11.

Liejukana Gallinula chloropus
Liejukana on uhanalaisista kosteikkolinnuistamme mustatiiran, rastaskerttusen ja
mustapyrstökuirin
tavoin
maahamme
1900-luvulla pesimään levittäytynyt laji, joka pesii Suomessa esiintymisalueensa pohjoisreunalla. Kaikki nämä lajit ovat uusia lajeja uhanalaisten lajien listalla ja perusteena uhanalaisuudelle on se, että niiden pesimäkanta Suomessa on pieni. Liejukanoja
Suomessa pesii nykyään arviolta 50–200
paria, mutta pesimäkannan koko voi vaihdella huomattavasti vuosien välillä eikä lajin levinneisyysalueessa näytä tapahtuneen
olennaisia muutoksia viime vuosikymmeninä.

Muut vaarantuneet lajit
Muuttohaukka Falco peregrinus
Muuttohaukka katosi maakunnan pesimälinnustosta vuonna 1969, kun toistaiseksi
viimeinen pesintä todettiin Ilomantsin Kesonsuolla. 1950- ja 1960-lukujen pesimäpaikkoja olivat Kesonsuon ohella Nurmeksen Mujejärvi, Lieksan Koli ja Tuupovaaran
Varpovaara, minkä lisäksi 1960-luvun alusta tunnetaan pesintä Outokummun-Kaavin
Rikkavedeltä.

Pohjois-Karjalan ensimmäiset liejukanahavainnot tehtiin vuosina 1925, 1962 ja 1966.
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Vuosilta 1972-1980 tunnetaan yhteensä
kymmenen havaintoa ja vuosina 1980-1994
tavattiin yleensä 0-3 yksilöä vuodessa. Lajin
esiintymiskuva ei sinänsä ole muuttunut
1980-luvulta 2000-luvulle tultaessa: laji on
harvalukuinen, mutta lähes vuosittainen laji, jonka pesintä on onnistuttu varmistamaan vain harvoin. Onnistunut pesintä on
varmistettu ainakin kolme kertaa: Kiteen
Päätyenlahdella 1984, Outokummun Laikanlahdella 1996 ja Kesälahdella 2010. Lajin perinteisiä tapaamispaikkoja ovat mm.
Kiteen, Rääkkylän ja Tohmajärven parhaat
lintuvedet. Keväällä varhaisimmat liejukanahavainnot ovat huhtikuun alusta ja
syksyltä myöhäisin havainto tunnetaan lokakuun alusta

häirintä on toinen perusongelma. Esimerkiksi lyhytaikainenkin veneily pesäkolonian
lähellä altistaa pesät saarivaristen saalistukselle. Rauhoituksesta huolimatta selkälokkeja ammutaan harmaalokkeina erityisesti sorsastuksen alla ja yhteydessä. Vuoden 2009 satelliittiseurantalokeista ilmeisesti kolme ammuttiin sorsastusaikana
(1juv+2ad).
Selkälokkien poikasten rengastusmäärät
ovat 1993 - 2011 laskeneet P-K:ssa trendin
mukaan noin 50 %. Vastaavasti kuudessa
vuosittain kiertämässäni Savon kunnassa
rengastusmääräni ovat romahtaneet noin
30 prosenttiin. Kuva 5. Kuntakohtaiset
rengastusmäärät löytyvät linkistä (eSR2011-2Xra1 8s).
Tyypillistä Itä-Suomen selkälokin romahduksessa on ollut se, että noin puolet kannasta merkinneet yksittäisparit hiljalleen
häipyivät tai eivät ainakaan tuottaneet poikasia. Myös useita isoja noin 20 parin kolonoita on tyhjentynyt täysin. Esimerkkeinä
voisi mainita Pielisen Sikosaaren, Pyhäselkä-Ukonselkä alueen 3 koloniaa ja Kesälahden Pyhäjärven Selkäsaaren (SR-1990-1.pdf
s.32) ja Hummonselän Tiiranlinnan koloniat. Nykyään P-K:sta löytyy enää kuusi 1020 parin selkälokkikoloniaa. Niiden suojelulla olisi kiire!

Selkälokki Larus fuscus
Frakkipukuisen selkälokki on suomalaisin
lintumme, kun rajataan laji tummaselkäiseen nimirotuun Larus fuscus fuscus. BirdLifen laskennassa 2003 Suomen parimääräksi arvioitiin noin 8400 paria. PohjoisKarjalan parimääräarvio oli 255 paria. Nimirodun muut pesimäkannat löytyvät
Ruotsista, Virosta, Pohjois-Norjasta ja Venäjän luoteisosista. Yhteensä jalosukuisia
on noin 20 000 paria, joka on vajaa kymmenesosa Euroopan selkälokkien kokonaiskannoista. Nimirodun itä- ja länsipuolella selkälokkien tummuus vaalenee, joten
niitä nimitetään usein tuhkaselkälokeiksi.
Näitä nähdään usein Suomessakin ja ilmeisesti yksittäisiä graellsii-tyyppisiä sekapesijöitä on nimirodun joukossa varsinkin
Länsi-Suomen alueella. Yksi Skotlannissa
poikasena 1999 rengastettu lintu nähtiin
Joensuussa elokuussa 2005 ja 2006 (SR2008-4.pdf s.8).

Yllättävää selkälokin esiintymisessä on se,
että lintumäärät Kontiosuon jäteasemalla
ovat kasvaneet huimasti. Juhani Miettinen
tapasi viikkolaskennoissaan 1989 selkälokin vain kerran (20.5.) (SR-1990-1.pdf
s.28). Vuoden 1996 keväällä niitä oli jo huipussa noin 30 ja yleensä noin 10 (SR-19961.pdf s.13-14). Nykyisin selkälokkeja näkee
siellä jopa kymmeniä läpi sesongin, huipuissa jopa 200 yksilöä. eSR-kuvissa (eSR2011-2Xra2 11s) on esitetty määrien kehitys
sesongin viikkosummina laskennoissani
2000 - 2008. Tulen myöhemmin päivittämään kuvat ajalle 1996 - 2011. eSR-linkissä
(eSR-2011-2Xra2 11s) on lisäksi useita sivuja muuta selkälokkiasiaa Joensuun jäteaseman linnustoselvityksestä (Osa A LOKIT 2001-2008).).

Suomessa selkälokki on uhanalaisuusluokiteltu vaarantuneeksi lajiksi, sillä sen pesimäkannat romahtivat noin puoleen 60luvulta. Lasku on hidastunut, mutta selkälokkien poikastuotto on 2000-luvulla ollut
usein huono. Tämä tulee varmaankin näkymään lähivuosina. Eräänä perussyynä
selkälokkiemme taantumiseen on pidetty
ympäristömyrkkyjä (mm. DDT, PCB), joita
se on saanut mm. silakasta, mutta nykyään
ilmeisesti talvehtimisalueiltaan. Erityisesti
sisävesillä ihmisten tahaton ja tahallinenkin

Kaatopaikkamäärien kasvu on mielenkiintoista, sillä läheisillä pesimäalueilla (Höytiäinen, Pyhäselkä, Viinijärvi ja eteläinen
Pielinen) parimäärät ovat pudonneet selvästi (n 50km säteellä).
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Selkälokkien poikasrengastukset 1993 - 2011
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Kuva 6. P-K:n ja RJ-Savon selkälokkirengastukset 1993-2011. RJ-Savon kunnat ovat
Heinävesi, Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Savonranta ja Tuusniemi.
Kun selkälokilla ja useilla muillakin selkävesilajeilla menee yhä huonommin, niin olisi syytä yrittää uudelleen käynnistää valtakunnallinen selkävesilinnuston suojeluprojekti, jollaista yritimme jo 20 v sitten ( SR1990-1.pdf s. 4-22).

peenotto tekee niin edelleen. Pesimäympäristömuutosten lisäksi taantumaan ovat
saattaneet vaikuttaa olosuhteiden mahdolliset muutokset lajin talvehtimisalueilla Afrikassa, mutta niistä ei ole tarkkaa tietoa.
Tuoreimmassa, vuosien 2006-2010 Lintuatlaksessa keltavästäräkki tavattiin varmasti pesivänä yhteensä 81 atlasruudussa, todennäköisesti pesivänä 45 ruudussa ja
mahdollisesti pesivänä 32 ruudussa. Aikaisempiin atlaksiin verrattuna lajin pesimäkartta maakunnassa on muuttunut aukkoiseksi aiemmin yhtenäisen levinneisyysalueen sijasta. Varmojen pesimäruutujen määrä on ollut laskussa (vuosina 1974-79 yhteensä 136 ruutua, vuosina 1986-89 99 ruutua ja nyt 81 ruutua), vaikka atlasten selvitysaktiivisuus onkin ollut nousussa.

Keltavästäräkki Motacilla flava
Vaikka keltavästäräkki on edelleen monin
paikoin yleinen laji ja varsinkin muuttoaikaan helppo havaita, on maamme keltavästäräkkikanta on vähentynyt puoleen 1980luvun alun ja 2000-luvun puolivälin välillä.
Nykyään lajin pesimäkannan kooksi arvioidaan noin 600 000 paria. 1980-luvun aikana keltavästäräkki alkoi taantua ennen
kaikkea Etelä-Suomessa, jossa tehomaatalous ja siihen liittyvä karjatilojen voimakas
väheneminen heikensi lajin pesimä- ja ruokailuympäristöjä. Soiden ojitus ja turpeenotto ovat vähentäneet lajille soveltuvien pesimäympäristöjen määrää ja tur-

Maakunnan luonnonsuojelualueilla on arvioitu pesivän vaihtelevia määriä keltavästäräkkejä. Tohmajärven Sääperillä ja ympäristössä (Värtsilän laakson Natura-alue) arvioitiin vuonna 1991 pesineen 30-50 paria,
mutta vuonna 2005 tehdyissä kartoituksis15
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sa löydettiin enää 11 paria. Lintuvesillä parimäärät ovat muuallakin olleet matalia,
esimerkiksi Kiteen Päätyeenlahdella tavattiin kaksi pesivää paria kesällä 1992 ja Outokummun lintuvesillä 7-10 paria kesällä
1996. Maakunnan lintuvesien kosteiden
rantaniittyjen lajeista viimeisten 15 vuoden
aikana keltavästäräkki on vähentynyt noin
40 %

maakunnassa harvalukuinen, järeimpien
ruovikoiden yölaulaja. Vaikka pienet havaintomäärät vaikeuttavatkin lajin kannanmuutosten hahmottamista, laji näyttää
vähentyneen maakunnassa selvästi. Rastaskerttusen taantuman syyt PohjoisKarjalassa eivät ole selvät, varsinkin kun lajin Suomen kanta alkoi 1990-luvun lopussa
uudelleen voimistua. Elinympäristönsä
suhteen vaateliaana lajina rastaskerttunenkin on voinut kärsiä tarkasteltavien kosteikkojen liiallisesta umpeenkasvusta.
Viime vuosien laulajamäärät ovat heilahdelleet huomattavasti vuosittain: kun
vuonna 2007 kuultiin kolme ja vuonna
2008 vain yksi laulaja, niin kesän 2009
summa oli kahdeksan laulajaa, vuonna
2010 kuultiin kuusi ja vuonna 2011 yhteensä yhdeksän laulajaa. Enimmillään on kuultu yhdellä paikalla neljä laulavaa lintua
9.6.2011 Rääkkylän Jokilammella. Koko
Suomen pesiväksi rastaskerttuskannaksi on
Lintuatlaksen yhteydessä arvioitu 200–500
paria.

Kuva 7. Keltavästäräkit ovat vöhentyneet
40 % viimeisten 15 vuoden aikana. Kuva
Kimmo Järvinen 20.6.2010
Selvästi suurimmat keltavästäräkin parimäärät on laskettu maakunnan itäosien
suurilla, soisilla suojelualueilla. Patvinsuon
kansallispuiston pesimäkannaksi arvioitiin
kesällä 2007 yhteensä 234 paria ja kyseessä
lieneekin maakunnan tärkein keltavästäräkin pesimäalue. Korkeita parimääriä on
laskettu myös Lieksan Ruunaalla (122 paria, v.2007) ja Ilomantsin Koitajoen alueella (121 paria, v.2002).

Pohjansirkku Emberiza rustica
Suomen pohjansirkkukanta on taantunut jo
pitkään. Kannan arviointiin taantuneen jo
noin kolmanneksen 1940-luvulta 1970luvulle. Viimeisen 30 vuoden aikana kannan taantuminen on edelleen jatkunut.
2000-luvun pohjansirkun pesimäkannaksi
arvioitiin reilu 200 000 paria, kun 1970 –
luvulla kanta oli vielä 450 000 paria. Uusimmassa uhanalaisarviossa pohjansirkku
onkin luokiteltu valtakunnallisesti vaarantuneeksi lajiksi. Kannan taantumisen tarkkoja syitä ei tiedetä, mutta nevoivat liittyä
muuttomatkan varrella tapahtuneisiin olosuhteidenmuutoksiin.

Muuttoaikaan toukokuussa ja elokuussa
keltavästäräkki on yleisimmillään. Suurimmat kevätparvet ovat 18.5.1980 Polvijärven Nuottirannassa nähdyt 580 paikallista ja 12.5.1997 Tohmajärven Värtsilän
Sääperillä tavatut 470 muuttavaa keltaväiskiä. Syksyllä on päästy tätäkin korkeampiin
lukuihin:
Kiteen
Puhoksen
pelloilla
29.8.2007 tavattu 1200 linnun parvi lienee
suurin tunnettu syyskerääntymä.
Rastaskerttunen
dinaceus

Acrocephalus

Pohjois-Karjalassa kuten muualla EteläSuomessa pohjansirkun tyypillisimmät pesimäympäristöt vetiset korvet ja rämeet
ovat pääosin ojitettu metsätaloutta varten.
Vuonna 2008 tehdyssä valtakunnallisessa
luontotyyppien uhanalaisuusarviossa kaikki
korpityypit Etelä-Suomessa luokiteltiin vähintään vaarantuneiksi. Pohjansirkulle pesimäpaikoiksi sopivat rämeet ovat puolestaan vähintään silmälläpidettäviä.

arun-

Lintuvesien eteläisiin 1900-luvun tulokkaisiin kuuluvan rastaskerttusen ensimmäiset
havainnot Pohjois-Karjalassa tehtiin vuosina 1966, 1973 ja 1980. Laji on aina ollut
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Pohjois-Karjalassa laji pesi vuosien 20062010 uusimmassa Lintuatlaksessa varmasti
yhteensä 56 atlasruudussa, todennäköisesti
32 ruudussa ja mahdollisesti 28 ruudussa.
Pesimäruudut keskittyvät maakunnan pohjoispuoliskoon. Vielä 1970-luvun atlaksessa
lajin varma pesintä todettiin 117 atlasruudussa, vaikka atlashavainnointi oli selkeästi
uusinta atlasta vähäisempää.

Satunnaislajit ja läpimuuttajat
Harvalukuisena Suomen etelä- ja länsirannikon ruovikoissa ja kosteikoilla pesivä
niittysuohaukka (EN) on maakunnassa
lähinnä keväällä tavattava harhailija, josta
on vuoden 2010 loppuun mennessä tavattu
yhteensä 41 yksilöä. Ennätysvuotena 2003
nähtiin yhteensä seitsemän yksilöä. Ainoa
reviirillä tavattu lintu oli Ilomantsin Koivusuolla viihtynyt koiraslintu kesällä 2006.
Maamme pesimälinnustoon palannut kiljukotka (CR) on niittysuohaukan tavoin
harvalukuinen mutta lähes vuosittainen
vieras maakunnassa. Siitä tunnetaan vuoden 2010 loppuun mennessä yhteensä 43
hyväksyttyä havaintoa. Vaikka havainnoista
suuri osa on muuttolennossa havaituista
linnuista keväältä, on 2000-luvulla havaittu
suhteellisen usein myös lintujärvillä viihtyviä kesänviettäjiä.

Suojelualueiden linnustoselvityksissä lajin
esiintymisestä Pohjois-Karjalassa on saatu
kohtalaisesti tietoja. Niistäkin näkyy selvästi kannan väheneminen, vaikka suojelualueiden suot ovat ojitusten suhteen paremmassa kunnossa kuin muut maakunnan
suoalueet. Ilomantsissa Koitajoen FINIBAalueella Koivusuon luonnonpuistossa ja
Ruosmesuon – Hanhisuon soidensuojelualueella arvioitiin pesivän 150-300 pohjansirkkuparia 1990-luvulla. Vuoden 2002
laskennoissa parimääräksi arvioitiin enää
70 paria. Patvinsuon kansallispuistossa
alamäki on ollut vielä jyrkempi. Vuoden
1998 laskentojen perusteella puiston pohjansirkkukanta oli vielä 370 paria, vuonna
2007 enää 51 paria. Sama suunta on myös
Ruunaalla Lieksassa. Retkeilyalueen pesimäkannaksi arvioitiin vuoden 1992 laskennoissa noin 315 paria, vuoden 2007 laskennoissa 70 paria. Kannan laskusta huolimatta kymmeniä pohjansirkkupareja pesii vielä
myös mm. Petkeljärven kansallispuistossa
ja Kissansuon - Raanisuon - Tohlinsuon
soidensuojelualueella Ilomantsissa, Rasvasuon-Kitkansuon soidensuojelualueella
Lieksassa sekä Kontiolahden Pitkärannassa. Täysin suoraviivaisesti eri vuosien ja
alueiden laskentatuloksia ei voi vertailla,
mutta suunta on selkeä: Pohjois-Karjalan
pohjansirkkukanta taantuu nopealla vauhdilla.

Tuorein pikkuhuittia (VU) koskeva havainto koskee kahta Rääkkylän Joutenuslammella äännellyttä naaraslintua 31.5.–
14.6.2010. Edellinen havainto on niinkin
kaukaa kuin 27.5.–8.6.1995, niin ikään
Jouhtenuslammelta. Kaikkiaan seitsemän
maakunnassa vuoden 2010 loppuun tavatuista 12 pikkuhuitista on tavattu Jouhtenuslammella. Alue kuuluu lintuvesien
suojeluohjelmaan.
Rantakurvin (CR) onnistunut pesintä todettiin Joensuussa Höytiäisen kanavalla
1967. Laji on taantunut viime aikoina pääesiintymisalueellaan Perämerellä ja tämä
näkyy myös Pohjois-Karjalassa havaittujen
kurvien määrässä: lajia ei nähdä enää läheskään vuosittain.

Pohjansirkku on vielä varsin tavallinen
syysmuutolla Pohjois-Karjalassa. Päämuuttokautta kestää elokuun lopusta syyskuun
puoliväliin. Joka syksy parhaimpina muuttopäivinä nähdään muutamia kymmeniä
pohjansirkkuja mm. 2.9.1989 90p Värtsilä
Uusikylä, 17.9.2001 65 m Joensuu Linnunlahti ja 31.8.2009 31 m Lieksa Kylänlahti.

Pohjois-Karjalassa ennen kaikkea keväisinä
läpimuuttajina tunnettujen karikukon
(VU) pesintä todettiin kesällä 1981 Pielisellä ja vesipääskyn (VU) pesintä taas todettiin Outokummun Vuonoksessa vuonna
1976.
Kuningaskalastajasta (CR) vahvimmin
pesintään viittaavat havainnot ovat Värtsilän Jänisjoelta, missä oleskeli mm. 10.7.24.9.1999 pari, joka rakenteli 60cm pitkän
pesäkokolonkin, muttei kuitenkaan tuottanut poikasia. Seuraavana kesänä 18.5.24.6.2000 paikalla oli jälleen pari.
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Virtavästäräkki (VU) on PohjoisKarjalassa yllättävän harvinainen. Toistaiseksi ainoa maakunnasta tunnettu pesintä
todettiin Liperin Härkinvaarassa vuonna
2007, kun virtavästäräkkipari onnistui kasvattamaan neljä poikasta lajille epätyypillisessä elinympäristössä: pesä löytyi sorakuopasta. Tämän pesinnän lisäksi lajista
tunnetaan vuoden 2010 loppuun vain
kymmenen muuta havaintoa. Pesimäaikaisena havaintona mainittakoon 19.6.2010
Enon Pamilolla nähty koiraslintu, mikä
oleskeli sopivassa pesimäympäristössä
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Myös sitruunavästäräkki (VU) on maakunnassa varsin harvalukuinen. Esimerkiksi 2000-luvun vuosittaiset yksilömäärät
ovat 1,1,1,0,2,1,0,1,1,0 ja 1. Vuoden 2010
loppuun mennessä havaintoja tunnetaan
yhteensä 17 yksilöstä. Sekapesintähavaintoja tunnetaan yksi: 25.5.-2.7. 1 ad k pesi keltavästäräkkinaaraan kanssa Tohmajärven
Värtsilän Sääperillä. Muualla Suomessa laji
pesii erityisesti lintuvesien laidunnetuilla
rantaniityillä.
Ruokosirkkalinnusta (VU) tunnetaan
kuusi kesähavaintoa laulavista linnuista
ruovikkoisilta lintuvesiltä.
Useita valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja
tavataan Pohjois-Karjalassa läpimuuttajina
tai satunnaisharhailijoina. Muuttoaikaan
maakunnassa tavattavista säännöllisistä läpimuuttajista mainittakoon lapasotka
(EN), lapinsirri (VU) ja lapinkirvinen
(VU). Harvalukuisempia läpimuuttajia ovat
mm. ristisorsa (VU), tunturikiuru (CR)
ja sepelrastas (VU). Talvi- ja syysvieraana
tavataan lisäksi pikku-uikku (VU) ja
koskikara (VU). Tosin satunnaisia pesimäaikaisia havaintoja tunnetaan edellä
mainituista lajeista ainakin pikku-uikusta ja
lapasotkasta.

Kirjallisuutta
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12).
Ellermaa, Margus 2008. Miksi kultasirkku katosi? Linnut 43(2): 32-35.
Ellermaa, Margus & Linden Andreas 2010:
Suomen linnustonsuojelualueiden tila: suo-
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PKLTY - MUISTELOITA …
PKLTY:n 40v-juhlan kunniaksi pyydettyjä muisteloita lintuharrastuksesta...
tysosa nuoremmille – lue tyttösille ja poikasille - lienee tarpeen: mainittu laite on esitietokoneelliselta aikakaudelta, siis em.
monistuskone , joka oli Mr. Rex Rotaryn
keksimä tasokkaampi kopiointimuoto.
Rahvas käytti spriimonistusta, johon - ikävä
kyllä – jouduimme yhden sivun verran turvautumaan ensinumerossammekin.

LÖYTÖ
Reijo Erola

Sitä jälkeä, joka olisi kertonut painosmäärän, emme muist(o)istamme löytäneet.
Ehkä ei sataa kappaletta sentään, yhdistyksemme oli tuolloin vielä ensiaskeleillaan.

Korkeammalta Taholta meille tullut määräys siirtää lipasto huoneesta A huoneeseen B
eräässä maakuntamme taajamassa sijaitsevassa omakotirakennelmassa edesauttoi
tässä uloskirjoitettavan löydön tapahtumista. Kun mainittu lipasto oli kookas ja siinä
oli kolme tavaraa (lue paperia) täynnä olevaa laatikkoa, päätimme ottaa laatikot pois;
rungon saisimme liikahtamaan ehkä mattovetoa hyväksikäyttäen. Selkä meillä on
huono – suomalaisen miehen perusvika - ,
vaikka raskain esine, mitä sitten armeijan
olemme enemmälti kantaneet, on kiikari
(entinen 1040 g, nykyinen 680 g). Siis suora junttanosto ei enää tullut kyseeseen.

Varmemmaksi vakuudeksi liitämme tähän
kannen, jonka ulkoasu on Matti Kapasen
kynästä lähtöisin: tuulihaukan siluetti. Laji
oli tuolloin uhanalaisena ajankohtainen,
oman valtakunnallisen projektinsa saanut
tutkimuskohde . Nyt elämme parempaa aikaa tuulihaukan suhteen. Huolenaiheita
meillä silti riittää, sen jokainen luonnossa
liikkuva on karvaasti todennut. Myös 1974
alkaneen ensimmäisen LintuATLAKSEN
alkutahdit P-Karjalassa lyötiin tässä merkityksellisessä aviisissa, jonka nimen syntyyn
LintuMiehemme muistelee vankasti osallistuneensa.

Siirtotapahtuma koki yllättävän katkoksen,
sillä alimman laatikon nurkassa päällimmäisenä oli A4-kokoinen arkki, jossa oli lekuttelevan tuulihaukan siluetti ja teksti:
SIIPIRIKKO 1/1974 Joensuun lintutieteellisen yhdistyksen jäsentiedote (eSR-19741.pdf).

Siististi pinossa löytyivät samaisesta laatikosta seuraavatkin monistetut numerot,
jotka jo vuoden -75 puolella saivat Jussi
Hyttisen toimesta painetun kannen. Mitäkö
niissä on präntättynä? Sen jätämme arvoisalle lukijallemme mielenkiintoiseksi
tutkimusmatkaksi. Ne löytyvät Nettipesästä
http://www.pklty.fi/arkisto/Siipirikot.html

Ikätekijä (kuulumme ns. suuriin ikäluokkiin) aiheuttaa rajoituksia paitsi jo mainittuun selkäämme, myös lyhyeen käyttömuistiimme. Lapsuuden- ja nuoruudenajan
muistot kyllä löytyvät; sieltä siis ponnahti
lämpimiä ajatuksia miltei neljän vuosikymmenen takaa: Tämä – tämähän on Siipirikon ihka ensimmäinen numero!

Miten meille kävi muhkean panssarilipaston kanssa? Sen siirtämiseen saimme uutta
energiaa ja naapuriapua seuraavan puolipäivän tietämissä. Lopputulemana toteamme, että muisteleminen käy voimillemme, varsinkin jos samalla yritämme jotain
paperille (lue ruudulle) kirjailla.

Kun joku alkaa LintuMiehellämme pelata,
se tapahtuu nykyään vyörynomaisesti .
Näin kävi muist(o)illemme. Tuo alussa
mainitsemamme panssarivaunua (T-34)
muistuttava lipastojärkäle toimi nidontaalustana, kun noin 37 vuotta sitten kokosimme vahasmonistuskoneen hetkeä aiemmin suoltamia sivuja, jotka olimme sirotelleet poimittavaksi yhteisen leposijamme
reunamille numerojärjestykseen. Pieni seli-

Tämän muotoili LintuMiehemme, josta on
tullut kahden ihastuttavan pikkutytön LintuVaari
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eikä harrastuneisuus haittaa edes julkimoiden imagoa. Näin on myös muualla
kuin Suomessa: Ei ole mitenkään tavatonta
että vaikkapa kemian alan kansainvälisen
tiedekonferenssin oheisohjelmaan kuuluu
retki linturikkaaseen luontokohteeseen.
Hienoa että näin on!

KUINKA
LINTUHARRASTUS
ALOITETAAN – MUISTIKUVIA
1960- ja 1970-LUVUILTA

Jouni Pursiainen
Olin aina ollut kiinnostunut luonnosta ja
linnuista. Jo taapiaisena saatoin pysähtyä
ihmettelemään kaikenlaisia ötököitä. Kasvatin pihallamme toukista sammakoita pikku lammikossa, johon vesikin piti kantaa
muualta. Ja minä todella seurasin niiden
kasvua päivittäin, kunnes ne syksymmällä
lähtivät omille teilleen. Liikuin paljon luonnossa isäni mukana kala- ja metsästysretkillä, mutta lähimetsät tulivat tutuiksi myös
linnunpesiä etsiessä, niin kuin pikkupojilla
silloin oli tapana. Uskoisin olleeni keskimääräistä vähemmän tuhoava tässä ”harrastuksessa”. Kouluun mentyäni varmaan
kaikki Pyhäselän Reijolan kansakoulun kirjaston luontokirjat tulivat luetuksi, kunhan
ensin se lukutaito oli hankittu. Sen verran
näkyvää kiinnostuneisuuteni oli, että sain
kotoa joululahjaksi ”Linnut värikuvina” –
kirjan, jota tavasinkin pieteetillä. Mutta lintuharrastaja en ollut. En tuntenut edes sitä
sanaa enkä varsinkaan tuntenut ketään
muuta, joka olisi jakanut saman mielenkiinnon. Palautteesta päätellen suurin osa
Pohjois-Karjalan muistakaan asukkaista ei
tuntenut, olin selvästi erilainen. Orastava
harrastus olisi varmasti jäänyt oraalle, ellei
pohjalla olisi ollut väkevä oma mielenkiinto.

Mutta palataanpa takaisin 1960-luvun loppuun Pyhäselän Mansikka-ahossa. Linnunpesien etsinnän ohella minua alkoi kiinnostaa eri lintulajien näkeminen. Liikuin paljon lähiluonnossa ja pyrin tunnistamaan
näkemäni linnut. En pysty määrittelemään
mitään alkupistettä lintuharrastukselle,
mutta muistan, että tuskin kouluikäisenä
kuhankeittäjien kohtaaminen oli innostavaa. Puolen kilometrin päässä kotoa pesi
kuhankeittäjä ja myös äänet tulivat tutuiksi.
Opin matkimaan laulua viheltämällä ja sain
kuin sainkin houkuteltua pariskunnan aivan lähietäisyydelle. Lähietäisyys olikin
tarpeen, sillä minulla ei ollut tuolloin kiikareita. Uskomatonta: sain oman kontaktin
tähän upeaan ja eksoottiseen lajiin. Yhtenä
vuonna löytyi kotinurkilta aivan ilmeisesti
pesivä järripeippo. Määritys vaati kuhankeittäjää enemmän ponnistusta, mutta koiraan musta pää, oranssi rinta ja valkea vatsa olivat riittävä yhdistelmä.
Hiukan myöhemmin, edelleen ilman kiikaria, otin vastaan todellisen määrityksellisen
haasteen: minua oli pitempään ihmetyttänyt lähipelloilla tuon tuosta näkyvä ruskeankirjava lintu. Värituntomerkeistä ei ollut
paljoa iloa, mutta ääni oli omanlaisensa.
Kyseessä oli selvästi yleinen laji ja väritys
rajasi vaihtoehtoja. Lisäksi tärkeimmät
avomaiden vaihtoehdot, kuten kiuru ja pajusirkku, olivat jo ennestään tuttuja. Vaikka
lintukirjani äänikuvaus vastasi huonosti
minun mielikuvaani, johti päättelyketju lopulta oikeaan tulokseen, niittykirviseen. Se,
että tein määritykseen johtavan työn itse,
oli todella inspiroivaa. Olisi itse asiassa ollut tylsää, jos paikalla olisi ollut kokeneempi kaveri antamassa vastauksen valmiina!

Pitää muistaa, että aika oli silloin kovin erilainen. Nykyisin lintuharrastajaksi on helppo tulla. Löytyy ohjattuja retkiä, toinen
toistaan hienompia lintuoppaita ja maastossa opastettuja reittejä lintutorneineen.
Myös yhdistystoimintaa riittää joka lähtöön. Rahakaan ei ole ongelma, kiikarit ovat
edullisia ihmisten nykyiseen tulotasoon
nähden. Suurempi pulma nykyisin saattaa
olla kilpailu nuorten sieluista. On niin paljon kaikenlaista ohjattua ajanvietettä ja
harrastetoimintaa, että oma-aloitteisuutta
vaativa tekeminen voi nuoresta tuntua jopa
ahdistavalta. Lintuharrastuksen imago on
nykyään aivan erilainen, jopa trendikäs.
Yleisen viherryksen valtavirrassa kiinnostus
lintuihin on kunniallista. Jopa aikuinen
ihminen voi tehdä linturetken silloin tällöin
ja sitten ylpeänä mainita työkaverille. Lintuohjelmat ovat televisioniltojen arkipäivää,

Aloitin sitten oppikoulun Joensuun normaalilyseolla syksyllä 1969 ja sen myötä
syntyi kaikupohjaa luontoharrastukselleni.
Biologian opettajani (Savonlahti) huomasi
kiinnostukseni ja jopa lahjoitti ”Retkeilijän
lintuoppaan”, jossa oli edelliseen kirjaani
verrattuna uusia kiehtovia lajeja ja ylellisyytenä lintuharrastuksesta kertovaa tekstiä!
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Minun kannaltani merkittävää oli, että
luokkakaverini Juha Eronen harrasti lintuja
ja tunsi myös Joensuun muita lintuharrastajia. Hänen kanssaan retkeilimme paljon
oppikouluvuosina. Ensimmäiset muistiin
kirjoitetut lintuhavaintoni ovat keväältä
1971. Eniten retkeilin luonnollisesti Pyhäselän Mansikka-ahossa ja Mulossa, mutta myös Joensuun eteläosissa. Höytiäisen
kanava oli legendaarinen lintupaikka, johon
tuli usein poljettua polkupyörällä ennen
koulun alkua. Eihän sinne ollut matkaa
kuin 15 kilometriä ja koulu oli siinä matkan
varrella.

lässä 21.5. näkemäni turturikyyhky taisi olla
ensimmäinen löytämäni harvinaisuus. Kesäkuussa tulivat tavalliset yölaulajat tutuiksi ja myös silloin vielä Joensuussakin pesinyt kultasirkku.
Lintuharrastajien kokoontumiset olivat
kuukauden kohokohtia ja silloin niissä todella kerrottiin ja vertailtiin lintuhavaintoja. Toiminta vakiintui niihin aikoihin Pohjois-Karjalan lintutieteelliseksi yhdistykseksi, mutta en itse ollut siinä rekisteröitymisoperaatiossa erityisemmin mukana.
Lintuhavainnointiin sain todella kulumaan
aikaa oppikouluvuosina ja nopeasti huomasin lähistöllä olevat Mulon pellot hyväksi
retkikohteeksi. Muutonhavainnointi nousi
todella tärkeäksi keväin ja syksyin: harva se
aamu tuli jonkin aikaa ”staijattua” ennen
koulun alkua. Polkupyörä sai kyytiä, kun
kaikki lintupaikat eivät olleet aivan lähellä.
Noina alkuvuosina kiersin mm. Pyhäselän
järven kaksi yötä kestäneellä yölaulajaretkellä. Kerran sattui niin, että pöllöretkellä
pyöräni alkoi oikutella 25 km päässä kotoa
aiheuttaen ”lievää” stressiä, kun pakkastakin oli reippaasti. Onneksi vika oli korjattavissa tien päällä.

Ilmeisesti ensimmäinen julkaistu oma havaintoni on loppusyksyllä 1971 Mulossa näkemäni pähkinähakki (Kapanen M., 1973:
Lintuhavaintoja Joensuun seudulta 196672. Lintumies vol.8 nr.4. s. 23-24). Syksyltä
1971 jäi lisäksi vahvasti mieleen kolme
”bongattua” (termiä ei toki silloin tunnettu)
elämän pinnaa: pähkinänakkeli Hukanhaudalla, pohjantikka Repolan sahalla ja nokkavarpunen Niinivaaralla. Upeita elämyksiä
kaikki! Tein polkupyöräretkiä lähes päivittäin keskitalvella 1971-72 ja havaintojakin
kertyi: nokkavarpusia, kirjosiipikäpylintuja,
pohjantikka, ampuhaukka ja pähkinänakkeli parhaimpina. Kirjasin havaintoja myös
muistiin, mutta vasta 29.3.1972 katsoin itse
aloittaneeni kattavan muistiinpanojen teon.
Tavallaan takautuvasti aiemmasta aktiivisuudesta kertoo se, että huhti-toukokuussa
1972 sain jokapäiväisellä retkeilyllä vain 16
elämänpinnaa: hemppo, nokikana, sinisuohaukka, tunturikiuru, pohjansirkku,
heinätavi, punakuiri, lapinsirri, viirupöllö,
turturikyyhky, mustalintu, sirittäjä, mustakurkku-uikku, punajalkaviklo ja mustapääkerttu.

Havainnointi sai vuosi vuodelta uusia ulottuvuuksia. Tuli atlasretkeily, talvilintulaskentoja ja rengastusta. Linjalaskentaakin
kokeilin kerran. Jo syksyllä 1972 osallistuin
innolla päivän mittaiseen pinnakisaan, eikä
kokemus jäänyt viimeiseksi. Vasta paljon
myöhemmin, auton myötä, retkeilyalue alkoi laajentua.
Kaiken kaikkiaan lintuharrastus antoi polttoainetta orastavalle tutkijanmielelle (vai
olisiko ollut päinvastoin?) ja lopulta oli
luonnollista, että elämäntehtävä löytyi tutkimuksen piiristä. Ei kuitenkaan biologiasta, vaan kemiasta. Joku kirjoitteli jossain
siitä, että suomalaisen lintuharrastuksen
ensimmäinen aalto, johon itsekin kuulun,
alkaa olla ukkoutumassa. Kieltämättä, kun
jossain bongauspaikalla katsoo porukan
ikäjakautumaa, niin keski-ikä ja varmaan
lastenkin keski-ikä menee ohi teinivuosien.
Tässä on pitkä aika mennyt siitä, kun itse
varhaisteininä hommaa aloittelin ja monta
hienoa elämystä on matkan varrelle mahtunut. Se kaiketi kuuluu minkä hyvänsä
harrastuksen päätavoitteisiin: hienot elämykset!

Ensimmäisen kerran tarkkailin muuttoa
22.4.1972, varusteena pelkkä kiikari. Paikka
ei ollut hääppöinen, pellonreuna Mansikkaahossa, mutta tuloksena nähdyt 6 piekanaa,
3 hiirihaukkaa ja ampuhaukka vakuuttivat
minut siitä, että harrastusmuotoa kannattaa jatkaa. Päivän kruunasi illansuussa näkemäni sinisuohaukkakoiras: eksoottisen
värinen petolintu, yhden ison toiveen täyttymys. Muutama päivä tuosta eteenpäin
löysin kuusi tunturikiurua vain parinsadan
metrin päässä kotoa: hieno laji, mutta ei
elämää suurempi elämän pinna, koska laji
ei vielä silloin ollut harvinaisuus. Rääkky21
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suiston lintuaseman perustamisen vuonna
1984, missä olin kyllä mukana lähinnä paperisodassa Juha Miettisen toimiessa
hankkeen primus motorina. Toinen näkyvä
merkki ovat lintutornit Kolosseumi Suistossa ja Eihveli Vuoniemessä, jotka kohosivat toisella pj-kaudellani vuosina 2000 ja
2002, silloinkin kyllä enemmän Pentti Zetterbergin ym. kuin meikäläisen ansiosta,
mutta ’jotakin ehkä tietäisin, olinhan siellä
minäkin’.

VELJESTEN LINTUHISTORIAA..

Ari Latja

Raimo oli alkanut rengastaa talvisia koskikaroja maakunnassa jo ennen tuloani Pohjois-Karjalaan ja liityin hänen retkilleen
aluksi apulaisena ja 1982 saatuani itsekin
luvan myös rengastajana. Talvisten puronvarsien koluaminen syvässä lumessa oli kovaa mutta antoisaa puuhaa. Usein karat palasivat samalle purolle talvehtimaan ja vanhan tutun tapaaminen ilahdutti aina. Vähitellen homma hiipui meiltä molemmilta
1980-luvun loppuun mennessä, mutta siihen mennessä ehdin rengastaa satakunta
karaa, Raimo varmaan enemmän. Itse sain
niistä löytöjä ja kontrolleja Keski-Suomesta
ja Hämeestä, Raimo taisi saada jonkun löydön lajin pesimäalueiltakin Norjan tuntureilta.

Kuva 8. Ari Latja ja valko-otsalepinkäinen
(Lanius nubicus). Kuva ei valitettavasti ole
Höylakselta.
Muutin Joensuuhun Tampereelta syksyllä
1978. Veljeni Raimo oli tullut Joensuuhun
jo muutamaa vuotta aikaisemmin. Häneltä
oli aikoinaan saanut kipinän lintuharrastukseen ja hänen ehdotuksestaan olin hakeutunut myös Joensuuhun opiskelemaan.
Eka kämppäni oli vain parin kilometrin
päässä Höytiäisen kanavan suistosta, legendaarisesta lintupaikasta ja sinnehän oli
päästävä heti tilaisuuden tullen. Lintuhavaintoja en noilta päiviltä enää muista,
mutta sen sijaan elävästi kun yhdellä ensimmäisistä retkistäni pystytin kaukoputken hietikolle kiikaroidakseni selälle kunnes satuin vilkaisemaan jalkoihin ja huomasin seisovani tuoreiden karhunjälkien
päällä! Olin tullut villiin itään! Siitä alkoi
varmasti lopun ikääni kestävä rakkaussuhde tähän loistavaan lintupaikkaan, joka lisättynä vielä Noljakanmäen vanhoilla metsillä on mahtavan monipuolinen lintukohde
ja ehdoton suosikkini.

Muuton seuranta, staijaaminen on aina ollut mielipuuhiani lintuharrastuksessa ja
niinpä heti Joensuuhun saavuttuani aloin
etsiä siihen sopivaa paikkaa. Sellainen löytyikin heti kohta lähistöltä, Lykynvaaran
hyppyrimäki Onttolassa. Siellä staijasin
usein ekoina PK-vuosinani ennen kuin koko
hyppyri räjäytettiin vaarallisena. Ikimuistoisin tapaus tuolta ajalta oli tuhat muuttavaa petolintua kahden päivän aikana huhtikuussa 1980, kruununa PK:n ensimmäinen
’nykyajan’ arosuohaukka, kaunis koiras.
Myöhemmin on tullut staijattua yhdellä jos
toisella kukkulalla ja niemenkärjellä, mutta
mikään ei oikein ole korvannut Lykynvaaran hyppyriä.

Paikalliseen yhdistykseen liityin totta kai
heti ensi töikseni. Aloin käydä kokouksissa
ja pääsin tutustumaan paikallisiin harrastajiin. 1983 päädyin sitten ensimmäisen kerran yhdistyksen puheenjohtajaksi kolmeksi
vuodeksi kun ei parempiakaan ehdokkaita
löytynyt. Toinen pj-kauteni oli vuosina
1998-2002 ja hallituksen jäsenenä toimin
vielä 2003-2006 ennen kuin siirsin kapulan
seuraavalle sukupolvelle ja värväsin tyttäreni Piritan tilalleni hallitukseen.

Nyt olen Pohjois-Karjalaa kolunnut lintujen perässä niin harrastuksen kuin työnkin
merkeissä yli 30 vuotta ja samalla lintuharrastus on kasvanut leipäpuuksi ja elämäntavaksi. Moni hieno paikka on tullut nähtyä
ja moni hieno lintu havaittua, puhumattakaan kaikista niistä mahtavista ihmisistä
joihin olen harrastuksen kautta saanut tutustua. Suosikkipaikoikseni ovat vuosien
varrella tulleet Suiston lisäksi erityisesti

Suurimpana ’saavutuksenani’ ensimmäisellä pj-kaudellani näen Höytiäisen kanavan
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Häikänniemi, Pitkäranta ja Patvinsuo, tietenkään Värtsilää ja muuta Keski-Karjalaa
unohtamatta. 1980-luvulla perheemme
karttui neljällä jälkeläisellä, joita kaikkia
aloin kuljettaa mukanani retkillä vaahtosammuttimen kokoisesta lähtien. Varsinkin nuorimpaan tyttäreen Piritaan lintukärpänen on iskenyt niin että hän on seurannut jälkiäni niin yhdistyksen toimintaan, lintuoppaaksi kuin pian kai myös rengastajaksi. Myös nuorimmainen Jyri on aina valmis linturetkelle.

keakouluun oli tullut useita opiskeluaikaisia
ystäviä ja kun Suomunjärven muikkututkimuksessa avautui työtilaisuus, tartuin siihen. Samalla oli mahdollisuus suorittaa
biologian ja maantieteen opettajan pätevyyden
edellyttämä
opetusharjoittelu.
Suomunjärvellä eivät linnut olleet päällimmäisenä, mutta silloin kuitenkin syntyi
kiintymys niihin maisemiin. Tukikohtanamme olleessa Patvinsuon kansallispuiston nykyisessä opastuskeskuksessa, entisessä metsänvartijan talossa vietimme
kolme joulua ja lukuisia muita unohtumattomia päiviä. Mutta pihapiirin viirupöllön
pesäpaikkaa en onnistunut löytämään,
vaikka omasta mielestäni kolusin kaikki rakennukset ja ympäristön kelopökkelöt varsin tarkkaan. Aloin vahvasti epäillä, että se
oli pinttynyt poikamies, jolle ei kelvannut
edes tekemämme hieno, iso pönttö navetan
takaisessa mäenrinteessä.

Vaan palataanpa alkuun eli Höytiäisen kanavan suistoon. Kun vuonna 1987 sain lintuasemaluvan oli kohtaloni lopullisesti sinetöity: nyt jo yli parikymmentä vuotta ja
varmaan lopun ikääni taitavat retkeni suuntautua enimmäkseen Suistoon ja lintuasemalle, missä aina yllätys voi odottaa seuraavalla verkolla...

Niinä kesinä lintuharrastukseni keskittyi
Linnunlahdella ruokokerttusiin; niiden
kanssa olin touhunnut jo 60-luvulla Tampereen Iidesjärvellä. Raviradalla ja Laulurinteen paikalla oli tuolloin vielä siellä täällä jäljellä rippeitä muutoin täyttöihin hautautuneista ruovikoista - raviradan keskellä
oli jopa 50 - 60 m pitkä lampi. Näistä ruokosaarekkeista löytyikin kaikkiaan n. 70 pesää, joista rengastin poikasten lisäksi emoja
värirenkaillakin, mutta yhteenveto tästäkin
on tekemättä - muistelisin ainakin yhden
koiraan pesineen kolmena vuonna samassa
ruovikonnurkassa. Oheislöytöinä tulivat raviradalta mm. taivaanvuohen ja pikkutyllin
sekä Vainoniemen tyveltä luhtahuitin pesät.

Raimo Latja
Ensimmäinen näkemäni pohjoiskarjalainen
maisema oli Ylämyllyn ratapiha eräänä joulukuun alun aamuna vuonna 1962, kun astuin ulos härkävaunusta Kajaanista alkaneen vajaan vuorokauden mittaisen junamatkan jälkeen. Meitä vietiin aliupseerikouluun Ylämyllyn varuskuntaan ja sillä
retkellä tulivat tutuksi niin lentokentän
maasto kuin Jaamankangaskin. Suvullamme ei ole mitään yhteyksiä PohjoisKarjalaan - kaikki esi-isämme ovat 1500luvulta lähtien asuneet Tampereen ympäristössä - ja ainoat tiedossa olevat suvun
kontaktit ennen minua olivat isälläni, joka
heinäkuussa -41 aloitti panssarintorjuntatykin raahaamisen Kaltimon asemalta kohti
Petroskoita ja Karhumäkeä sekä isän vanhemmalla veljellä, joka heinäkuun lopulla 44 oli Hattuvaarassa venäläisiä vastassa
kranaatinheittimen kanssa.

Kesien -81 ja -82 viikonloput kuluivat Juha
Hämäläisen "alivuokralaisena" Pirhun talossa nykyisessä Koivusuon luonnonpuistossa. Paikan loisteliaisuudesta kertoo ehkä
parhaiten ensimmäisen viikonlopun ensimmäinen nousu talon katolle tähystyslavalle, missä kiikarin osui heti suon päällä
lentävä maakotka. Sitä seuratessa samassa
näkökentässä oli hetken aikaan lisäksi kaksi
kurkea ja kolme metsähanhea ja kohta joutsenpari. Joutsen ei tuolloin vielä ollut läheskään niin tavanomainen näky kuin nykyään. Pihapellon istutuskoivikosta löytyi
kultarinnan pesä ja juhannusyönä verkkoon
jäi helmipöllö ja pikkusieppo, kun pyydystin vatukossa pesivää viitakerttusta. Samas-

Seuraava vierailuni Pohjois-Karjalaan olikin jo luontoläheisempi, kun kesällä 1972
päätimme Utsjoelle ulottuneen Eläinmuseon kolmiviikkoisen näytteidenkeruuretken
yöpymiseen Pankajärven rannalla ja viimeisiin näytteisiin seuraavana päivänä Kuoringan rannalla.
Talvella -76 piti jollakin tavoin päättää, mitä isona aikoo tehdä. Joensuun uuteen kor23
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sa vatukossa vaimo väitti risukon rytinän
perusteella olleensa karhun kanssa marjassa, mutta karhua ei meistä kukaan onnistunut niinä vuosina näkemään, vaikka merkkejä löytyi ympäriltä vaikka kuinka paljon.
Eräs mielenkiintoinen nisäkäs sieltä kuitenkin otettiin kiinni, jotta pystyimme tunnistamaan sen; pieni, kaunis koivuhiiri, talvet siilin tavoin horrostava nisäkäs.

pyydystellä. Yhteistulos on n. 240, mikä on
lähes 10 % kaikista vuodesta 1913 lähtien
rengastetuista käpylinnuista ja isokäpylinnun osalta hallussani on myös ikäennätys ei tosin sen kummempi kuin runsas vuosi.
Yksi kirjosiipikäpylintukin on verkkoihin
osunut.
Menneiden vuosikymmenten kesiin kuului
myös runsaan viikon retki maakotkareviireille Inariin. Kun huononeva selkä ei 90luvun alkuvuosina enää kestänyt 120 km:n
rinkkamarssia ja kun Reijo Erola niihin aikoihin luopui maakunnan ainoan tiedossa
olleen maakotkareviirin seurannasta, ryhdyimme kulkemaan sillä yhdessä Pertti
Koskimiehen kanssa. Intouduimme myös
rakentamaan kotkalle pesäalustoja (tai oikeammin Pertti rakensi ja minä vain syötin
tarpeita puuhun) sopiviin paikkoihin suojelualueille (MH:n luvilla) ja rajavyöhykkeelle. Tällä hetkellä niitä on hiukan toistakymmentä. Pesintöjä niissä ei ole ollut,
mutta parissa on nyt intoa lisääviä merkkejä. Maakotkaa seuratessa on ollut hieno havaita myös muuttohaukan palanneen vuosikymmenten jälkeen maakunnan pesimälajiksi.

Muutama vuosi 80-luvun puolivälissä kului
työn perässä Imatralla. Kun aloitin 1986
Joensuun ympäristönsuojelusihteerinä ja
kun elomme näytti muutoinkin vakiintuvan
tänne, tuli myös pohdittavaksi, mitä jatkossa puuhaisin lintujen kanssa. Ruokokerttunen kiinnosti edelleen, mutta hyvät paikat
Linnunlahdella olivat jääneet lopullisesti
maamassojen alle ja ruovikon pienet, mustat, kiukkuiset hyttysetkään eivät enää houkutelleet ja niinpä päädyin leppälintuihin.
Jaamankankaalla oli runsaasti sopivaa
mäntymetsää ja Patvinsuon tuntumassa lisää, mutta kyllä myös hyttysiä, mäkäriä ja
paarmoja. Näihin metsiin olen sitten vuosien varrella tehnyt n. 160 leppälintupönttöä
- aukko 60 - 70 mm - ja niiden tuntumaan
lisäksi pieniaukkoisia pönttöjä reilut parisataa. Leppälinturengastuksen - määrä lienee
3000 - 4000, kolme löytöä Marokosta ohessa pöntöistä kertyi myös havaintoja
käestä ja tietoja Jarkko Rutila käytti osana
onnistunutta väitöstään.

ELÄMÄN MITTAINEN HARRASTUS

Vuodesta -87 minulla on ollut mahdollisuus
käyttää tukikohtana Ukonjoen entistä metsäkämppää ja sen pihapiirissä olen pitänyt
talvisin ruokinta-automaattia parikymmentä vuotta. Siltä on kertynyt hömötiaisrengastuksia 300 - 400 ja kontrolleja ainakin
kaksinkertainen määrä, kaksi vanhinta 9 v
3 kk. Molemmat elivät silloin kymmenettä
talveaan. Melkoinen saavutus 11 g:n painoiselle otuksella, kun lämpötila tässä kylmässä jokilaaksossa talvisin laskee viikkojen
ajan öisin usein 30 pakkasasteen tuntumaan - alhaisin aamulla näkemäni lukema
on ollut -41 astetta.

Hannu Lehtoranta
Lintuharrastuksen muisteloita. Kai siihen
on jo aihetta, kun oma harrastus täyttää aika tarkasti tänä vuonna 50 vuotta. Kiinnostukseni lintuihin alkoi viisivuotiaana, jolloin opin lukemaan ja kirjoittamaan. Kuusivuotiaana pääsin Keski-Vuokon koulun
kuunteluoppilaaksi (sama koulu, jossa on
kuvattu Kivenpyörittäjä- elokuva). Se avasi
tien luokan perällä olleeseen kirjastoon.
Sieltä löytyi vanha lintukirja, jossa ei ollut
edes kuvia. Lainasin kirjan ja välittömästi
alkoi kirjan tekstin kopiointi vihkoon. Onneksi nuo vihkot ovat tallessa.

Hömötiaisten lisäksi ruokinnalla on keskitalvella vain pari töyhtötiaista, kevättalvella
elo hiukan vilkastuu. Muutamina hyvinä
käpyvuosina käpylinnut ovat olleet mielenkiintoinen lisä tähän lajiköyhyyteen. Niitä
ei kiinnosta siemenautomaatti, vaan pihan
nuotiokehän muuraus ja tuhka, jota ne käyvät syömässä. Siitä niitä on ollut mukava

Meitä oli neljän pojan porukka. Muut olivat
minua pari vuotta vanhempia. Linnut ja
luonto kiinnosti niin hyvässä kuin pahassakin. Ajan henkeen 1960 luvun alkupuolella
kuului räksän ja harakan pesien hävittäminen. Aikuisten puolelta sitä pidettiin normaalina poikien toimintana eikä kukaan si24
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tä moralisoinut saatika kieltänyt. Munakokoelmankin kerääminen oli melkoinen intohimo. Sen verran oltiin jo silloin suojeluhenkisiä, että tiukasti pidettiin kiinni siitä,
että yhdestä pesästä ei otettu kuin yksi
muna. Sitä en muista mistä moinen periaate sai alkunsa. Periaate loi sopivasti haastetta pesien etsintään.

sen elävän lintuharrastajan oman porukan
ulkopuolelta.
Kirjallisuudessa ei voi ohittaa sitä vaikutusta, mikä oli Einari Merikallion kirjoilla
”Äyräpäänjärvi” ja ”Jäämeren äärellä”.
Vuonna 2010 toteutui lopulta ikuinen
unelmani, kun pääsin itse retkeilemään Äyräpään järven maisemissa. Petolintuharrastajalle siellä nähty kiljukotka loi hyvän tunnelman. Kesällä oli Nurmeksen iltatorilla
kirjamyyjä, jolla oli molemmat teokset. Minuun ei tehnyt yhtään kipeää, kun tinkimisen jälkeen annoin hänelle sata euroa. Nyt
ne merkkiteokset ovat omassa hyllyssäni ja
minulla on hyvä olo.
”Mitä Missä Milloin Lintuharrastuskirja”
laittoi aikoinaan harrastuksen uusiin puitteisiin. Ruvettiin tutkimaan. Poikien kanssa
perustettiin kotikylälle biotooppiruutuja,
joista kartoitusmenetelmällä etsittiin pesät
ja reviirit.
Kirjoista puheen ollen ei voi ohittaa 14vuotiaana toteutettua maailman harvinaisinta kirjaa. Sain joululahjaksi Valittujen
Palojen Lintukirjan, sen ison järkäleen.
Naapurin pojan, Nevalaisen Sepon, kanssa
syttyi idea, että tehdään kirja, jossa yhdistetään Valittujen Palojen Lintukirja, Linnut
värikuvin ja meille kertynyt ”suuri” tietämys Pohjois-Karjalan linnuista. Puuväreillä väriteltiin kirjaan lintujen kuvat. Tekstiä tuotettiin isän matkakirjoituskoneella,
jossa luksusta oli kaksivärinauha – mustaa
ja punaista. Toinen meistä kirjoitti ja toinen
piirsi. Välillä vaihdettiin osia. En edes uskalla arvioida sitä tuntimäärää, joka projektiin käytettiin. Alun perin suunnitelmissa oli tehdä kirja molemmille, mutta kyllä se Sepon kappale jäi pahasti kesken.
Omani on keskikoulun historian kirjan koviin kansiin ompelulangalla itse sidottuna
kirjahyllyssäni. Voitte ehkä kuvitella sitä
tunteiden määrää, joka tuohon kirjayksilöön kohdistuu.

Kuva 9. Sivuja Hannun tekemästä kirjan
kopioinnista ja omista havainnoista 1960luvun alussa. Huomaa hyvä pönttöohje.
Räksän pesien ja poikasten hävittäminen
on yksi niistä veloista, joita olen koettanut
koko aikuisiän lyhentää olemalla aktiivinen
hoitoa tarvitsevien lintujen auttamisessa.
Myös 15 vuotiaana alkanut, onneksi vain
viisi vuotta kestänyt metsästysharrastus aiheuttaa samoja tuntemuksia. Edelleen tuntuu, että olen vieläkin velan puolella.
Ihan tarkkaan en pysty ajoittamaan sitä hetkeä, kun sain ensimmäisen kiikarin ja
oman lintukirjan. Taisin silloin olla vähän
alle kymmenen vanha. Muistan sen hyvän
olon tunteen, kun kädessä oli legendaarinen ”Linnut värikuvina”. Sama kirja tuntuu
vieläkin hyvältä, kun sen käteensä ottaa.
Muuton seuranta, pesien etsintä, pöntötys
ja talviruokinta olivat ne asiat, jotka kiinnostivat. Olen usein koettanut löytää sen
tekijän, mikä käynnisti kiinnostuksen ja
harrastuksen. Ei siihen löydy muuta selitystä kuin kova tunne ja halu oppia luontoa ja
tehdä sen parissa omaa selvitystyötä.
Omassa suvussa, tuttavapiirissä, lähiseudulla eikä kellään toisellakaan ollut ainuttakaan esikuvaa. Me vaan tehtiin, kun oltiin
niin kiinnostuneita. Olin varmaan pitkälti
yli kymmenvuotias, kun tapasin ensimmäi-

Ajassa eteenpäin. Murrosikä, mopo, tytöt,
opiskelu, vaimo, lapsi, koirat ym. Hiton
tärkeitä asioita kaikki, mutta kaikkiin niihin
suhde on lyhyempi kuin lintuihin. Vain
vanhempiini suhde on pidempi. Lieneekö hyvä vai paha, mutta olen pystynyt pitämään lintu- ja luontoharrastukseni kuvioissa mukana läpi elämän – ilman taukoa.
Naimisiinkin tuli mentyä vasta, mutta he25
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ti, sen jälkeen kun olin saanut rengastusluvan. Oma Anna-tyttö on joutunut/päässyt
olemaan mukana monenlaisilla lintureissuilla. Vaikka aidosti ei ole ollut aikomus
pakkosyöttää hänelle lintuharrastusta, yksi
miellyttävistä hetkistä pari vuotta sitten oli
se, kun hän yllättäen kertoi, että hän taitaa
mennä Miettisen Jussin kurssille rengastusluvan hankkimiseksi.
Merkittävä paalu lintuharrastusuralla oli
Juuan
lintuharrastajien
perustaminen
vuonna 1979. Olin jo aikaisemmin koettanut aktivoida nuoria lintujen kiehtovaan
maailmaan. Juvasteen Riston aktiivinen
toiminta oli myötävaikuttamassa siihen, että yhdistys saatiin pystyyn ja kuntaavustusta varten jopa yhdistysrekisteriin.
JLH historiaa ja havaintoja löytyy mm. sen
omasta lehdestä (SR-1985-2b.pdf).

Kuva 10. Suiston retkellä joskus taannoin..
Kuva Hannu Lehtoranta

ELETTIIN
1999

PIIPPARIAIKAA,

V.

Hannu Kivivuori

JLH on konkreettinen osoitus oman lintuharrastukseni patrioottisuudesta. Juuan
lintujen havainnointi tuo ne parhaat elämykset edelleenkin. Olen onneksi onnistunut laajentamaan kiinnostuksen koko Pohjois-Karjalaan. Muualla harrastus on edelleen vain kivaa tarkkailua ja elämyksiä.
Siellä suurin merkitys ehkä on mukavalla
seuralla. Hyvänä esimerkkinä siitä on Metsäkeskusväen Puukiipijäkerho, jonka puitteissa teemme pari retkeä vuodessa kotimaahan tai Baltia-Puola-Venäjä alueelle.
Viime reissulla syksyllä sykähdytti Latvian
toinen amerikanjääkuikka, vaikka tunnetusti en kovin paljon ole harvinaisuuksien
perään. Ykkösasia minulle on peruslajiston
tutkiminen ja siinä tapahtuvat muutokset.
Rakkauttani linnuston aateliin, petolintuihin, tuskin tarvitsee edes erikseen mainita.

Kesäkuun 12.päivän aamuyön tunteina, vähän kello kahden jälkeen, olin yölaulajaretkellä Värtsilässä tullut polkupyörineni ns.
pappilan tienhaaraan, eli siihen maitolaiturin kohdalle, missä viitassa lukee Hiidenvaara. Ruisrääkkiä, dumareita, pari sirkkalintulajia, sarvareita ym. mukavaa tarjosi
lämmin kesäyö heti loman alkajaisiksi.
No, mikä se siinä tien takana, maitolaiturin
kohdalla. Pikurihan se! Tervehtii yökulkijaa ja jatkaa laulamistaan. Se oli jo seitsemäs havainto Värtsilästä. – On se hyvää
pikkukultarintaseutua tämä Värtsilä! Jatkan laskentaa. Räykynvaaralla laulaa iduli
ja vähän myöhemmin reitin varrella surraa
turturikyyhky. Kaikenlaista! Ja vielä mahdollinen sepelhanhiparvi painui metsän
taakse itään.

Muistelon päätökseksi ”virkaatekevän” puheenjohtajan on hyvä todeta, että lintuja voi
onneksi harrastaa hyvin monilla eri tavoilla.
Arvostetaan kaikkia tapoja. Lintuharrastus
ei ole verrattavissa uskontoon, mutta kehotan jokaista lintujen ystävää viemään lintuharrastuksen ”ilosanomaa” eteenpäin tuttavapiirisään. Ei tarvitse olla himoharrastaja,
kun voi jo kuulua lintuharrastajiin. Siis BirdLifen ja Pohjois-Karjalan lintutieteellisen
yhdistyksen porukkaan.

Palaan kotia. Aurinko on herättänyt jo päivälinnut askareilleen. Otan kaukoputken,
auton ja palaan pikuripaikalle. Vähän on
alkanut tuulla, ja autojakin liikkuu lauantaiaamuna harvakseltaan. Toivon, ettei niitä olisi lainkaan muilla kuin minulla. Saisin
äänittää kunnolla.
Katselen lintua pajun latvassa putkella ja
harmittelen kun taas lähestyy auto. Toivottavasti menee äkkiä ohi, toivon. Mutta se
kun vaan hiljentää vauhtia: ”No, mitä sitä
on näkyvissä?” odotan kuskin kysyvän.
No, mutta pei…kas! Kapasen Mattihan se
siinä! Vanha tuttu ja Värtsilän ystävä. Yhdistyksen voimatekijä vuosien takaa! ”200
26
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metriä tuonnempana luin piipparista, että
”PIKKUKULTARINTA
VÄRTSILÄSSÄ,
HIIDENVAARANTIEN RISTEYS!” Voiko
olla?”, tuumaa Matti.

lahdessa samassa kuppilassa sillan kupeessa.
Joskus tuli toimittua Juha Miettisen jonkin
sortin rengastusapuna varsinkin Hasanniemessä, ja yhtenä talvena tutuksi tulivat
talvilintulaskennat, kun Jussi tarvitsi tuuraajaa, jottei yhtäjaksoinen perinteensä Repokallion-Asevelikylän reitillä katkeaisi.

Hymyssä suin katseltiin ja kuunneltiin pikkukultarinnan aamukonserttia ja turistiin
kuulumiset. Kellon oli kuusi. Elettiin todeksi se, että joskus voi sattua olemaan oikealla paikalla oikeaan aikaan!

Bongariklubi Idänkäki perustettiin, ja siihen tietysti mukaan. Käytiin katsomassa
muun muassa silkkihaikaraa Uudessakaarlepyyssä, pitkäkoipisirriä Kotkassa, pikkuuikkua Enonkoskella ja lehtokerttua Asikkalassa. Viimeksi mainitun piti olla pikkukultarinta, mutta eipähän tuo ollut. Pahat
aavistukset nousivat pintaan paluumatkan
pinnakahveilla, jolloin Kapanen lausahti:
”Olikohan se sittenkään se?”. Kuitenkin
vuonna 1986 Suomen kolmas pikkukultarinta tuli sitten löydettyä itse Mauri Leivon
kanssa tosi spondesti Iiksenniityltä.

Piippari eli tekstinhakujärjestelmä oli jäämässä pian näiden vuosien jälkeen historiaan kännyköiden vyöryessä tiedonvälittäjiksi.

ONNEA JA KIITOS, PKLTY!

Hannu Kauhanen
Liityin Pohjois-Karjalan lintutieteellisen
yhdistyksen jäseneksi joskus 1970-80lukujen taitteessa. Oma lintuharrastus oli
virinnyt pikkuhiljaa mökillä vietettyinä kesinä, ja ensimmäiset kiikarit sain vanhemmiltani vuoden mankumisen jälkeen.
Pikkuhiljaa retkille piti päästä muuallekin,
pyörällä tietenkin. Höytiäisen kanavan suistolla ei tuohon aikaan ollut edes lintutornia,
mutta muutoin se oli paljon parempi lintupaikka kuin nykyisin. Erityisesti tykkäsin
mennä sinne hortoilemaan varhaisina syysaamuina, ja tietysti silloin tällöin törmäsin
muihin, kokeneisiin alan harrastajiin.

Tässä vaiheessa opinnot olivat vieneet
Tampereelle ja sitten työt sieltä muualle
moniin eri paikkoihin. Eteen tulivat uudet
yhdistykset, retkikohteet ja muut asiat.
PKLTY käytännössä unohtui, kun evakkomatkaa kesti kaikkiaan 16 vuotta.
Pohjois-Karjalaan palasin vuonna 2001.
Vanha lintuharrastussuola alkoi nopeasti
janottaa, ja oli todella mukavaa tavata vanhoja retkikumppaneita vaikkapa Värtsilässä. Monet olivat lähteneet muualle, mutta
yllättävän moni oli vielä täällä. Ja tietysti oli
ilmaantunut paljon uusia kasvoja.

Jossain vaiheessa liityin myös luontokerho
Motacillaan, jossa keskityttiin muihinkin
kuin lintuasioihin. Kuitenkin linnut kiinnostivat jo tuolloin kaikista eniten. Yhdistys
järjesti yhtenä keväänä Risto Juvasteen
toimiessa puheenjohtajana meille koululaisille jonkinlaisen ”havaintokilpailun”. Jos
en väärin muista, taisin saada palkinnoksi
yhdistyksen painattaman Pinnavihkon, joka
suureksi harmikseni on kadonnut jonnekin.

Retki-innostus vanhassa kotimaakunnassa
suorastaan räjähti 2000-luvun alkuvuosina.
Vuodenpinnojen keruuta kesti kaikkiaan
viisi peräkkäistä vuotta, joista toinen ja
kolmas olivat todella kiivaita. Paras tulos
251 syntyi vuonna 2005. Ja kävihän siinä
sitten niinkin, että pitkän matkan bongaukset alkoivat taas kiinnostaa Idänkäen vuosien malliin.

Tuohon aikaan me juniorit pääsimme hyvin
mukaan autoilevien aikuisten mukaan retkille, joista tulikin varsinaisia viikon kohokohtia. Erityisesti on kiittäminen tässä asiassa Matti Kapasta, muita toki unohtamatta. Syysmyöhällä pakkauduimme joka lauantai autoon ja suuntasimme Vuoniemeen
palelemaan. Muutama tunti niemessä kärvisteltiin, ja kahvilla käytiin aina Hammas-

Siipirikon tekeminen 6,5 vuoden ajan toi
yhdistysasiat lähemmäksi kuin koskaan aiemmin. Aika aikaansa, ja nyt olen ollut pari
vuotta hallituksen rivijäsenenä.
Se on tullut selväksi, että alueellisia lintuyhdistyksiä tarvitaan jatkossakin. Toiminnassa on paljon hyvää ja varmasti myös parannettavaa. Itse olen ottanut ilolla vastaan
maakuntaan (tähän mennessä Eno, Kitee,
27
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Nurmes) tehtävät jalkautumiset. Näitä
kannattaa harrastaa jatkossakin vähintään
kerran joka vuosi aina paikkakuntaa vaihtaen. Milloin Ilomantsiin, Outokumpuun,
Juukaan, Lieksaan... ja niin edelleen?

verini kanssa testaamaan sitä.. ja näimme
töyhtötiaisen.. lintu oli niin kaunis ja outo,
että menimme seuraavana päivänä kirjastoon tutkimaan ihmettä. Ja siitä se alkoi.
MMM-lintuharrastuskirjan avulla aloitin jo
samana päivänä lintupäiväkirjan (Kuva 10).
Sitten päiväkirjat jatkuivat talitintin tarkkuudella useita talvia, … tukehtuakseen sitten kesään ja kesän lintupaljouteen. Harmittaa kuitenkin jälkikäteen, että juuri kesien järvihavainnot jäivät siten kirjaamatta.
Lintupäiväkirjan lisäksi keräsin kaikki lintuja koskevat lehtileikkeet ja tein oman
maasto-oppaankin (Kuva 10).

Lapsia ja nuoria pitäisi saada harrastuksen
pariin nykyistä enemmän, luontaista kiinnostusta heiltä varmasti löytyy. Tuskin itsekään olisin innostunut lintuharrastuksesta
aikanaan niin hyvin kuin Pohjois-Karjalan
lintutieteellisen yhdistyksen ja luontokerho
Motacillan ansiosta.
Ehkä jonkinlainen ”kilpailu” kannattaisi
taas järjestää maakunnan kouluihin? Tai jotain muuta vastaavaa, kuten vaikkapa sitten
kursseja vanhemmille ihmisille? Kansanopistot? Ja mitä kaikkia mahdollisuuksia
suinkin on.
Tätä omaa, hyväksi koettua asiaa kannattaa
aina tilaisuuden tullen tuoda esille. Ihmiset
todellakin ovat kiinnostuneita linnuista ja
muusta luonnosta, eikä tietoa niistä ole
koskaan liikaa tarjolla.
Peiliinkin tässä pitää katsoa. Onko yhteiskunta jotenkin muuttunut vai mistä on kyse, mutta sellainen tapa, että me nyt vanhemmat harrastajat ottaisimme viikonloppuretkille mukaan linnuista kiinnostuneita
lapsia ja nuoria, on tainnut kadota kokonaan. Vai onko? Toivottavasti ei, mutta ainakin itseltäni tällainen kannustaminen on
jäänyt kokonaan tekemättä.

Kuva 11. Lintupäiväkirja 16.11.1958 ja
eka+vika maasto-opas. Kuva Risto Juvaste
Minulla oli onnea lintuharrastukseni alkumetreillä. Koulun luontokerho innosti myös
luokkakavereitani lintujen pariin ja Olavi
Liukkonen ohjasi ja innosti meitä rengastajiksi. Sainkin oman rengastusluvan jo syksyllä 1960 ja 1961 käytin kaiken vapaaaikani lintuihin ja rengastukseen. Rengastin yli 1500 lintua ko. vuonna Tykölän rengastuskerhon nimiin. Opiskelun myötä harrastus jäi hetkeksi taka-alalle.

Pohjois-Karjalan lintutieteellistä yhdistystä
on tarvittu 40 vuotta ja varmasti tarvitaan
jatkossakin. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.
Suuret kiitokset kaikesta ja juhlavuoden
onnittelut!

Keväällä 1974 hyppäsin oravanpyörästä eli
Helsingin johtajaputkesta Joensuuhun Tekun yliopettajaksi. Muutos oli mahtava, katumaisemat muuttuivat kesäiseen Kiihtelysvaaran luontoon. Lintuharrastukseni koki renesanssin ja pian liityin PKLTY:n toimintaan. Pian tein jo suunnitelmia
PKLTY:n kehittämiseksi (SR-1976-2.pdf
s.6-10). Se oli kuitenkin liian optimistinen
P-K:n väestöpohjan edellyttämään harrastajamääriin, mutta jotkut piirteet olisivat
yhä toteutettavissa.

MUISTELOITA..

Risto Juvaste
Jo muinaiset roomalaiset.. niinhän tämä
voisi alkaa.. tai ainakin heidän aikaan jo
pyydettiin ”katsomaan taivaan lintuja”..
mutta minä katsoin niitä ensin ilmakiväärin
tähtäimien takaa.. ja ammuinkin muutaman räklän, pulun ja närhenkin.. en kuitenkaan pikkulintuja.. Sitten sain 13v syntymäpäivälahjaksi 15.11.1958 käytetyn kiikarin puolikkaan. Siitä puuttui toinen objektiivi, mutta ihan hyvä lahja. Lähdin ka-

Tullessani PKLTY:n puheenjohtajaksi 1978
minulla oli onni saada hyvä porukka hallitukseen (SR-1978-1.pdf s.1). Yhdistys kehit28
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tyikin vauhdilla: jäsenmäärä nousi yli
200:een. Höytiäisen kanavan suistolle pystytettiin 1979 ensimmäinen ”lintuasema”
(SR-1979-1.pdf s.28-29) ja 1980 PK:n ensimmäinen lintutorni (SR-1980-1.pdf s.7).
Yleisöretkiö suistoon oli kiva järjestää kun
oli ”asema” (Kuva 11).

Yhdistys osallistui usein osastollaan messuille ja myyjäisiin. Järjestimmepä jopa
Lintujen asuntomessut vuonna 1995 (SR1995-4.pdf s.24-25). Ympäristövuonna
1980 järjestimme mittavan ”Liiku luonnossa-tarkkaile lintuja” tempauksen P-K:n
kouluille. Tempauslomakkeita, pönttöohjeita ja PKLTY:n esitteitä (SR-1980-1.pdf s.13) painettiin ja jaettiin tuhansia ja palautetuista lomakkeistakin täyttyi neljä paksua
mappia (1137 täyttä lomaketta/15900 havaintoa/136 koulua). Palkintoina jaoimme
kaikille kouluille mm. harrastusmappeja.
Siinä olikin talkoot, onneksi postitus hoitui
läänin kouluviraston kautta. Usein on tullut
mietittyä onko nykyään PKLTY:ssä yhtään
jäsentä, joka olisi aloittanut harrastuksensa
ko. tapahtumassa. Minulle 15 palkitun nuoren joukossa ainoa tuttu nimi on Mervi
Kunnasranta, josta tulikin maailmankuulu
norppatutkija. Olisipa tarttunut lintututkijaksi P-K:hon! Jos joku tämä lukijoista on
näin lintuihin innostunut tai tietää sellaisen, niin laittakaapa sähköpostia minulle.
tempauksen tuloksia. (SR-1980-3.pdf ).

Kuva 12. Isä ja pojat retkellä ”lintuasemalla”. Kuva Risto Juvaste itselaukaisimella.
Dia on skannattu Joensuun kaupunginkirjastossa, jota en suosittele.
Toteuttamani Lintulehtipaketin myötä Siipirikolla oli jopa 200 tilaajaa jäsenien lisäksi, v.2011 kai vain 5! (SR-1988-5.pdf s.116)). Silloin Siipirikko oli paketin tilatuimpia lehtiä. Siipirikon tekemisestä muistuu
mieleeni mm. Hyttisen Jussin ansiokastoimita sen julkaisussa. Alkuvaiheessa Jussi
naputteli sitä vahamonistusarkeille ja sitten
vuosikaudet paperille, josta hän asemoi
lehden Karjalaisen painossa offsetille.

Vuonna 1996 yhdistys vietti 25-vuotisjuhliaan SLY:n matkailuseminaarin jälkeen
Vainoniemessä. Tapahtuma oli mittava,
mutta tarjoilu hoidettiin talkoovoimin.
Muusta toiminnasta on erityisesti jäänyt
mieleeni Rääkkylän Kiesjärvellä 3.-6.6.1978
järjestetty lintuleiri, josta Pekka Puustinen
kirjoitti leirikertomuksen (SR 1980-1.pdf
s.9). Leiriydyimme vanhassa pihapiirissä ja
teimme retkiä järvelle ja ympäristöön. Kiesjärvellä pesinyt joutsenpari oli tuolloin vielä
harvinaisuus P-K:ssa.

Nykytekniikalla kirjoitus- ja taittotyö hoituu digipainoille suoraan pdf:änä. Periaatteessa lehti voitaisiin printata nykylasereilla
kotonakin. Tämä lieneekin pian paperiversioiden visio. Tämä on tavallaan paluuta
menneeseen, sillä aikoinaan printtasin
osoitetarrat ja erikoisnumeroitakin omalla
Commodoren printterillä. Tämä numero
onkin sitten ensimmäinen uusi, linkkejä sisältävä eSiipirikko, joka on tilattavissa sähköisenä. Tulevaisuudessa tästä kehittynee
todellinen reaaliaikainen verkkolehti, joka
on vapaasti luettavissa ympäri maailmaa.
Sillä on merkittävästi suurempi lukupotentiaali nykyiseen jäsenlehteen verrattuna.

Yleisöretket lintuasemalle, messutapahtumat ja luontokuvaillat avasivat yhdistyksen
toimintaa yleisöllekin. Omien kuvaajiemme lisäksi vieraina kuvatapahtumissa oli
maan huippuja, esim. Hannu Hautala ( SR1981-1.pdf s.19-22), Pekka Helo ja Jari Peltomäki. Olipa kerran vieraanamme Pentti
Linkolakin (SR-1991-2.pdf s.62-64). Usein
tapahtumat järjestettiin yhteistyössä P-K:n
luonnonystävien kanssa.
Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin tapahtumissa ja muulloinkin erilaisella pikku
myynnillä. Helon korttisarjoja ja -tauluja
myimme tuhansia. Linnunpönttöjä tehtiin
talkoilla myyntiin ja lisäksi välitin sorvattuja Siikosen pönttöjä toista tuhatta kappaletta. Kaupungin puistoihin ripustetut pöntöt

PKLTY:n ensimmäinen lintukurssi keväällä
1978 oli melkoinen menestys: 7-osaiseen 20
tunnin kurssiin osallistui 82 linnuista kiinnostunutta, keskimäärin 37 henkeä per kerta! Sittemmin kursseja järjestettiin kansalaisopistoissa (SR-1978-2.pdf s.62)
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lienevät jo pudonneet, nyt voisi myydä uudet. Tuontilisenssirajoitusten aikana oli auringonkukan siementen myynti varsin tuottoisaa. Painamieni ”pidän pöllöistä” pöllöpaitojen myynti oli myös mittavaa (SR1980-4.pdf s.96). T-paitoina niitä on painamani ”Ollaan ystäviä”-lokkipaidan rinnalla vieläkin saatavana minulta valkoisena
(lokkipaita 5€ ja pöllöpaita 7€). Pienistä
puroista karttui yhdistyksellemme hyvä peruspääoma ja hieman omaisuuttakin.

Vuonna 1993 aloittamani lukurengastus on
tuonut valtavasti tutkimusdataa. mm.
100 000 selkälokki- ja 150 000 harmaalokkikontrollia. ”Omia” noista on yli 100 000,
mutta muista kiitos lokkiharrastajille. Kameroiden kehityksen myötä renkaita luetaan yhä enemmän kuvaamalla. jopa lennosta. Lisäksi satelliittilokkitutkimukset
ovat tuoneet kymmeniätuhansia paikannuksia. Pian niistäkin tulee julkaisuja.
Lopuksi pitää vielä muistella lokkiharrastusta vähenevillä kaatopaikoilla. Olen lukenut renkaita kai noin sadalla eri kaatopaikalla, noin 20:ssä maassa. Ne ovat lintuparatiisejä. On ihanaa istua autossa ja katsella
lintuja, ei haittaa satoi tai paistoi. Joensuussa voi renkaitakin lukea noin rengas/min vauhtia. Kansainvälisten lokkikokousten (IGM) yhteydessä on ollut maastopäiviä eli kaatopaikkapäiviä. Tarkoitukseni
oli laittaa tähän videonpätkä Zagrepin kaatopaikalta helmikuulta (minun 10. IGM),
mutta muokkaus ei onnistut kiireessä. Joten laitanpa tähän Youtube-linkin (4 min)
ystävästäni John Sundersista Cloucesterin
kaatopaikalta, jossa olen hänen kanssaan
kerran lukenut renkaita. (SaundersVIDEO).

2000-luvulla olen ollutkin vähemmän mukana toiminnassa, sillä toiminta on ollut
mielestäni bongaussuuntautunutta. Toki
julkaisin vielä yhden mittavan lokkinumeronkin ja järjestin maamme ensimmäiset
digiscouppauspäivät keväällä 2003 (eSR2011-2-A3). Vuosituhannen alussa yhdistys
toimi aktiivisesti pystyttäen useita lintutorneja, mm. vanha kanavan torni uudistettiin
Kolosseumiksi ja Vuoniemeen tehtiin Eiffel.
PKLTY palkittiin taas vuodenlintuyhdistyksenä 2003 (myös 1980). Mutta sitten toiminta mielestäni muuttui. Nettipesän kehittäminen pysähtyi vuosiksi ja Tiiraankin
liityttiin jälkijunassa. Koettuani vuosikokouksetkin turhiksi sammutin osallistumistani. Onneksi kurssi on nyt kääntynyt. Nyt
ollaan vahvasti menossa taas ylöspäin ja
minäkin taas mukana. Toivotankin yhdistyksellemme vahvaa nousua lähivuosina!

Muovisten lukurenkaiden valmistamisen ja
kehittämisen myötä minulla on ollut mahdollisuus tukea myös muiden lajien tutkimusta. Olen tehnyt renkaita tai niiden aihioita noin yli 30 lajille pikkulinnuista kotkiin. Kaikkiaan varmaan yli 200 000, en ole
laskenut, Suomeen yli 50 000. Internet ja
sähköposti ovat sen mahdollistaneet. Sähköiseksi muuttuu kaikki. Saa nähdä mitä
tulevaisuus tuo tullessaan. Minun harrastusaikana muutos on ollut mielettömän
suuri ja hyvään suuntaan!

Omasta harrastuksestani PKLTY-aikanani
voisin tähän todeta, että alussa lintuharrastukseni monipuolisempaa. Rengastin kaikkia lajeja, mutta sitten 1980 luvulla tajusin,
että järvillä Suomen kesä on parhaimmillaan. Hahmotettuani suuren muutoksen
selkälokkimäärissä lapsuusvesilläni minusta tuli lokkiharrastaja. 1990-luvun myötä
myös tutkija. Aloin systemaattisesti kiertää
selkävesiä. Hulluudeksihan se sitten muuttui. Laskentoihin piti hankkia jettiveneitä,
ja lentokonekin. Mielettömällä onnella selvisin hengissä järveen syöksystäkin, korkeusperäsimen hajottua (SR-1993-2.pdf s.5253). (komm. Mikä se ”pirun” tappas?). Selkälokin myrkkyongelmat innostivat insinöörin biologian ja toksikologian opintoihin työn ohella. Ammatillisen biologian lisensiaattityön (ks SR-2002-1.pdf s.14-42)
jälkeen into on jatkunut ja nyt eläkeläisenä
on hieman aikaa vielä jatkotutkintoon.
Mutta enpä hättäile, hiljaa hyvä tulee ja lopussa kiitos seisoo

Kuva 13 . Joensuu Kontiosuo jäteasema
parhaimmillaan. Kuva Risto .Juvaste
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Miksi tällainen (e)Siipirikko?
Risto Juvaste
Näin kirjoitin Siipirikon erikoisnumeroni
johdantoon 1/80 (SR-1980-1.pdf s.3). Silloin siirryimme 4-numeron aikaan lähinnä
postituskulusyistä. Samasta syystä ”Siipirikko” ilmestyi useana vuonna viitenä tai
jopa kuutena numerona.

Seuraavassa luettelen muutamia eSR:n
ominaisuuksia:
eSR voi sisältää liki loputtomasti suoria tai
linkitettyjä lisätekstejä, -kuvia ja videoitakin, jotka on merkitty sinisellä ja alleviivattu. Osa kuvista sisältää linkin
isompaan kuvaan, mikä on merkitty kuvatekstiin (kuten kuvassa 13). eSR:n
numeroiden sivumäärä ei ole sidottu
esim. paperiversion 32-sivuun, vaan se
voi olla oleellisesti laajempi. Linkkien
takana materiaalia voi olla moninkertaisesti, esim. laajoja taulukoita.

Nyt olen lupautunut taittajaksi osasyynä
jälleen talous. Painettu Siipirikko on kallis.
Neljä numeroa entisellä tyylillä maksaa yli
4000€ eli noin 20€/jäsen eli jäsenmaksu
kattaa noin puolet Siipirikosta. Budjetissa
(2012_Talousarvio.pdf), joka oli tehty kuudelle numerolle, oli tosin arvioitu mainoksia 600€/v.2012, mikä vaikuttaa 200 kappaleen kontaktipeitolle aika kovalta. Mahdolliseksi se tulee, kun lukijakunta muuttuu
valtakunnalliseksi ja lukijamäärät tuhansiin. Tästä aiheesta on keskusteltu laajasti
P-K:n lintulistalla (eSR-2011-Xra3).

Kehitysversio voidaan julkaista heti kun
ensimmäisestä aiheesta on jotakin edes
osittain tehtynä. Tätä sitten täydennetään tarpeen mukaan.
Kirjoittajan lisäksi jäsenet, lukijat ja
muutkin voivat osallistua eSR:n artikkelien täydentämiseen ja vaikka kääntämiseen. Aiheisiin voidaan liittää myös näin
syntynyttä keskustelua.

Tämän Suomen ensimmäisen myös sähköisen lintulehden tavoite onkin todelle nostaa
lukijakunta pikaisesti tuhansiin ja vuoden
lukukerrat kymmeniin tuhansiin. Tällöin
eSiipirikon lukuarvo on suuri ja satsaus sisältöön kannattaa. Paperinen Siipirikko jää
elämään omaa siipirikkoista elämäänsä.
Sen sisältö on kertakäyttöinen eli painamalla sisällöllisesti sidottu/nidottu.

Kaikki halukkaat voivat vapaasti lukea
eSR:a ja kun sitä koko ajan päivitetään
niin lukukerrat nousevat kymmeniin tuhansiin. Jokainen voi halutessaan printata haluamansa version tai sen osan.

Ensimmäinen eSR on pikaisesti taitettu. Se
on taitettu erikseen myös A4-kokoon eli
taitto poikkeaa hieman paperiversiosta.
Kuitenkin pohjana on paperiversio, joka
kokonaisuudessaan on eSR-versiossa. Siirtymällä myös painoversiossa perinteiseen
A5-kokoon säästäisimme neljässä numerossa liki 1000 €, jos painos on 200 kpl.

Päätoimittaja valitsee tarjonnasta aiheet ja
materiaalit sekä sähköiseen että paperiseen versioon. Paperiversio painetaan
halukkaille kun ao. numerossa on tarpeeksi sisältöä, mutta eSR:n juttuja
muokataan ja täydennetään edelleen.
Paperiversion paino- ja postituskuluista
säästyvää rahaa käytetään sisällön tuottamiseen. Jos esim. puolet jäsenistä valitsee laajan hyperlinkitetyn sähköversion, niin 2000 € säästöllä voidaan maksaa jopa kirjoituspalkkiota.

Tämän numeron ensi version linkit ovat
vielä minun laittamia. Mutta tähän voi lisätä tietoja, kuvia, videoita, hyperlinkkejä,
kommentteja ja korjauksia sekä täydennyksiä paljon myöhemmin, kun laittaa meiliä
minulle.

Siirry nyt tilaamaan, lukemaan ja täydentämäänkin laajaa, päivittyvää ja linkitettyä eSiipirikkoa. Ilmoita siirtymisestä päätoimittajalle tai minulle! Yhteystiedot etusivulla. Hyviä luku- ja selailunautintoja!
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