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Pääkirjoitus
”Vanhankaupunginlahdella
piilokojussa
katselen kesäkuun yötä
usva nousee ruovikosta
vesi on tyyni
kaulushaikara puhaltaa ensitahdit konsertille
hymyilen”

Hei kaikille Pohjois-Karjalan lintutieteellisen
yhdistyksen jäsenille ja muille lehden lukijoille.
Kirjoittaessani tätä ovat kesäyöt jo menneet ja koivujen lehdet pudonneet, mutta ruska pitää haavat
ja pihamme omenapuut yhä tiukasti otteessaan.
Viitisen vuotta sitten lähdin retkelle Helsingin Vanhankaupunginlahdelle kokeneempien
lintuharrastajien matkassa. Kesäisen iltapäivän
tunnelma vei mukanaan ja retki kesti aamuyön
kastehelmien hetkiin asti. Ensimmäinen kirjaamani havainto siltä retkeltä on punakylkirastas
ja viimeinen lehtokerttu. Siitä asti olen laskenut
itseni osaksi lintuharrastajien monisukupolvista
joukkoa.
Ilahduttavimpia kokemuksia uudella kotiseudullani Saariossa ovat olleet ensirengastukseni,
talomme ulkoseinässä hirsien välissä oleva pikkuvarpusten pesä, pihamme sembramännyssä useana
päivänä ruokailleet pähkinähakit, lukuisat vihervarpuset, lehtopöllönaaraan kiljunta sarvipöllöatrapille, tuhannet kotimme ylitse muuttaneet
hanhet, niiden perässä pyörineet maakotkat ja
paikallinen mehiläishaukka. Erityisen innostava
lintujuttu on Siipirikon päätoimittajuus! Lupaan
tehdä parhaani, jotta Siipirikon vuonna 1974 alkanut taival jatkuisi laadukkaana ja kiinnostavana.
Tämän julkaisun pääosassa ovat tikat. Kerromme Valkkari Pohjois-Karjala-työryhmän toiminnasta sekä Tikkapikkujouluista. ”Tsernobiili” kul-

jettaa lukijan retkelle Pohjois-Norjan maisemiin.
Reissun päätteeksi palaamme paikallisiin harvinaisuuksiin aluerariteettikomitea-katsauksen myötä.
Lintuharrastuksen ja rengastustoiminnan kehittämiselle ei ole Pohjois-Karjalassa rajoja. Mukaan
mahtuisi useampikin rengastaja. Jos sinulta löytyy
innostusta, ole rohkeasti yhteydessä yhdistykseen.
Lintuja rengastaessa pääset mukaan tekemään
arvokasta kansalaistutkimusta, kokemaan unohtumattomia kohtaamisia siivekkäiden kanssa sekä
edistämään linnuston suojelua.
Mikäli jollakulla teistä olisi jokin lintu- tai
luontoaiheinen juttu, mielenkiintoisia havaintoja,
laskentoja, retkikertomuksia tms. kerrottavana,
laittakaa viestiä osoitteesen siipirikko.pklty@protonmail.com tai kirjeitse alla mainittuun posti
osoitteeseen. Myös tarinat, runot tai sarjakuvat
ovat tervetulleita.
Tavoitteemme on, että Siipirikko ilmestyy
vähintään kerran vuodessa. Jäsenkysely lehden
sisällön suhteen on tekeillä. Se tulee olemaan sähköinen, mutta mikäli sinulla ei ole sen lukemiseen
tarvittavia aparaatteja, voit lähettää ehdotuksia
tai toiveita lehden sisällöstä postitse osoitteeseen
Pitkälammentie 30 82600 Tohmajärvi.
Jenna-Marie Laine
Karjalaistuva, pestiinsä sopeutuva päätoimittaja.
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Puheenjohtajan suunnalta
Hannu Lehtoranta

Kun lintu on siipirikko, se ei pääse lentoon. Oma
Siipirikkomme on jo pitkään piileskellyt jossain
maastossa eikä ole jäsenistölle näyttäytynyt. Nyt
siipeen on saatu sen verran lastoitusta, että se
lopulta lehahtaa puskista käteesi. Edelleen Siipirikkona.
Olen yhdistyksen puheenjohtajana hyvin tyytyväinen siihen, että lehden tuottamiseen saatiin
lopulta uusia voimia. Nyt on uusien ja entisten
kirjoittajien syytä ottaa koneet käyttöön ja tuottaa
toimituskunnalle julkaistavaa materiaalia niin, että
sitä on jonoksi asti.
Aikaisemmin lehdessämme on pääpaino ollut
erilaisilla katsauksilla. Tulevassa varmaan raivataan tilaa enemmän monipuoliselle aineistolle. Ole
sinä mukana tuottamassa isoja ja pieniä juttuja.
Älä luota siihen, että se Joku Muu tekee. Tehdään
yhdessä. Katsauksillakin on oma paikkansa, koska Tiiraan kertyvä aineisto kaipaa aikalaisensa
harrastajan tekemää analyysiä. Ei sitä kunnolla
pysty kukaan tekemään vuosikymmenien jälkeen.
Samalla kun kehotan jokaista olemaan aktiivinen Tiiran käyttäjä sekä lukijana ja havaintojen kirjaajana, haluan jälleen kerran nostaa esille
erilaisten lintulaskentojen tärkeyden. Erilaisista,
pääosin Luomuksen järjestämistä laskennoista
helposti löytyy sopivia erilaisille osaamistasoille.
Meillä Pohjois-Karjalassa on huutava tarve ja tilaa
lintulaskennoille.

Puheenjohtaja Tikkapikkujouluissa 27.11.2015.
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Peruslinnuston tunteville sopii esimerkiksi
kolmesti talvessa tehtävä talvilintulaskenta tai
vesilinnuston pistelaskenta, jonka voi toteuttaa
vaikka lintutornilaskentana. Itse olen tehnyt talvi
lintulaskentaa vuodesta 1972 lähtien. Laskennan
”velvoite” saa lähtemään linturetkelle, kun muuten
en talviretkeilyä juurikaan harrasta. Suosittelen.
Reitin voi perustaa yksinkin, mutta kannattaa harkita laskentaa parin kolmen harrastajan kimpassa.
Laskenta on mukavampaa ja reitti tulee laskettua
vaikka itse olisi joskus estynyt. Talvipiristykseen
käy myös ruokintapaikkaseuranta. Siinä laskennan voi suorittaa vaikka pöydän ääressä kahvia
hörppien.
Mielelläni autan suunnittelussa, jos sellaiselle
ilmenee tarvetta. Ota haaste vastaan. Uskon, että
se ei kaduta myöhemmin. Laskennoista löytyy
lisätietoa Luomuksen sivuilta: https://luomus.fi/
fi/osallistu
Toivotan kaikille lukijoille mukavaa talvea ja
tietenkin piristäviä lintuhavaintoja.
Hannu Lehtoranta
PS. Sähköpostisoitteeni on muuttunut
lintuhannu57@gmail.com
Kari Antikainen
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Valkkari Pohjois-Karjalan toiminnasta
Janne Leppänen

Uhanalaisena lajina valkoselkätikka on ollut Metsähallituksen erityisvastuulajina ja Metsähallitus
osallistui pitkään lajin talviruokintaan hankkimalla läskiä ruokinnoille. Muutama henkilö oli myös
lyhyitä jaksoja palkattuna hoitamassa ruokintoja
sen lisäksi, että vapaaehtoiset harrastajat tekivät
kenttätyötä. Syksyllä 2014 tuli kuitenkin ilmoitus
ettei Metsähallitus enää osallistu talviruokintaan.
Kari Antikainen

Valkoselkätikkakoiras Kiteen Sopensuon suojelualueen ruokinnalla 4.2.2013.

Päätöstä perusteltiin mm. sillä että kasvanut kanta
pärjäisi jo ilman talviruokintaa.
Asiasta oltiin kuitenkin kentällä vahvasti eri
mieltä. Osa valkoselkätikoista on oppinut ruokailemaan pihamaiden tavallisilla ruokinnoilla. Mutta
metsäreviireillä luonnonravinnolla sinnittely ei ole
helppoa vanhoillekaan tikoille, saati kokemattomille nuorille talven ankarimpana aikana. Ruokinnan tiedetään ohjaavan tikkoja suojelualueiden
hyville pesimäpaikoille ja pesimätulos on parempi,
kun naaras on keväällä hyvässä kunnossa. Myös
tikkapopulaation seurannalle ja tutkimukselle ruokintapaikoilla tapahtuva havainnointi ja lintujen
rengastus on erittäin tärkeää.
Niinpä syksyllä 2014 koottiin pikavauhtia Torstin tikkaremminä aloittanut työryhmä, jonka nimeksi kevään 2015 aikana tuli edelleen käytössä
oleva Valkkari Pohjois-Karjala. Työryhmän jäsenet
ovat aktiivisia lintuharrastajia, jotka ovat osallistuneet valkoselkätikan ruokintaan ja tutkimukseen
jo pitempään. Puheenjohtajana on alusta asti toiminut Kimmo Martiskainen ja sihteerinä Timo
Hokkanen. Työryhmässä on edustusta Keski-Karjalan luonto ry:stä, PKLTY:stä ja ELY-keskuksesta
sekä osaamista luonto- ja metsäasioissa. Työryhmä
toimii PKLTY:n alaisuudessa ja erityisesti läskin
hankinnasta aiheutuva rahaliikenne hoidetaan
pääosin PKLTY:n tilin kautta.
Talviruokinnan ollessa yksi tärkeimmistä tavoitteista tulee talvikaudesta 2019–2020 jo kuudes Valkkari PK:n hoitama ruokintakausi. Läskin
hankintaa on rahoitettu Keski-Karjalan luonnon
ja PKLTY:n varoilla. Joensuun seudun luonnonystävät sekä Kontiolahden luonnonystävät ovat
myös osallistuneet kustannuksiin. Rahaa on saatu
kertaeriä myös Suomen luonnonsuojeluliitolta ja
yhteistyöstä Finnaturen ja Isänmaan yhteismetsän
kanssa. Viime mainittu on mm. Juuassa metsää
omistava luonnonsuojeluhenkinen maanomistaja,
jonka maalta Valkkari PK kartoitti valkoselkätikalle potentiaalista elinympäristöä. Tämän tuloksena
syntyi uusi METSO-ohjelman osana perustettu
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Alkuvaiheessa työryhmän tavoitteiksi listattiin
seuraavat:
• vakiinnuttaa Pohjois-Karjalan valkoselkätikkapopulaation vahvuudeksi vähintään
35 pesivää paria vuoteen 2020 mennessä
(v. 2014 pesintöjä varmistettiin 25)
• valkoselkätikan talviruokinnan suunnittelu,
ohjaus ja koordinointi, sekä ruokintapaikkaverkoston päivittäminen Pohjois-Karjalassa
• varojen kerääminen talviruokinnan turvaamiseksi maakunnan alueella lähivuosiksi,
rahoituksen saaminen myös ruokinnasta ja
muusta valkoselkätikkatyöstä aiheutuviin
kulukorvauksiin
• valkoselkätikkatutkimuksen tehostaminen
Pohjois-Karjalassa
• lajin suojelusuunnitelman päivittäminen
maakunnan osalta
• valkoselkätikasta ja työryhmän toiminnasta
tiedottaminen mm. perustettavan Facebook–ryhmän avulla
• tehdä yhteistyötä Metsähallituksen,   ELYkeskuksen ja Suomen Metsäkeskuksen
kanssa em. tavoitteiden toteuttamiseksi
luonnonsuojelualue. Valkkari PK:lle ei toistaiseksi
ole haettu rahankeräyslupaa, mutta tilanteen tietävät lintujen ystävät ovat oma-aloitteisesti tehneet
lahjoituksia läskin hankintaan. Tällaisia lahjoituksia yhdistykset voivat sääntöjensä mukaisesti
ottaa vastaan.

Keski-Karjalan Luonnon silavazumbatalkoot.
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Läskin hankinta on välillä ollut haasteellista.
Sianliha alkaa olla turhankin terveellistä, eli vähärasvaista… Hienoa yhteistyötä on tehty mm.
kesälahtelaisen pienteurastamo Bonus Carnisin
kanssa, josta on paitsi saatu ostaa läskiä, niin voitu
käyttää yrityksen kylmätiloja säilytykseen.
Erittäin tärkeässä roolissa ovat ne toistakymmentä vapaaehtoista harrastajaa jotka hoitavat
ruokintapaikkojen ylläpitoa maastossa. Heille kaikille tässä suuret kiitokset! Ruokintapaikkoja on
pystytty hieman vaihdellen pitämään yllä 50–60
paikkaa ja läskiä näillä kuluu kaudessaan yhteensä
lähes 500kg. Toistaiseksi kaikki saadut rahat on
käytetty läskin ostoon, sekä satunnaisesti avustettu
yksityishenkilöä sähkölaskussa, kun hänen tallissaan on yksi pakastin jatkuvasti päällä pelkästään
tikkaläskin välivarastona.
Valkoselkätikkojen lisäksi ruokintoja hyödyntävät muutkin tikat ja metsien tiaiset. Mainittakoon tässä yhteydessä hömö- ja töyhtötiaisenkin
luisuminen uhanalaisiksi lajeiksi voimakkaan
vähentymisen vuoksi. Ruokintaverkosto kattaa
varsin hyvin valkoselkätikan keskeisimmän esiintymisalueen maakunnassa.
Uusien metsäruokintojen perustamista kuitenkin harkitaan METSO-ohjelman myötä syntyneille
uusille suojelualueille. Valkoselkätikka on alun perin ollut koko maakunnan laji ja toivottavaa olisikin että nykyisen levinneisyyden pohjoisreunalle
saataisiin perustettua ruokintapaikkoja tukemaan
onneksi runsastumassa olevan lajin paluuta. Tähän
tarvittaisiin muutamia asiaan riittävästi sitoutuvia
Kimmo Taskinen
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riittävän maastokuntoisia harrastajia. Ylä-Karjalan
luonnonystävät ry:n kanssa asiasta onkin jo ollut
keskustelua.
Ryhmä on antanut toiminnastaan mediatiedotteita ja tapahtumista kerrotaan myös Valkkari
Pohjois-Karjala Facebook-sivulla.
Ryhmän kokouksissa on käsitelty mm. tikkametsien hoitoa. Monella suojelukohteella olisi
tarpeen haitallisen vesakon ja alikasvoskuusikon
poisto. Ongelmana on se, ettei Metsähallitukselta
tunnu löytyvän varoja siihen luonnonhoitotyöhön,
joka sille kuuluisi. Joillakin kohteilla on alkanut
uudelleen karjan metsälaidunnus, joka onkin hyvää tikkametsän ja perinnebiotoopin hoitoa.
Valkkari PK:n kokouksissa on usein tullut esille,
että valkoselkätikan elämään liittyy edelleen paljon

tutkimatonta. Lajissa olisi aihetta opinnäyte- ja
pro gradu -töihin. Viimeisimmässä uhanalaisluokituksessa valkoselkätikka luokiteltiin enää
vaarantuneeksi. Toki on erittäin hienoa että tehdyn
suojelutyön ansiosta lajin akuutti sukupuutto
uhka on poistunut. Samaan aikaan niin sanotun
biotalouden tehostamissuunnitelmat metsissä
heittävät varjon valkoselkätikan ja monen muun
metsälajin tulevaisuuden ylle. On oletuksia että
Metsähallitus vetäytyy valkoselkätikkaseurannasta kokonaan. Sitä myöten harrastajavoimin
toteutettu ruohonjuuritason lajiseurantatyö sekä
talviruokinnassa, että pesimäaikaisessa reviirien
tarkastuksessa ja pesien etsinnässä tulee aina vain
tärkeämmäksi.

Rahtiteurastamo
Bonus Carnis
Teurastamme ja leikkaamme mm
•
•
•
•
•

naudat ja biisonit
lampaat ja vuohet
hevoset ja kanit
siat ja villasiat
riista (karhu, hirvi ja villisika)

Jari 050 525 7103
Veli Pekka 050 598 8444
Myllypurontie 2
59800 Kesälahti
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Tikkapikkujoulut
Lintuharrastajien ainutlaatuinen ja omaleimainen tapahtuma
Kimmo Martiskainen
Mitkä ihmeen tikkapikkujoulut? Tuota on minulta kysytty aika monta kertaa. Tiivistäen vastaan näin:
jokatalvinen, kaksipäiväinen ja maakuntien rajat ylittävä, tikoista ja muista talvilinnuista kiinnostuneiden
rengastajien sekä muiden lintuharrastajien tapahtuma, jonka pääosassa on valkoselkätikka.

Tikkatapahtuma täyttää tulevana talvena 14
vuotta. Muutaman lintuharrastajan illanvietosta
9.12.2006 on muotoutunut kokoontuminen, johon
parhaimmillaan on osallistunut viitisenkymmentä
henkilöä, näiden joukossa huomattava osa ns.
maallikoita. Muistini mukaan toisessa kokoontumisessa aloimme puhua pikkujouluista, ja niinpä
tapahtumalle vakiintui lempinimi Tikkapikkujoulut.
Viikonlopun lauantaipäivän valoisa aika on
käytetty mahdollisimman tehokkaasti maastossa. Lähinnä valkoselkätikoille suunnitellut ruokintapaikat on etukäteen valittu ja valmisteltu
rengastajia varten siten, että lintujen pyynti olisi

tuloksellista. Pimeän tultua kokoonnutaan saunomaan, ruokailuun ja illanviettoon. Päivän rengastuksista, kontrolleista ja muista havainnoista
kootaan yhteenveto.
Järjestelyissä ovat olleet mukana ja niitä ovat
taloudellisesti tukeneet maakunnalliset lintutieteelliset yhdistykset, paikalliset luonnonsuojeluyhdistykset, metsähallitus ja ELY-keskukset.
Lauantai-illan ohjelma on sisältänyt järjestävien
tahojen ja sponsorien esityksiä ja puheenvuoroja.
Lopuksi on käyty vapaampaa keskustelua tikkatilanteesta, muisteltu ja koottu yhteen menneen
lintuvuoden tapahtumia, vaihdettu kokemuksia ja
suunniteltu tulevaa vuotta. Osallistujilla on ollut
Kari Antikainen

Ensimmäiset käpytikat verkossa, irrottamassa Johanna Lakka, Toni Nurmi ja kirjoittaja 1.12.2007.

8

Siipirikko 2019
mahdollisuus yöpyä ja innokkaimmat rengastajat
ovat heränneet sunnuntaina uudelleen virittelemään lintuverkkoja.
Tikkapikkujouluja on pyritty kierrättämään eri
maakunnissa tarkoituksena tutustua laajemmalti
erilaisiin tikkametsiin ja muihin luontokohteisiin.
Tapahtuma on yhteisöllisyyttä parhaimmillaan ja
se on talven keskellä mahdollisuus pitää yhteyttä
harrastajakollegoihin ja tutustua uusiin yli maakuntien rajan. Maakunnallinen ja paikallinen lehdistö sekä maakuntaradio ovat kiitettävästi olleet
mukana, ja näin olemme saaneet harrastuksellemme myönteistä julkisuutta. Kaikille kiinnostuneille
on tarjottu mahdollisuus tulla seuraamaan tikkatapahtumaa.
Tikkapikkujoulut voisi kiteyttää vielä näin: lintuja ja liikuntaa, vakavaa asiaa ja hauskanpitoa,
unohtamatta maittavaa ruokaa, oiva esimerkki
itäsuomalaisten lintuharrastajien yhteistyöstä.
Kun olen muistellut kolmeatoista Tikkapikkujoulut-tapahtumaa kuvineen, käynyt läpi niiden
ohjelmaa ja selaillut rengastus- ja havaintosaldoa,
on edessäni runsaudenpula. Tästä syystä katsaukseni jää vääjäämättä pinnalliseksi. Kirjoitan jokaisesta kokoontumisesta kuitenkin jotakin.
Tikkapikkujouluperinne voidaan katsoa alkaneeksi 9.12.2006. Joensuun Iiksenvaaralla. Kimmo
Koskela oli kutsunut rengastajia, tikkaruokintojen
hoitajia ja valkoselkätikan suojelutyössä olleita
illanistujaisiin. ”Petomiehet” olivat aloittaneet

vuosittaiset kokoontumisensa aikaisemmin, ja
näistä oli hyviä kokemuksia. Mikseivät ”tikkamiehet” voisi ottaa mallia? Aloituskokoonpanossa
olivat isännän lisäksi Juha Miettinen, Jari ja Anniina Kontiokorpi, Kauko Rouhiainen Suvinsa
kanssa ja minä.
Nyyttikestiperiaatteella vietetty ilta sujui leppoisasti Kimmon dioja katsellessa. Keskustelimme
valkoselkätikan tilanteesta, talviruokintojen järjestämisestä, rengastuksista ja pesien etsimisestä.
Kimmo Koskelan muistin mukaan harjoittelimme
tikanpoikasten onkimistakin pesäpökkelöstä. Tuskinpa kukaan meistä aavisti mitä tästä yhden illan
jutusta seuraisi.
Tikkapikkujoulujen luonne muuttui olennaisesti seuraavassa kokoontumisessa 1.12.2007 Kesälahden Leviässäkivessä, kun ohjelmaan hoksattiin
ottaa mukaan rengastus valkoselkätikan ruokintapaikalla. Iltapäivä viriteltiin verkkoja Uukuniemen
Timolahdessa Etelä-Karjalan puolella. Käpytikkoja
rengastettiin useita ja myös pikkutikka, mutta
valkoselkätikka vältti vielä verkon. Jatkot pidettiin
Leviässäkivessä syöden, saunoen ja valkoselkätikan maailmaa parantaen. Valkokankaan edessä
porukkaa oli jo tuolloin tuvan täydeltä, uusia osallistujia siis aika monta, ainakin Kari Antikainen,
Johanna Lakka, Toni Nurmi, Janne Leppänen ja
Philippe Fayt. Nyt tuli selväksi, että kokoontumisia
on jatkettava.
Kimmo Martiskainen

Karoliina Hämäläisen ilme kuvastaa tikkapikkujoulujen tunnelmaa. Tohmajärvi Peijonniemenlahti
5.12.2009.
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Kimmo Taskinen

Jari Kontiokorpi rengastaa ja Tuomo Eronen kuvaa Hopealahden ruokinnalla.
Vaikka jo edellisellä kerralla astuimme maakuntien rajan yli, niin kolmannet tikkapikkujoulut Parikkalan Mikkolanniemellä 13.12.2008
olivat varsinainen alku maakuntien rajat ylittäville
kaksipäiväisille tuleville tapahtumille. Rengastusta harjoitettiin nyt koko valoisa aika useilla
ruokintapaikoilla ja monipuolista ohjelmaa Mikkolanniemen Toimintakeskuksessa oli seuraamassa yli 20 henkeä. Ensimmäistä kertaa kuulimme
tilaisuudessa Metsähallituksen Pekka Heikkilän
valkoselkätikkakatsauksen. Oman mausteensa
tuolle EKLYN:n isännöimälle viikonlopulle anKari Antikainen

Juha Miettinen on ohjannut monia uusia rengastajia myös tikkapikkujouluissa. Kitee Sopensuon
suojelualue 5.12.2009.
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toivat imatralaisen alakoulun oppilaiden ja espanjalaisen rengastajan Daniel Burgasin vierailu
sekä onnistuneet rengastukset: valkoselkätikkoja,
pikkutikka, harmaapäätikka ja varpuspöllö.
Kiteen Röskön leirikeskus oli tukikohtana
neljänsissä Tikkapikkujouluissa 5.12.2009. Rengastusten suhteen onnistuttiin tolloin parhaiten
Tohmajärven Peijonniemenlahden ruokinnalla,
renkaisiin saatiin kolme valkoselkätikkaa puolessa
tunnissa. Tuolloin aloitettiin pitkäjänteinen kasvatustyö uusien rengastajien kouluttamiseksi, kun
vuoden ikäinen Otso Kontiokorpi oli ensimmäisen
kerran mukana. Iltamyöhällä seurasimme Philippe
Faytin Living Taiga -esitystä.
Seuraavat tikkapikkujoulut vietettiin 11.12.2010
Joensuun Työväenyhdistyksen tiloissa Hopealahdessa. Osallistujia oli tuolloin jo yli 30. Tikka
tapahtuman ohjelmassa on aina ollut jotain uutta. Tällä kertaa kuulimme ympäristökeskuksen
luonnonsuojelupäällikön Juha Hämäläisen esityksen ja Joensuun luonnonystävät palkitsi Juha
Miettisen pitkäaikaisesta luonnonsuojelutyöstä.
Juha rengasti Tutjunniemen ruokintapaikalta
viitatiaisen ja seuraavana vuonna ilmestyneessä Valkoselkätikka-kirjassa komeilee kuva Jari
Kontiokorvesta irrottamassa valkkaria verkosta
Hopealahden ruokinnalla.
Uusi maakunta valloitettiin 10.12.2011, kun
Tikkapikkujoulut pidettiin Mäntyharjulla, pää
sponsorina Metsähallitus. Etelä-Savon Lintuharrastajat Orioluksen edustajista saimme uusia
osallistujia tapahtumaan. Kuvakoostetta selaillessa
huomioni kiinnittyi Puuskankosken tuvan yleisön
tyytyväisiin ilmeisiin, ja etenkin otokseen, jossa
kaakkurirengastajana tunnettu Tuula Kyllönen
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Kari Antikainen

Yhteenveto päivän rengastuksista, kontrolleista ja muista havainnoista jaksaa aina kiinnostaa.
Polvijärvi 29.11.2014.
ihailee kädessään elämänsä ensimmäistä valkoselkätikan käsipinnaa. Tänä syksynä Tuula sitten
lukurengasti ensimmäisen valkkarinsa.
Kesälahden Kalatuuriiin kokoonnuimme maastopäivän jälkeen pikkujouluaterialle 8.12.2012.
Saunalle ja illanistujaisiin menimme Sarvisaaren
Kalamiesten majalle. Jälleen joukossa oli ensikertalaisia, mm. Juha Miettisen rengastajakurssilaisia. Täysi tupa sai kuulla Mika Pirisen esityksen
ELY:n roolista tikkametsien suojelussa. Uutena
ohjelmassa oli valkoselkätikkavillasukat, joitten
arpomisesta tulikin sitten perinne. Tupu Vuorinen oli keksinyt ruveta neulomaan valkkarin
väreihin villasukkapareja, joiden toinen sukka
on punakärkinen ja toinen mustakärkinen. Koin
suureksi kunniaksi vetää jalkaani ensimmäiset
valkoselkätikkavillasukat.
Kari Antikainen

Veli-Matti Sorvari voitti Polvijärvellä Tupun neulomat valkoselkätikkasukat.

Etelä-Karjalan toiset Tikkapikkujoulut pidettiin
tutussa paikassa Mikkolanniemellä 14.12.2013.
Iltaohjelman ehdoton helmi oli Imatralta kotoisin
olevan lintuharrastajan Jukka Jantusen terveiset
Kanadasta, jossa hän on työskennellyt parikymmentä vuotta. Jukan silmiä hivelevä esitys Pohojoosen Ameriikan tikkoloista tutustutti meidät 23
eksoottiseen pohjoisamerikkalaiseen tikkalajiin.
Janne Leppänen kutsui tikkaväen 29.11.2014
Polvijärven Solaan Saarilan Maatilamatkailun
maittavan jouluaterian ääreen. Päivän rengastusyhteenvedosta löytyy valkoselkätikkoja, pähkinänakkeleita, rengastettujen pikkuvarpusten ennätys
ja muuta. Illan ohjelmassa oli tuttua, mm. Pekka
Heikkilän terveiset Metsähallitukselta, ja jälleen
myös uutta, kun Janne piti kattavan esityksen
Polvijärven ja ympäristön valkoselkätikoista.
Kokemukset ja palaute aikaisemmista Tikkapikkujouluista olivat niin rohkaisevia, että päätimme pitää näyttävät 10-vuotisjuhlat tapahtuman kunniaksi, vieläpä kolmipäiväisinä. Saimme
käyttöömme Kiteen evankelisen kansaopiston tilat
viikonlopuksi 27.–29.11.2015.
Juhlatapahtumaan osallistui tavalla tai toisella yli 50 henkeä, joille tarjottiin monipuolisen
ohjelman lisäksi ylellinen juhla-ateria. Lehti-ilmoittelulla saimme paikalle uutta väkeä. Ohjelmaan vakiintuneiden valkoselkätikkakatsauksen ja
viranomaistervehdysten lisäksi Hannu Lehtoranta
kertoi linnuista harrastuksena ja Pertti Koskimies
talvilinnuista. Petri Martikainen esitteli kehittämäänsä tikkojen pyyntiloukkua.
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Juhlatapahtumassa 2015 nautittiin kunnon pikkujouluateria.
Juhlatapahtumassa virisi keskustelu siitä, kannattaisiko kokeilla tapahtuman siirtämistä joulun
jälkeen talvisimpiin olosuhteisiin, jolloin päivä on
hieman pitempi ja aikaa rengastuspyyntiin enemmän. Niinpä kokoonnuimme ensimmäistä kertaa
Tammitikkapikkujouluihin uuden vuoden puolella 21.1.2017 Punkaharjun Vaahersalon Rantakattiin, toista kertaa Etelä-Savon ja Orioluksen alueella. Päivän aikana rengastettiin ja havainnoitiin 13
ruokinnalla, verkkoon saatiin ennätykselliset 27
tikkaa, joukossa useita valkkareita ja uutena lajina
pähkinähakki. Iltaohjelmassa oli kymmenkunta
esitystä, mm. Mauri Löppösen katsaus Etelä-Savon
tikkapaikoista. Esitysten välissä kilisteltiin Rakkilanmäen Valkkari -malja – kuva Punkaharjun
Rakkilanmäessä rengastetusta valkoselkätikkakoiraasta päätyi kotiviiniharrastajan valkoviinipullon
etikettiin. Lopuksi näimme Karoliina Hämäläisen
ja Philippe Faytin kuvakavalkadin Grönlannista.
Seuraavana vuonna tikkatapahtumaperinteeseen oli tulla välivuosi, kun kokoontumista

jouduttiin siirtämään muutamaan kertaan. Päätimme kuitenkin järjestää tapaamisen ”matalammalla profiililla” 17.2.2018 työnimellä Helmitikka
pikkujoulut. Saimme uusia osallistujia, päivän
rengastussessiossa oli uusia ruokintapaikkoja ja
lukurenkain merkittiin jälleen uusia valkoselkätikkoja. Maijan Pitopalvelulla Kiteen Ojamäessä
pidetystä tilaisuudesta kehkeytyi antoisa kokous,
jonka ohjelmassa keskityttiin valkoselkätikka
katsaukseen ja viranomaistervehdyksiin.
Viimeisin — mutta toivottavasti ei viimeinen
– tikkatapahtuma oli Joensuussa 12.1.2019 Metsäkeskuksen tiloissa. Tuon päivän ohjelma kuvaa hyvissä voimissaan olevan tikkatapahtuman
nykytilaa. Rengastuspäivän jälkeen saunottiin ja
ruokailtiin. Rengastusyhteenvedon jälkeen kerrattiin uudet osallistujat huomioiden tapahtuman
historiaa ja luettiin Metsähallituksen sekä Elyn
terveiset. Hannu Lehtoranta kertoi Metsäkeskuksen roolista valkoselkätikan suojelussa ja Janne
Leppänen PKLTY:n Valkkari P-K:sta sekä siitä
Kari Antikainen

Juhlapikkujouluissa esitelmöivät mm. Pertti Koskimies, Mika Pirinen, Pekka Heikkilä ja Petri Martikainen.
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Puruvesi-lehti / Jussi Silvennoinen

Punkaharjulla verkkoon lensi tikkapikkujoulujen ensimmäinen pähkinähakki. (Puruvesi
26.1.2017).

miten metsänkäsittelyllä voidaan vaikuttaa lajin
suojeluun. Kuten monta kertaa aikaisemmin illan
edetessä saimme ihailla Tuomo Erosen kuvia edellisestä kokoontumisesta. Vapaassa keskustelussa
heräsi ajatus ottaa Tikkapikkujoulujen ohjelmaan
valkoselkätikan lisäksi vuosittain vaihtuva teemalaji. Talviselle tapahtumalle toivottiin jatkoa ja
pallo heitettiin jälleen Etelä-Karjalalle teemalajina
harmaapäätikka, koppia toivotaan.
Tikkaviikonlopulla rengastetuista, kontrolloiduista ja havaituista lintulajeista ei toistaiseksi
ole käytettävissä tarkistettua koostetta. Seuraavat
luvut ovat kuitenkin melko tarkkoja. Tikkoja on
rengastettu toista sataa, joista valkoselkätikkoja 26,
käpytikkoja 75, harmaapäätikkoja 16, pikkutikkoja
3 ja yksi palokärki. Havaintoja on kahdesta pohjantikasta ja valkoselkätikkoja on myös kontrolloitu
25. Rengastettuja lajeja on kaikkiaan 20 ja havaintoja on tehty mm. hiiripöllöstä, viirupöllöstä
ja koskikarasta.
Minulla on ollut ilo olla koollekutsujana useimmissa Tikkapikkujouluissa ja henkilökohtaisesti
toivon niiden jatkuvan. Tässä on nyt mahdollisuus kaikkien puolesta kiittää harrastajakollegoita, maakunnallisia lintutieteellisiä yhdistyksiä ja paikallisia luonnonsuojeluyhdistyksiä sekä
viranomaistahoja, jotka ovat mahdollistaneet
Tikkapikkujoulut-perinteen synnyn.
Kari Antikainen

Käpärin vastaan hangoittelu hymyilytti Janne Leppästä Sopensuon ruokinnalla 28.11.2015.
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Varangilla I
Heikki Pönkkä

Ota leppoinen lukuasento ja -mieli, vien sinut hetkeksi retkelle…
Tuokiokuvia retkistä Varanginvuonolle vuosikymmenten saatossa.

Tsernobiili
Vielä 80-luvulla tuo Varangin alue tuntui jotenkin
pyhemmältä paikalta kuin tänä päivänä. Ennen
sinne mentiin olemaan, nykyisin siellä vain käväistään. Perillä pyhimmässä oltiin Hamninbergin kylässä. Hamninbergin tie oli tuolloin sorapintainen,
kuoppainen ja hitaasti kuljettava. Tunturivuorien
terävähuippuiset kielekkeet sortuivat tämän tästä
ajotielle, kunnossapitoa ei ollut kuin kerran kesässä.
Nyt on päällystetty tie ja kulkijoita ruuhkaksi asti.

Elettiin kesää 1986, se oli se vuosi kun Tsernobylin ydinreaktori räjähti. Kovasti teki mieli taas
Varangille. Rissojen naukuminen soi jo valmiiksi
päässä, mielessä jääkuikat, suulat, myrskylinnut
ja monet muut merelliset siivekkäät. Olin hankkinut jostain kirppikseltä auton muutamalla sadalla
markalla, tai ainakin sen tapaisen. Alta päältä
ruosteisen farmari-ladan, jolle katsastusinsinööri
oli antanut jostain kumman syystä ajoaikaa vielä
Petri Hottola

Tsernobiili Hamninbergin tiellä.
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alkusyksyyn. Auto oli kerta kaikkiaan huonommassa kunnossa kuin se räjähtänyt Tsernobylin
ydinreaktori. Auto saikin sopivan ajankohtaisen
lempinimen, tsernobiili.
Mietiskelin kukahan toinen kahjo uskaltaisi
lähteä moisella kulkupelillä Varangille asti, kaveriksi. Siitäpä sitten kurvasinkin Peten (Hottola)
tykö näyttämään uutta autoani ja kysymään, että
lähdetkö kaveriksi Norjaan, tällä latukalla? Pete
katsoi autoa hetken ja alkoi nauramaan, kysyen
itseltään, että tälläkö mukamas autolla. Ei siinä
montaa sekunttia mennyt, kun Pete totesi, että
totta kai lähden.
Eipä siinä oikeastaan tarvinnut muuta huomioida kuin, että hyvin suurella todennäköisyydellä
joudutaan ottamaan tavarat kantoon auton hyytyessä jonnekin matkan varrelle, toisten riesaksi.
Tyhjensin auton kaikista työkaluista ja muista härpäkkeistä, jotka olivat autoa paljon arvokkaampia.
Niukka varustus, ei telttaa eikä muutakaan ylellistä
kampetta, reino-tohveleita kylläkin kaksi paria. Ja
eikun matkaan kohti pohjoista.
Koko matkan huudettiin toisillemme, ei viha
päissä, vaan seurustellen. Auton pakoputken pöntössä oli nyrkin mentävä ylimääräinen reikä ja
siitä mennyt kivikin vielä kolisi pöntön sisuksissa.

Normaali puhe vastasi lähes hiljaisuutta siinä rämisevässä metelissä.
Porttipahdan kohdalla tippui etusivuikkuna
oven sisään. Ruosteiset kannatinkiskot olivat tulleet tiensä päähän. Oven sisäverhoilut oli pakko
repiä irti, että näki tilanteen. Sivulasi oli ehjä, ei
tarvinnut kuin pätkän tunturikoivua pönkäksi ja
oven lasi oli entistä ehompi. Verhoilut jäivät muistoksi Porttipahdan levikkeen roskikseen.
Ihme ja kumma, auto kesti tuon reissun juuri ja
juuri. Pari päivää reissun jälkeen soitin autohajottamolle ja kerroin mistä Joensuun parkkipaikalta
tuon auton raadon saa hakea pois.
Rehellisyyden nimissä on vielä kerrottava, että
tuolla Norjan reissulla tunsin kerran autokateutta.
Se tapahtui Kibergissä. Huomasin tien varteen
pysäköidyn Suomen ”SF”-tunnuksella varustetun oranssin Ladan. Oli kaunis ja hyväpeltinen
valioyksilö Lada, vaihtasin päikseen vaikka heti.
Katselin autoa tarkemmin ja huomasin sen olevan täynnä polttopuita, klapeja ihan kattoon asti.
Puuvaraston olivat norjalaiset tehneet suomipojan
ladasta. Öljyrahoilla elävät kuin pösöt. Puista huolimatta kurkkasin vielä konepellin alle, moottori
tallella, vaihtasin päikseen.
Petri Hottola

Ekkeröy, Hessulla rissa hoidossa.
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Myrsky
Varangin alueella voivat säätilat muuttua muutamassa tunnissa hyvinkin jyrkästi. Puolen päivän
tietämissä voi olla helteinen, jopa tukalan lämmin
sää, ja jo iltapäivän viime tunteina voi päästä nauttimaan piiskaavasta lumimyräkästä.
Pitkä ajomatka oli takana päin. Illalla leiriydyttiin Nuorgamin Pulmankijärven rannalle. Jokainen etsi teltalleen sopivan paikan, kuorsauskuuluvuuden ulkopuolelta. Jokainen kyllä vannotti, että
minähän en kuorsaa. Nukkumatin tullessa leirin
peitti kyllä örinä, tuhina ja murina.
Todistin tuota örinää kestävän koko yön, koska
jouduin valvomaan koko yön. Jo telttoja pystyttäessä alkoi pohjoisesta vyöryä tumma, kaiken
kattava pilvirintama, tuulikin oli yltymään päin.
Ja sitten alkoi piiskaava sade. Istuin teltassa kuin
Buddha ja seurasin alati laajenevaa vesilammikkoa teltan lattialla. Pete (Hottola) ja Make (Leivo)
nukkuivat ja kuorsasivat yhtä soittoa aamuun asti.
Aamulla runttasin läpimärän teltan jätesäkkiin,
enkä aukaissut sitä enää koko reissun aikana.
Matka jatkui ja niin jatkui myös myrskyksi yltynyt säätyyppi. Jossain vaiheessa päivää löysimme
itsemme Hamninbergistä. Siellä laiturin juurelta
etsimme tuulen ja sateenkin suojaa suurten lohkareitten kupeilta. Olosuhteisiin nähden lintuja näkyi
ihan mukavasti, merisirrejä, isokihuja ja monia
monia muita. Itse asiassa huonolla säällä näkyy
enemmän lintuja kuin helteessä. Optiikan kuivana

pitäminen tuo omat haasteensa, välillä siinä onnistuu paremmin, välillä huurre ottaa erävoiton.
Päivä alkoi kääntyä illaksi, oli aika miettiä yöpymistä. Hyväsydäminen ihminen kun on, Make,
niin otti minut telttaansa koijjaamaan. Tihkusateessa ja tuulessa teltan pystytys otti oman aikansa.
Maastosta yritettiin hakea teltalle tuulen suojaa ja
liepeet ankkuroitiin vielä lukuisilla suurilla kivillä.
Vaikka elettiinkin yöttömän yön aikaa oli myrskyinen yö melkein säkkipimeä.
Kaikista turvatoimista huolimatta, puolen yön
tietämissä, myrsky repäisi teltan ilmaan. Meinasi
lähteä ukkoineen päivineen koko teltta, leijana
kohti tuntureita. Ei mennyt Petellä yö yhtään paremmin. Jossain vaiheessa kyyristeltiin ulkorakennusten seinustalla, kuka mitenkin suojaa hakien.
Sitten, aivan yhtä aikaa Maken kanssa, huomasimme yhden harmaan rakennuksen oven olevan
hitusen raollaan. Katsoimme hetken toisiamme
silmiin sanomatta sanaakaan, ja lähdimme välittömästi tutkimaan rakennusta. Alakerrassa oli
joku ihme sammio ja kaikenlaista ajan patinaa.
Tummassa hämäryydessä oli vähän vaikea nähdä
kaikkea sen tarkemmin. Huomasimme kuitenkin
yläkertaan vievät rappuset, siellä meitä tuli vastaan
oikea kulkureitten taivas. Kuivaa lautalattiaa riitti
melkein lentokentän verran.
Sanomattakin oli selvää, että se olisi meidän
kotimme muutaman vuorokauden ajan. Ei muuta
kuin telttapatjat lattialle ja pussiin nukkumaan
muutamaksi tunniksi. Herättyämme päiväkin oli
Kari Antikainen

Hamninbergin tie ruska-aikaan 2012.
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Hamninbergin kylä 2012.
valjennut vähän paremmin, vettä satoi hieman
vähemmän ja ihan kuin tuulikin olisi hieman
heikentynyt. Kylmää oli, myrsky oli viilentänyt
ilman lähelle nollaa, hengitys vaan höyrysi kun
kävimme paremmin taloksi.
Seinustalta löytyi irtonainen ovi, siitä saimme
viriteltyä oikean pirtinpöydän. Pari puulaatikkoa
tuoleiksi ja katto-orsia sopivasti märkien varusteiden kuivatukseen. Ja se pieni ruutuikkunakin,
siihen palaan vähän myöhemmin.
Pete ei halunnut osallistua ”talon valtaukseen”,
vaikka entinen punkkari olikin, nukkui mieluummin autossa. Me levitimme eväämme pöydälle ja
laitoimme trangiat porisemaan. Jo kohta tuvan
täytti kaalikeiton tuoksu ja muukin oikeampi tuoksu, oikea karjalainen pitopöytä. Oli kodikasta,
kodikkuutta lisäsi merkittävästi ulkona riehuva
myrsky.

Syötyämme oli aika lähteä töihin, eli staijaamaan sinne lohkareitten sekaan. Lähtö oli helppoa kun voimme jättää kaiken omaisuutemme
levälleen sinne ylisille. Portaikkoon jätimme isosti
ilmoituksen, että keitä olimme ja millä asialla ja
mistä tavoittaa. Kaikki pelitti oikein hyvin, eikä
asumisesta tullut mitään jälkimaininkia. Päivä
oli jälleen pulkassa ja palasimme Maken kanssa
kotiimme, trangiat porisemaan.
Se pieni ruutuikkuna, jossa oli kuusi erillistä
ruutua, joista yksi ruutu oli särkynyt. Se oli idyllisen näköinen jo silleen. Siihen kun lisää vielä
tuulen ujelluksen särkyneestä ruudusta ja lepäilevät jääkuikat jotka näkyivät ikkunasta. Se taulu
ei ollut ihmisen signeeraama.

Kari Antikainen

Kuusiruutuisia ikkunoita Hamninbergissä.
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ARK katsaus 2013–2015
Ari Latja
Tässä katsauksessa julkaistaan viimein Pohjois-Karjalassa vuosien 2013–2015 aikana tehdyt havainnot
tarkastettavista lajeista. Myös vuosien 2016–2018 katsaus on tekeillä ja tullaan julkaisemaan lähiaikoina,
jolloin on kiritty kiinni liiankin pitkäksi venähtänyt aika katsausten välillä.
Harvinaisia lajeja koskevia havaintoja ovat tarkastaneet valtakunnallinen rariteettikomitea (RK)
ja Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen
aluerariteettikomitea (ARK). RK:n hyväksymät
havainnot on julkaistu vuosien 2013–2015 RKkatsauksissa (Lehikoinen ym. 2013, Väisänen ym.
2014, Väisänen ym. 2015) ja ARK:n hyväksymiä,
valtakunnalliseen pikkuharvinaisuuskatsaukseen
kuuluvia havaintoja, on julkaistu vuosien 20132015 pikkuharvinaisuuskatsauksissa (Rissanen
ym. 2013, Rissanen ym. 2014, Rissanen ym. 2015).
ARK:n kokoonpano 2013 oli Ari Latja (pj), Roni
Väisänen (siht.), Ari Parviainen ja Harri Kontkanen. Vuonna 2014 sihteeriksi tuli Janne Koskinen
Roni Väisäsen väistyessä.
Näistä vuosista paras harvinaisuuksien suhteen
oli 2013 jolloin havaittiin kolme maakunnalle
uutta lajia, keisarikotka, nunnatasku ja rusko
uunilintu. Alle kymmenen kertaa havaittuja lajeja
oli runsaasti: tiibetinhanhi, ruostesorsa, sinisiipitavi (2. havainto), mandariinisorsa, kyhmyhaahka,
käärmekotka, palsasirri, aroharmaalokki, valkosiipitiira, mustakaularastas, kenttäkerttunen ja
keltahemppo. Yksilömääräisesti mukavasti nähtiin
arosuohaukkoja, rantakurveja, isolokkeja, pikkukajavia, pikkuhuitteja sekä sitruunavästäräkkejä.
Vuonna 2014 havaittiin kaksi maakunnalle
uutta lajia, pikkukotka ja nummikirvinen. Alle
kymmenen kertaa havaittuja lajeja olivat ruostesorsa, amerikantavi, mandariinisorsa, amerikanjääkuikka, palsasirri, tundravikla, isovesipääsky,
aroharmaaloki, ruskouunilintu (2. havainto),
pussitiainen ja punakottarainen. Yksilömääräisesti
parhaiten havaintoja tehtiin punakaulahanhesta,
jalohaikarasta, punajalkahaukasta, lampiviklosta ja
viirusirkkalinnusta. Syksyn tapaus oli leveäpyrstö
kihujen ennennäkemätön rynnistys.
Vuosi 2015 oli harvinaisuuksien suhteen näistä
vuosista heikoin. Harvinaisin laji oli punapää
lepinkäinen, josta tehtiin maakunnan 4. havainto.
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Niistä kaksi on tehty ennen RK-aikaa, joten ne
eivät ole mukana yhteissummassa. Toinen yhtä
harvinainen oli sepelsieppo. Muita alle kymmenen
havainnon lajeja olivat tiibetinhanhi, amerikan
tavi, punapäänarsku ja valkopäätiainen. Maininnan arvoinen on myös tunturipöllö pitkästä aikaa.
Yksilömääräisestikin tämä vuosi jäi tarkasteltavista
heikoimmaksi. Mainittavasti nähtiin jalohaikaroita, arosuohaukkoja, lampivikloja ja mustatiiroja.
Yhdistyksen harvinaisuushavaintojen listauksessa käytetään Tiira-järjestelmää. Tiirassa ARK
ylläpitää kuvausta vaativien havaintojen osalta
niiden käsittelytilannetta. Tätä kuvaa kirjain/kuvake havainnon edessä. ’Lomake’ kuvake tarkoittaa,
että ARK on pyytänyt lomaketta sähköpostitse.
’K’-kirjain taas että ARK on saanut lomakkeen ja
havainto on käsittelyssä ja ’H’-kirjain että havainto
on ARK:n hyväksymä.

Ilmoitusohjeet
Kuvaukset RK- ja ARK-lajeista pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköpostitse ositteeseen
pkltyark@gmail.com. Havaintojen ilmoittamis
lomakkeita saa PKLTY:n nettisivujen harvinaisuusosiosta (www.pklty.fi/ark-harvinaisuus
havainnot). Jos linnusta on kuvia tai äänitteitä,
vaikka huonojakin, ne kannattaa aina liittää mukaan. Ne helpottavat havaintojen käsittelyä.

Katsauksessa käytetyt merkinnät
Lajinimen perässä on viisi lukua. Luvut kertovat
Pohjois-Karjalassa havaittujen yksilöiden lukumäärän siten, että ensimmäinen luku on ARK:n
perustamisesta 1975 lähtien vuoden 2012 loppuun
havaittujen yksilöiden kokonaismäärän. Seuraavat kolme lukua kertovat vuosina 2013, 2014 ja
2015 havaitut yksilömäärät ja viimeinen (= merkin jälkeen) maakunnassa vuoden 2015 loppuun

Siipirikko 2019
Timo Karkiainen

Mustakaularastas viihtyi Joensuun Noljakankaaren aroniasadon äärellä yli kuukauden keväällä 2013.
mennessä havaittujen yksilöiden kokonaismäärän.
Risteymien ja RK/ARK-lajilistoihin kuulumattomien lajien osalta lukumäärää ei ilmoiteta.
Havainto koskee aina yhtä yksilöä mikäli luku
määrää ei ilmoiteta. Havainnoitsijaluettelossa ilmoittajan nimi on aina ensimmäisenä mikäli hän
on havainnut linnun, jos ei ole niin ilmoittajan
nimi on viimeisenä. Muut nimet ovat siinä järjestyksessä missä ne ovat lomakkeella ilmoitettu.

AERC-kategoriat
Katsauksessa käytetään Euroopan rariteetti
komiteoiden yhdistyksen AERC:n määritelmiä
lintulajien statuksesta. Suomen luonnonvaraisten
lajien listaan lasketaan A-, B, ja C-kategorioihin
kuuluvat lajit:
Kategoria A: laji, joka on tavattu ilmeisesti
luonnonvaraisena ainakin kerran 1949 jälkeen.
Kategoria B: laji, joka on tavattu ilmeisesti
luonnonaraisena vain vuosien 1800 ja 1949 välillä.
Kategoria C: laji, jonka karanneista tai vapaututeista yksilöistä on maahan syntynyt elin
voimainen populaatio tai yksilöt ovat kotoisin
toisen maan tällaisesta populaatiosta.
Kategoria D: laji, joka ei ole lähes varmasti luonnonvarainen (jolloin se sijoitettaisiin kategoriaan
A) tai lähes varmasti karkulainen (kategoria E).
Kategoria E: laji, joka on varmasti tai lähes
varmasti tarha- tai häkkikarkulainen.

Lyhenteet
** = laji, josta tehdään ilmoitus ja kuvaus
RK:lle
* = laji, josta tehdään ilmoitus ja kuvaus
ARK:lle
k = koiras
n = naaras
n-puk = naaraspukuinen
ad = vanha
subad = esiaikuinen
imm = ei vielä aikuisen puvussa
juv = nuori
pull = pesäpoikanen

pm = maastopoikanen
1kv jne = 1. jne kalenterivuoden lintu
va = vaalea värimuoto
tu = tumma värimuoto
Ä = laulava lintu

ä = ääni (muu kuin laulu)
p = paikallinen
m = muuttava
NW jne = muuttosuunta
kiert = kiertelevä
reng = rengastettu
kontr = kontrolloitu
a = parvi (esim. a7 = 7 linnun yhtenäinen
parvi)
(v,ä) = RK:lla/ARK:lla on ollut käytössään
valokuva- ja/tai äänitemateriaalia.
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Hyväksytyt harvinaisuushavainnot

Kimmo Järvinen

Kategoria A
*Punakaulahanhi
Branta ruficollis (22,2,5,3=32)
15.–20.5.2013 Toh Vär Savikko p (v) (Hannu
Kivivuori)
27.5. 2013 Lip Mattisenlahti NE (Matti ja Eelis
Koivula)
12.–16.5.2014 Toh Vär Savikko p (v) (Hannu
Kivivuori, Tuomo Eronen, Matti Kapanen)
20.–23.9.2014 Kit Kiteenlahti p (Kari Antikainen,
Anna-Maija Tikkanen)
26.9.2014 Toh Korpi p (Tuomo Eronen)
27.9.2014 Kit Kiteenjärvi p (Kimmo Järvinen).
Mahdollisesti sama kuin Kiteenlahdessa.
4.10.2014 Toh Vär Niirala S (Kimmo Järvinen,
Pertti Mähönen)
11.10.2014 Kit Onterhuuhta p (v) (Kimmo Järvinen)
23.9.–7.10.2015 Rää Oravilahti 2 p (v) (Markku
Halonen ym.)
26.9.2015 Kon Iiksenniitty p (v) (Jouko Korhonen,
Kalervo Leppänen, Tuomo Toivanen).
27.9.2015 Joe Pyh Mulon pellot p (Tuula Pirnes,
Pirkko Koukku).
Punakaulahavaintojen määrä on viime vuosina
vakiintunut 2–4 yksilöön vuodessa syksyisin pelloille pysähtyvien suurten valkoposkihanhiparvien

Punakaulahanhi valkoposkihanhien joukossa.
Kitee Onterhuuhta 11.10.2014.
myötä, joiden seasta punakaulahanhet yleensä aina
löytyvät. Vielä vuonna 2013 kuitenkin molemmat
havainnot keväältä. Kon Iiksenniityn ja Pyh Mulon
linnut 2015 tulkittiin samaksi.
Kanadanhanhi x valkoposkihanhi
Branta canadensis x B.leucopsis
23.6.2015 Lie Riikola 2 p (Jukka Heikkinen,
Pertti Tolvanen).
*Ruostesorsa Tadorna ferruginea (5,3,3,0=11)
2.–15.7.2013 Kon Linnunsuo 3 p (v) (Pertti
Mähönen, Jorma Auvinen ym.)
5.–8.7.2014 Toh Valkeasuo 3 n-puk p (v) (Matti
Koivula, Hannu Kivivuori, Tuomo Eronen)
2013 havaittu kolmen linnun parvi oli osaa laajempaa vaellusta Suomessa (Rissanen ym. 2013).
Ennen sitä laji tavattiin Pohjois-Karjalassa viiMatti Koivula

Sinisiipitavinaaras lapasorsaristeymäpoikastensa kanssa. Polvijärvi Solanlampi 23.7.2013.

20

Siipirikko 2019
meksi vuonna 1994. Myös 2014 koko maassa oli
runsas esiintyminen keskikesällä (Rissanen ym.
2014). Erikoista silloin oli, että kaikki havainnot
koskivat vähintään kolmen linnun parvea.
**Sinisiipitavi Anas discors 1,1,0,0=2
23.7.–18.8.2013 Pol Solanlampi n pesivä (v)
(Harri Kontkanen)
Sinisiipitavinaaras hoitamassa viittä sinisiipi
tavin ja lapasorsan risteymäpoikasta oli ehdottomasti yksi vuoden merkittävimmistä harvinaisuushavainnoista koko Suomessa. Kaikki aikaisemmat
lajin havainnot koskevat keväisiä koiraita, myös
ensimmäinen Pohjois-Karjalan havainto 11.5.1987
Vär Sääperillä, joka oli Suomen kolmas (Parviainen 2015).
**Sinisiipitavi x lapasorsa
Anas discors x A.clypeata
23.7.–18.8. 2013 Pol Solanlampi 5 pm (v) (Harri
Kontkanen ym.)
Vastaavasta risteymästä on vain yksi aiempi
havainto Suomesta vuodelta 2001 (Lehikoinen
ym. 2013)
*Amerikantavi Anas carolinensis (2,0,1,2=5)
19.–23.4.2014 Kon Linnunsuo k p (v) (Matti
Koivula, Hanna Koivula)
12.4.–3.5.2015 Lip Kokonlampi k p (v) (Ari
Parviainen, Harri Kontkanen).
29.4.2015 Lip Ahonkylän pellot k p (Osmo Heikkala).
Amerikantavi sai lajistatuksen vuonna 2003, aiemmin sitä pidettiin tavin alalajina. Kaksi edellistä
havaintoa Vär Sääperiltä 1999 ja 2010 (Parviainen
2015).
Matti Koivula

Amerikantavikoiraan näkyvin ero tavalliseen
taviin on valkoinen pystyjuova rinnan sivulla
kun tavikoiraalla on valkoinen pitkittäisjuova
kupeilla. Kontiolahti Linnunsuo 19.4.2014.

*Punapäänarsku Netta rufina (5,0,0,1=6)
4.4.2015 Kit Hyypii k p (v) (Kimmo Järvinen).
Maakunnan viidestä edellisestä havainnoista
neljä on 1990-luvulta ja yksi vuodelta 2009 (Parviainen 2015).
*Kyhmyhaahka
Somateria spectabilis (7,1,0,0=8)
24.9.2013 Kon Häikänniemi n-puk p lähti S
(Ari Latja)
Aikaisin syyshavainto, lajin esiintyminen painottuu loppusyksyyn, edellinen aikaisin syys
havainto 9.10. (Parviainen 2015).
*Amerikanjääkuikka Gavia immer (4,0,1,0=5)
12.11.2014 Kon Häikänniemi ad jp/vp S (Harri
Kontkanen, Ari Latja, Kalervo Leppänen ym.)
Toinen amerikanjääkuikka samalta paikalta parin vuoden välein! Amerikanjääkuikkaa havaitaan
sisämaassa hyvin harvoin. Kon Häikänniemestä
on aikaisemmin havaittu myös kaksi jääkuikkaa.
*Jalohaikara Egretta alba (13,1,5,11=29)
5.9.2013 Kontiolahti Pitkäranta 1 NE (Arvi
Nygren)
19.4.2014 Toh Peijonniemenlahti p (v) (Jari Kouki)
16.5.2014 Toh Vär Uudenkylänlampi p (v) (VeliMatti Sorvari, Matti Kapanen)
24.5.2014 Lip Särkijärvi 2 kiert (v) (Markku Pisto,
Osmo Pisto)
24.7.2014 Kit Enannniemi p (Jouko Tanninen)
14.–15.5.2015 Kit Potoskavaara p Hki, (Tupu
Vuorinen, Lasse Järvinen ym.)
20.7.–10.9.2015 Kit Kytänniemen silta 3 (v) (Petri
Saarinen ym.)
20.8.2015 Toh Nikunvaara 2 N (Tuomo Eronen)
1.9.2015 Kit Kes Pöllälänniemi 2 p (Hans Colliander, Eero Repo)
10.9.2015 Kit Kiteenjärvi p (Jukka Heikkinen)
4.10.2015 Lip Heponiemi NW (Vesa Jouhki, Hannu Rautiainen)
12.–15.12.2015 Joe Utra Pielisjoki (v) (Vesa Leskinen ym.)
Jalohaikara on levittäytymässä pohjoiseen ja
sitä myötä havainnot ovat lisääntyneet myös Pohjois-Karjalassa. Vuonna 2015 ilmoitettiin Tiirassa
useampiakin, mutta niistä ei saatu riittävää dokumenttia. Joulukuinen lintu 2015 oli ylivoimaisesti
myöhäisin jalohaikara maakunnasta.
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3.5.2015 Tohmajärvi Nikunvaara NE (Tuomo
Eronen)
Kiljukotkia on havaittu tasaisesti 1–3 vuosittain.
Vuoden 2013 Toh Peijonniemenlahden lintu tulkittu olleen toinen Vär Hopeakalliolla havaituista.
Kilju/pikkukiljukotka Aquila clanga/pomarina

Pohjois-Karjalan ensimmäinen keisarikotka
muutti Rääkkylässä 25.5.2013. Kuvasta erottuu
nuoren linnun hiekanruskea ruumis ja siiven
alapeitinhöyhenet, väriero viiruisen rinnan ja
viiruttoman vatsan välillä sekä sisimpien käsi
sulkien muodostama vaalea ’luukku’ siivellä.
*Käärmekotka Circaetus gallicus (7,1,0,0=8)
25.5.2013 Kit Päätyenlahti SSW 9.48 (Kimmo
Järvinen)
25.5.2013 Kit Kes Kynänkangas ESE 10.35 (Tuomas Immonen)
Pohjois-Karjalan kahdeksas käärmekotka
muutti Kiteellä kahden tarkkailupisteen ohi.
*Pikkukiljukotka
Aquila pomarina (34,3,1,0=38)
11.5.2013 Tohmajärvi, Värtsilä, Hopeakallio
+2kv WNW (Tuomo Eronen, Roni Väisänen ym.)
12.5.2013 Kon Pitkäranta subad/ad kiert (Ari Parviainen, Ari Lavinen)
25.5.2013 Kit Kes Pahalamminkangas subad/ad
NW (Tuomas Immonen)
21.5.2014 Joe Hasanniemi +2kv NNW (Kari
Lindblom)
*Kiljukotka Aquila clanga (49,3,3,1=56)
4.5.2013 Toh Vär Hopeakallio +2kv (v) (ilm.
ARK)
17.5.2013 Toh Vär Hopeakallio 2 subad W (Harri
Kontkanen, Pertti Renvall)
17.–20.5.2013 Toh Peijonniemenlahti subad p/
kiert (Hannu Friman, Timo Karkiainen)
15.5.2014 Rää Haapasalmi 3kv kiert (Markku
Halonen),
15.5.2014 Kon Linnunsuo 2–3 kv kiert (Ari Latja,
Heikki Pönkkä, Osmo Heikkala)
6.6. Out Suvisranta +3kv SE (Osmo Heikkala)

22

26.4.2015 Joe Pyh Rauanvaara 1 NE (Jani Varis,
Kuutti korhonen)
Tämän hyväksytyn lisäksi ilmoitettiin Tiirassa
viisi kiljukotkalajihavaintoa, joista ei saatu dokumentteja.
**Keisarikotka Aquila heliaca (0,1,0,0=1)
25.5.2013 Rää Haapasalmi 3kv N (v) (Kimmo
Järvinen, Markku Halonen, Jukka-Pekka Järvinen)
Hieno uusi laji Pohjois-Karjalalle ja yksi kovimmista havainnoista ikinä, vasta kymmenes
havainto Suomesta (Lehikoinen ym. 2013)! Kaikki
havainnot on tehty välillä 27.4.–14.6.
**Pikkukotka Aquila pennata (0,1,0,0=1)
14.6.2014 Lip Riihilampi tumma N (Matti Koivula)
Toinen uusi kotkalaji Pohjois-Karjalalle jäi
yhden havainnoijan iloksi. Edellisvuonna 2013
Suomessa oli tavattu ennätykselliset 6 yksilöä (Lehikoinen ym. 2013), nyt vain ’normaalit’ kaksi.
*Arosuohaukka Circus macrourus
(93,15,12,16=136)
23.4.2013 Toh Vär Savikko +2kv n WSW (Ari
Parviainen, Harri Kontkanen)
28.4.2013 Toh Valkeasuo +3kv k NNE (Ari Parviainen, Ari Lavinen)
7.5.2013 Ilo Tyrjänsaari ad k p (Sini Kupiainen)
8.5.2013 Toh Vär Hopeakallio 2kv SE (Matti Koivula, Osmo Heikkala)
9.5.2013 Toh Vär Hopeakallio +2kv n NNE (Matti
Kapanen, Roni Väisänen, Liisa Kapanen ym.)
10.5.2013 Toh Vär Savikko +2kv k kiert (Roni
Väisänen)
20.5.2013 Kit Kes Kynänkangas +2kv n S (Tuomas
Immonen)
11.6.2013 Lip Lautasuo +2kv k SW (v) (Tuomo
Toivanen, Hannu Räsänen, Jari Päärni ym.)
11.6.2013 Ilo Möhkö Möhkönvaara ad k SW (Pentti Zetterberg, Teija Zetterberg)
17.6.2013 Out Porola Savikkopelto 2kv p (Janne
Leppänen)

Siipirikko 2019
Matti Koivula

Runsastuneen arosuohaukan naaraspukuiset ja nuoret linnut on opittu hyvin tuntemaan, kuvassa
vanha naaras. Joensuu Kontiosuo 27.8.17.
23.7.2013 Kon Linnunsuo ad n p (Pentti Zetterberg)
27.8.2013 Rää Oravilahti 1kv p (Harri Kontkanen)
1.9.2013 Kon Pyytivaara ad k SSW (Veli-Matti
Sorvari)
1.9.2013 Joe Iiksenniitty 1kv p (Matti Koivula)
6.9.2013 Kon Pitkäranta 1kv p (Arvi Nygren, Kalervo Leppänen, Timo Karkiainen)
17.–19.4.2014 Kon Kotalahden ja Pöllövaaran
pellot ad k kiert (v) (Tuomo Toivanen, Risto Tillikainen, Vesa Jouhki ym.)
20.4.2014 Kit Kunonniemi 2kv kiert (v) (Kimmo
Järvinen)
24.4.2014 Kit Ruppovaara n kiert (Kimmo Järvinen, Jukka-Pekka Järvinen)
28.4.2014 Kit Ruppovaara +2kv k (v) (Matti Koivula, Osmo Hiekkala)
2.5.2014 Joe Pyh Reijolan pellot +2kv n (NW
(Kuutti Korhonen)
3.5.2014 Out Sysmäjärvi Jakaranlahti 2kv n (Matti
Koivula, Jari Kouki)
9.5.2014 Lie Niitty-Jamali k (Ari Kokkonen, Mia
Kokkonen)
1.–3.8.2014 Kon Linnunsuo 1kv n (Harri Kontkanen)
12.8.2014 Toh Valkeasuo ad k (Tuomo Eronen)
1.9. 2014Toh Värtsilä Uudenkylänlampi ad k (v)
(Hannu Kivivuori)
5.9.2014 Rää Oravilahti 2kv k (Ari Parviainen,
Harri Kontkanen)
12.4.2015 Joe Pyh Rauanvaara ad k N Jani Varis
17.4.2015 Lip Kontkala ad k p (Osmo Heikkala,
Lassi Vänskä)

19.4.2015 Lip Ahonkylä ad n (v) (Matti Koivula,
Eelis Koivula)
22.4.2015 Kon Linnunsuo +2kv k kiert (v) (Ari
Pariainen, Ari Lavinen)
24.4.2015 Toh Kemie ad k kiert (Tuomo Eronen)
30.4.2015 Joe Eno Paukkaja ad k (Reijo Eronen)
30.4.2015 Toh Nikunvaara n N (Tuomo Eronen)
1.5.2015 Out Lukanvaara 2kv NE (Osmo Heikkala)
4.5.2015 Joe Pyh Reijola 2kv kiert (Ari Parviainen,
Ari Lavinen, Arvo Ohtonen)
5.5.2015 Toh Vär Hopeakallio 2kv W (AriParviainen, Harri Kontkanen, Matti Kapanen)
7.5.2015 Toh Vär Uudenkylänlampi 2kv NNE
(Roni Väisänen, Pirita Latja)
9.5.2015 Toh Vär Uusikylä 2kv kiert (Hannu Kivivuori, Tuomo Eronen, Matti Kapanen ym.)
9.5.2015 Out Sysmäjärvi Jakaranlahti ad n NW
(Mauri Leivo, Philippe Fayt, Harri kontkanen ym.)
20.5.2015 Lie Lampela +2kv k N (v) (Jukka Heikkinen)
7.8.2015 Kit Sarvisalo Huutniemi ad k SW (Tuomas Lukkarinen)
6.9.2015 Lie Murtoranta ad k kiert (v) (Esa Muikku)
Arosuohaukkahavainnot ovat lisääntyneet
reippaasti, vaikka lukuisista havainnoista ei saatu
pyydettyä lomaketta ja ne jäivät siksi katsauksen
ulkopuolelle. Edellinen ennätysmäärä (12 vuonna
2012) ylitettiin niin 2013 (15) kuin 2015 (16). Laji
pesii nykyään säännöllisesti Suomessa, ei tosin
Pohjois-Karjalassa.
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Kuovi ahdistelemassa niittysuohaukkaa. Joensuu Iiksenniity 4.5.2014.
*Niittysuohaukka Circus pygargus
(43,5,1,0=49)
9.5.2013 Toh Vär Hopeakallio +2kv n NE (Roni
Väisänen, Matti Kapanen, Liisa Kapanenym.)
10.5.2013 Lip Haisku +2kv k p (Vesa Jouhki)
10.5.2013 Joe Pyh Reijolan pellot k +2kv (v) (Matti
Kapanen, Liisa Kapanen, Harri Kontkanen)
15.7.2013 Ilo Ilajansuo Pikku-Aunus +2kv k kiert
(Heikki Pönkkä)
4.5.2014 Joe Iiksenniitty +2kv n (v) (Matti Koivula)
Niittysuohaukka pysyy harvalukuisena verrattuna arosuohaukkaan. Neljän yksilön vuosi (2013)
on jo erinomainen, eniten (seitsemän) on havaittu
vuonna 2003. Useita yksilöitä jäi kuitenkin ARK:lle
ilmoittamatta.
Arosuohaukka x sinisuohaukka
Circus macrourus x C.cyaneus
4.5.2014 Joe Pyh Reijolan pellot +2kv n p (v)
(Pasi Hiltunen)
Petoguru Dick Forsman varmisti valokuvista
määrityksen täksi risteymäksi.
*Punajalkahaukka Falco vespertinus
(119,1,5,1=126)
21.–22.5.2013 Toh Vär Uudenkylänlampi 2kv n
p (Kimmo Järvinen, Tuomas Immonen)
22.5.2014 Out Sysmäjärvi Jakaranlahti +2kv k
NW (Osmo Heikkala)
30.5.2014 Lip Käsämä n (v) (Vesa Jouhki, Lassi
Vänskä, Kauko Rouhiainen ym.)
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24.8.2014 Ilo Patvinsuo n NE (Aki Aintila, Susu
Rytteri)
4.9.2014 Joe Pyh Mulo 1kv (Harri Kontkanen,
Kuutti Korhonen, Heino Mertanen ym.)
1.–2.9.2014 Lip Siikakoski 1kv p (v) (Hannu Kauhanen, Juha Hartikainen)
27.5.2015 Toh Vär Uusikylä +2kv n kiert ( Martti Seppä, Arja Wallenius-Seppä)
2014 oli hyvä vuosi punajalkahaukalle, kaksi
keväistä ja kolme syksyistä havaintoa. Koko maassa punajalkahaukkoja havaittiin tuolloin edellis
vuosia runsaammin.
*Tunturihaukka Falco rusticolus (12,1,0,0=13)
27.9.2013 Toh Vär Hopeakallio juv S (Hannu
Kivivuori, Pekka Lempiäinen)
*Pikkuhuitti Porzana parva (12,4,1,1=18)
20.5.–18.6.2013 Pol Solanlampi 2 n ä (ä) (Harri
Kontkanen)
24.5.–12.6.2013 Toh Peijonniemenlahti k Ä (ä)
(Hannu Kivivuori, Tuomo Eronen, Jari Päärni ym.)
26.5.–10.6.2013 Rää Jouhtenus n ä (Markku Halonen, Hannu Kivivuori, Jari Päärni ym.)
24.–26.5.2014 Joe Pyh Pukinlahti k Ä (Jani
Varis, Kuutti Korhonen)
15.–29.5.2015. Rää Jouhtenuslampi k Ä (Harri
Kontkanen, Ari Parviainen)
Vuosi 2013 oli neljällä havainnollaan ennätyksellinen. Huomiota kiinnittää, että muualla Suomessa ei sinä vuonna tehty ainoatakaan havaintoa
(Rissanen ym. 2013).

Siipirikko 2019
*Rantakurvi Xenus cinereus (55,4,1,2=62)
17.5. ja 26.5.2013 Kon Linnunsuo 1 p (Harri
Kontkanen, Ari Parviainen)
18.–19.5.2013 Joe Penttilä 1 p (v) (Timo Karkiainen, Ari Parviainen, Ari Lavinen ym.)
24.5.2013 Toh Vär Savikko 1 p (Hannu Kivivuori)
14.6.2013 Out Vuonos 1 p (Matti Koivula, Osmo
Heikkala)
28.5.2014 Kon Linnunsuo p (Ari Parviainen,
Harri Kontkanen, Kalervo Leppänen)
27.5.–9.6.2015 Kon Linnunsuo 1 p (Harri Kontkanen, Tuomo Toivainen, Kalervo Leppänenym.)
4.6.2015 Out Vuonos p (Osmo Heikkala)
Kon Linnunsuo näyttää vakiintuneen lajin
levähdyspaikaksi.
*Lampiviklo Tringa stagnatilis (74,3,5,6=88)
10.5.2013 Joe Pyh Reijolan pellot 1 NNW (Ari
Parviainen, Harri Kontkanen, Jukka Heikkinen)
10.5.2013 Toh Vär Savikko 1 NNW (Roni Väisänen, Hannu Kivivuori)
27.5.2013 Joe Pyh Mulo 1 E (Ari Parviainen)
2.5.2014 Joe Höytiäisen kanavan Suisto 1 NW
(Ari Latja, Urho Paakkunainen, Arvi Nygren)
6.5.2014 Joe Pyh Reijolan pellot N (Kuutti Korhonen)
21.5.2014 Joe Honkaniemi kiert (Kari Lindblom)
22.–23.5.2014 Kon Linnunsuo 2 p (Harri Kontkanen, Kalervo Leppänen, Arvi Nygren)
28.4.2015 Joe Höytiäisen kanavan suisto 2 NW
(Ari Latja)
7.5.2015 Toh Vär kunnantalon pellot p (Roni Väisänen, Pirita Latja)
7.5.2015 Kit Kes Mäntyniemi p (Hans Colliander)
8.5.2015 Joe Höytiäisen kanavan suisto p (Roni
Väisänen, Fabian&Tammo Meijer, Henri Wilkes)
11.5.2015 Lip Ahonkylän pellot p (Harri Kontkanen, Mauri Leivo, Ari Parviainen)
Laji on vakiintunut kevätmuuttajaksi maa
kunnassa, yhtä lukuunottamatta kaikki havainnot
toukokuussa.
*Palsasirri Calidris melanotos (2,1,1,0=4)
25.–28.7.2013 Kon Linnunsuo 1kv p (v) (Kuutti
Korhonen, Tuomas Korhonen, Kalervo Leppänen ym.)
1.–5.7.2014 Kon Linnunsuo +1kv p (v) (Harri
Kontkanen, Timo Karkiainen ym.)
Pohjois-Karjalan kolmas ja neljäs palsasirri
havaittiin uudeksi lintuharrastuksen hot spotiksi
muodostuneella Linnunsuon kosteikolla.

**Tundravikla Trygnites subruficollis
(2,0,1,0=3)
19.–24.9.2014 Lie Kevätlahti 1kv (v) (Pertti
Tolvanen ym.)
Lintu oli Suomen 34. tundravikla. Suomen 7. ja
8. tundravikla havaittiin Pohjois-Karjalassa syys–
lokakuussa 1991 (Parviainen 2015).
*Isovesipääsky Phalarobus fulicarius
(2,0,1,0=3)
24.9.2014 Out Murtoniemi m (Lassi Vänskä)
Kolme harvinaista kahlaajaa, palsasirri, tundra
vikla ja isovesipääsky, ilahduttivat harrastajia jaksolla.
*Leveäpyrstökihu Stercorarius pomarinus
(111,0,40,0=141)
21.9.2014 Joe Höytiäisen kanavan suisto 1kv
kiert (Harri Kontkanen, Vesa Jouhki, Jouko Korhonen)
22.9.2014 Joe Sulkuniemi 1kv p (Harri Kontkanen,
Ari Lavinen, Ari Parviainen ym.)
24.9.2014 Kon Häikänniemi 1 +1kv ja 17 1kv
S (Harri Kontkanen, Kalervo Leppänen, Jouko
Korhonen ym.) Lisäksi 17 lajilleen määrittämättömän kihun parvi, jotka nekin olivat luultavasti
leveäpyrastökihuja.
25.9.2014 Joe Penttilä 1kv S (Ari Parviainen, Harri
Kontkanen, Tuomo Eronen ym.)
1.10.2014 Kit Kyyrönniemi (Pentti Järvenpää)
2.10.2014 Kit Kyyrönniemi 1kv (Pentti Järvenpää)
2.10.2014 Kit Kes Ruokkee 1kv kiert (Antti Supponen)
5.10.2014 Kit Kyyrönniemi 1kv kiert (v) (Kimmo
Järvinen)
7.10.2014 Kitee Kyyrönniemi, 4 1kv kiert,m (Hannu Kivivuori, Kimmo Järvinen)
9.10.2014 Kit Kes Hummonselkä 5 kiert (Kimmo
Järvinen) (mahdollisesti jopa 12!)
24.10.2014 Kit Kyyrönniemi 1kv kiert (Pentti Järvenpää)
24.10.–1.11.2014 Joe Sulkuniemi 1–2 1kv (25.10.2)
kiert (v) (Harri Kontkanen, Ari Lavinen, Ari Latja
ym.)
25.10.2014 Pol Sammakkovaara 1kv kiert (v) (Mika Lätti)
29.10.2014 Joe Höytiäisen kanavan suisto 1kv kiert
(Ari Latja, Harri Kontkanen, Pentti Zetterberg)
1.11.2014 Out Sysmäjärvi 1kv kiert (Osmo Heikkala, Iikka Heikkala)
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Syksyn ilmiö lintumaailmassa 2014 oli leveäpyrstökihujen ennätysmäinen vaellus. Kontio
korven (2014) mukaan Suomessa nähtiin noin
tuhat leveäpyrstökihua eli kolme kertaa enemmän
kuin edellisenä ennätysvuonna 1999. Vain alle
puolesta Tiiraan kirjatuista havainnoista (35 havaintoa/87 yksilöä) saatiin lomake (esim. 24.9. Rää
Oravilahti a16 ja 30.9. Kit Hatunvaara a8 parvet
jäivät ARK:lle ilmoittamatta).
*Aroharmaalokki Larus cachinnans
(4,3,1,3=11)
28.–29.5.2013 Joe Kontiosuon jäteasema 2kv p
(Matti Koivula)
6.–10.7.2013 Out Vuonos ja Jyrin kaatopaikka 2kv
p (Matti Koivula, Lassi Vänskä, Osmo Heikkala
ym.)
5.–6.11.2013 Joe Kontiosuon jäteasema 2kv p
(Matti Koivula, Osmo Heikkala, Seppo Neuvonen)
3.11.2014 Joe Kontiosuo jäteasema 2kv p (Matti
Koivula)
22.8.2015 Joe Kontiosuo 1kv p (Matti Koivula,
Vesa Jouhki)
2.–6.9.2015 Joe Kontiosuo 2kv p (Matti Koivula)
6.10.–15.11.2015 Joe Kontiosuo. 1kv p (v) (Sampsa
Cairenius, Matti Koivula, Harri Kontkanen, Pentti
Zetterberg)
Matti Koivula on ollut mukana kaikissa aroharmaalokkihavainnoissa. Ilman hänen asiantuntemustaan aroharmaalokkeja olisi määritetty
huomattavasti vähemmän, jos lainkaan.
*Isolokki Larus hyperboreus (38,7,3,1=49)
16.4.2013 Out Sysmäjärvi 2–3kv p (Osmo Heikkala)
4.–6.11.2013 Kon Häikänniemi 2kv p (Ari Latja,
Kalervo Leppänen, Pentti Zetterberg ym.)
5.–9.11.2013 Joe Kontiosuon jäteasema 1kv p
(Matti Koivula)
5.11–7.12.2013 Joe Kontiosuon jäteasema 1kv p
(Matti Koivula)
9.–28.11.2013 Joe Kontiosuon jäteasema 1kv p
(Matti Koivula)
18.–23.11.2013 Joe Kontiosuon jäteasema 1kv p
(Matti Koivula)
23.11.–7.12.2013 Joe Kontiosuon jäteasema 1kv
p (Matti Koivula)
7.–8.11.2013 Joe Pyh Reijola Pyhäselkä 1kv p (v)
(Kuutti Korhonen, Jani varis, Tuomo Eronen ym.)
11.11.2013 Joe Pyhäselkä Sulkuniemi 1kv p (Ari
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Leveäpyrstökihu ahdistelemassa harmaalokkia,
Nuoren leveäpyrstökihun keskimmäiset pyrstösulat ovat vain aavistuksen muita pitemmät,
pyöreäpäiset; käsisiiven tyvellä on valkea kaksoislaikku. Joensuu Koivuniemi 29.10.2014.
Parviainen, Ari Lavinen, Tuula Pirnes)
4.11.–1.12.2014 Joe Kontiosuo-Sulkuniemi 2
1kv kiert (v) (Harri Kontkanen, Matti Koivula).
10.11.2014 Kon Häikänniemi 1kv p/kiert (Harri
Kontkanen, Ari Latja, Arvi Nygren)
3.5.2015 Joe Kontiosuo-Pyh Mulo 2kv kiert
(v) (Matti Koivula, Ari Parviainen, Ari Lavinen)

Siipirikko 2019
Matti Koivula

Nuori isolokki harmaalokkien seassa. Joensuu Kontiosuon kaatopaikka 20.4.2014.
2013 Joe Kontiosuon liha(jäte)patojen äärellä
viihtyneet viisi lintua kiertelivät Pyhäselän rannoilla missä niistä tehtiin useita havaintoja. 2014
enimmillään yhtä aikaa kaksi nuorta, jotka seilasivat Pyhäselän Sulkuniemen ja kaatopaikan välillä.
Selkälokki Larus fuscus graellsii/intermedius
(0,1,0,0=1)
16.4.2014 Joe Kontiosuo 7kv p (v) (Matti Koivula)
Saksassa 2008 poikasena lukurenkaalla rengastettu lintu oli synnyinpaikan perusteella toden
näköisimmin alalajia intermedius. Lintu oli nähty
pari päivää aikaisemmin myös Tampereella. Vielä
aiemmin lintu oli tavattu 2009 Marokossa ja 2011
Etelä-Englannissa (Väisänen ym. 2014).
*Pikkukajava Rissa tridactyla (94,5,3,3=105)
26.10.2013 Joe Pyh Hopealahti 1kv N 11.30
(Harri Kontkanen, Ari Parviainen, Philippe Fayt)
26.10.2013 Joe Noljakka Aavaranta 1kv NW (Osmo Heikkala, Kuutti Korhonen, Lassi Vänskä)
26.10.2013 Lip Mattisenlahti 1kv W (Vesa Jouhki)
26.10.2013 Rää Vuoniemi 1kv SE 13.30 (Jani Varis)
15.11.2013 Kon Häikänniemi 4 1kv S (Ari Latja,
Kalervo Leppänen)
31.5.2014 Joe Pyhäselkä Niittylahti 2kv NW
(Kuutti Korhonen)
14.11.2014 Toh Värtsilä Sääperi 1kv p W (Hannu
Kivivuori)

4.–10.12.2014 Joe Ukonlahti-Linnunlahti 1kv p
(Harri Kontkanen ym.)
5.11.2015 Kon Häikänniemi 1kv S (Ari Latja)
12.11.2015 Kon Häikänniemi 2 1kv S (Ari Latja)
Havainnot 26.10.2013 koskevat samaa nuorta
pikkukajavaa joka kierteli Pyhäselän rantoja vastapäivään tullen havaituksi useasta pisteestä ennen
kuin poistui etelään Vuoniemen kautta. Varsin
harvinaista oli vuoden 2014 pikkukajavahavainto
keväältä samoin kuin syksyinen lintu Värtsilässä
suurten selkävesien Pielinen-Höytiäinen-Pyhä
selkä ulkopuolella. Sen sijaan tavallisempaa oli
että näinä vuosina yli puolet kajavista nähtiin Kon
Häikänniemestä.
*Mustatiira Chlidonias niger (154,4,3,7=168)
16.5.–24.7.2013 Joe Eno Koidanlampi 1–2 p
(Seppo Leppänen, Hannu Kauhanen, Kirsi Venetpalo ym.)
29.5.2013 Joe Höyt suisto jp p (v) (Boy Bossen)
28.6.2013 Kit Tasapää ad p (Raija Huusko, Voitto
Valtanen)
11.5. ja 9.6.2014 Joe Eno Koidanlampi ad p
(Seppo Leppänen)
28.5.2014 Lie Pokronlampi p (Jukka Heikkinen,
Pertti Tolvanen)
5.7.2014 Kon Linnunsuo p (Matti Koivula, Paavo
Rantanen, Riitta Silvennoinen)
15.–16.5.2015 Toh Vär Sääperinjärvi ad kiert
(Kimmo Järvinen, Harri Kontkanen, Ari Parviainen)
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27.5.2015 Toh Vär Sääperinjärvi 2 ad kiert (Hannu
Kivivuori, Veli-Matti Rannila)
27.5.–28.6.2015 Joe Eno Koidanlampi 1–2 p (Seppo Leppänen)
28.5.2015 Out Sysmäjärvi Jakaranlahti p (Osmo
Heikkala, Harri Kontkanen, Seppo Neuvonen ym.)
22.6.2015 Joe Höytiäisen kanavan suisto ad kiert
(Ilkka Roininen)
Enon Koidanlampi näyttää olevan lajin vakituinen esiintymispaikka, kuitenkaan pesintää ei
ole koskaan ilmoitettu. 2015 mustatiiroja näkyin
runsaammin muuallakin.
*Valkosiipitiira Chlidonias leucoptera
(10,1,0,0=11)
24.5.2013 Joe Höytiäisen kanavan suisto 1 kiert
(Mikko Räsänen)
*Turturikyyhky Streptopelia turtur
(113,1,3,0=117)
25.10.2013 Joe keskusta 1 nous (Janne Koskinen)
7.–14.11.2013 Joe Penttilä p (v) (Markku Pisto ym.)
17.–19.5.2014 Joe Hukanhauta p (v) (Ari Parviainen, Ari Lavinen)
6.–7.6.2014 Kit Puhoksen pellot p (v) (Paavo Rantanen, Antti Vänskä, Kari Sinkkonen)
2.–4.10.2014 Kit Suoparsaari p (v) (Kimmo Järvinen)
Vuoden 2013 linnut tulkittiin samaksi yksilöksi.
*Tunturipöllö Bubo scandiacus (24,0,0,1=25)
12.12.1989 Joe Noljakka 1 lask aamuyöllä
naapuritontin nostokurjen nokkaan (Ari Latja)
8.1.2015 Rää Kelvä 2kv n p (Markku Halonen,
Luukas Halonen ym.)
14.1.2015 Rää Oravilahti 2kv n p (Markku Halonen, K Seppälä, M-L Sallinen)
Havainnot 2015 koskivat samaa 2kv naarasta.
Kauan kesti tunturipöllöhavainnon saaminen,
edellinen lintu nähtiin huhtikuussa 2000 muutto
lennossa Joe Rantakylässä. Vuoden 1989 jostakin
syystä silloin ilmoittamatta jäänyt havainto nostaa
kokonaissumman 25:een.

Lyhytvarvaskiurun voi löytää keväällä tai syksyllä
vaikka täyttömaan ruderaatilta. Tämä lintu löytyi
Kiteen Sopensuon kaatopaikalta 20.4.2014.
*Lyhtvarvaskiuru Calandrella brachydactyla
(11,0,1,0=12)
20.–21.4.2014 Kit Sopensuo p (v) (Kimmo Järvinen, Hannu Kivivuori, Vesa Jouhki ym.)
*Isokirvinen Anthus richardii (20,0,1,2=23)
27.9.2014 Joe Penttilä SSW (Kari Lindblom,
Jarmo Koistinen, Risto Suksi ym.)
17.–19.9.2015 Joe Pyh Reijolan pellot 1 p (v)
(Harri Kontkanen)
22.9.2015 Rää Vuoniemi 1 SE (Jani Varis)
*Nummikirvinen Anthus campestris
(0,0,1,0=1)
14.–17.5.2014 Kon Linnunsuo p (v) (Harri
Kontkanen, Kalervo Leppänen ym.)
Maakunnalle uusi laji! Hyvä havainto varsinkin
kun nummikirvisen kanta on taantunut voimakkaasti parin viime vuosikymmenen aikana etenkin
levinneisyytensä pohjoisreunalla. 2000-luvulla
Suomessa on havaittu 0–4 lintua vuodessa (Rissanen ym. 2014).
Timo Karkiainen

*Kuningaskalastaja Alcedo atthis
(28,0,0,1=29)
12.4.2015 Joe Eno Koidanlampi 1 p (Seppo
Leppänen)
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Nummikirvinen oli maakunnalle uusi laji. Kontiolahti Linnunsuon kosteikko 14.5.2014.

Siipirikko 2019
Timo Karkiainen

suus painottuen loka–marraskuulle (Lehikoinen
ym. 2013).
**Mustakaularastas Turdus atrogularis
(2,2,0,0=4)

Sitruunavästäräkki suosii sopivia kosteikkoja.
Nuori lintu Kontiolahden Linnunsuolla 25.7.2013.
*Sitruunavästäräkki Motacilla citreola
(19,5,1,3=28)
11.5.2013 Lip Siikasalmi ad k kiert (Ari Parviainen)
29.5.2013 Joe Kontiosuo ad k p (Matti Koivula)
18.–25.7.2013 Kon Linnunsuo 1kv p (Pentti Zetterberg, Timo Karkiainen ym.)
16.8.2013 Out Vuonos ad k p (Osmo Heikkala)
7.9.2013 Kon Linnunsuo 1kv p (Matti Koivula)
28.4.2014 Kit Sarvisalo n p (Tuomas Lukkarinen)
13.–15.5.2015 Joe Höytiäisen kanavan suisto k
p (Ilkka Kuronen, Fabian Meier, Harri Kontkanen
ym.)
17.5.2015 Joe Höytiäisen kanavan suisto n p (Harri
Kontkanen)
20.5.2015 Joe Linnunlahti n W (Harri Kontkanen)
Viiden sittiksen vuosi 2103 oli erinomainen,
muuten on tavattu 1–3 lintua vuosittain.
*Virtavästäräkki Motacilla cinerea
(16,0,1,0=17)
14.–21.6.2014 Joe Kii Ruskeakoski +1kv k p (v)
(Jukka Matero)
7.9.2015 Kit Kes Totkunniemi p (Hans Colliander)
**Nunnatasku Oenanthe pleschanka
(0,1,0,0=1)
24.9.2013 Out Alavi n p (v) (Lassi Vänskä, Kuutti Korhonen, Osmo Heikkala ym.)
Uusi laji maakunnalle! Havainto on poik
keuksellisen aikainen, koko Suomesta vain kolme
aikaisempaa syyshavaintoa joista kaksi tältä vuodelta. Laji on normaalisti loppusyksyn harvinai-

10.2.–15.3.2013 Joe Noljakka 2kv k p (v) (Harri
Kontkanen, Urho Paakkunainen ym.)
27.2.2013 Joe Vehkalahti 2kv k kiert (v) (Arto
Airaksinen)
Maakunnan ensimmäinen mustakaularastas
tavattiin 1976 Joensuun korkeakoulun biologian
laitoksen pakastimesta. Naaraspukuisen linnun
löytöpaikka oli tuntematon, mutta sen uskottiin
kuitenkin löytyneen Pohjois-Karjalan alueelta ja
oli näin ollen maakunnan ensimmäinen mustakaularastas (Parviainen 2015). Toinen, nyt elävä
lintu tavattiin Lip Viinijärveltä vuodenvaihteessa
2004–2005. Vuoden 2013 linnut olivat valokuvien
perusteella eri yksilöt.
*Viirusirkkalintu Locustella lanceolata
(32,1,3,1=37)
4.–12.7.2013 Toh Vär Pykälävaara k Ä (ä) (Hannu Kivivuori, Stig Englund, Lene Bröndal)
28.6.2014 Joe Eno Pohja k Ä (Hannu Kauhanen,
Matti Kevätväre)
1.–29.7.2014 Toh Vär Uudenkylänlampi k Ä (ä)
(Hannu Kivivuori, Tuomo Eronen, Quique Marcelo ym.)
2.–26.7.2014 Lie Vuonislahti k Ä reng (Kari Jaskanen, Sami Korhonen ym.)
24.6.2015 Toh Vär Räykynvaara Ä raja
vyöhykkeellä (ä) (Hannu Kivivuori)
Vuonna 2014 koko maassa huomattavasti
2000-luvun keskiarvoa runsaampi esiintyminen
(Rissanen ym. 2014)
*Pikkukultarinta Idula caligata
(194,8,16=213)
2.6.2013 Kit Kunonniemi k Ä (Hannu Kivi
vuori, Tuomo Eronen)
3.–5.6.2013 Toh Vär Niirala k Ä p (Hannu Kivivuori)
5.–28.6.2013 Joe Pilkonniityt 2 k Ä (1 reng) (Ari
Parviainen, Roni Väisänen)
8.–13.6.2013 Joe Eno Kokkola k Ä (Hannu Kauhanen, Matti Kevätväre, Kirsi Venetpalo)
20.6.2013 Nur Särkikorpi k Ä (Harri Kontkanen,
Paavo Rantanen)
23.6.2013 Kon Linnunsuo k Ä (Harri Kontkanen)
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Kenttäkerttusen tuntomerkkejä ovat selvä valkea silmäkulmanjuova ja sitä korostava tumma
ohimojuova, tumma alanokan kärki ja punertavat jalat. Liperi Lautasuo 12.6.2013.
**Kenttäkerttunen Acrocephalus agricola
(2,1,0,0=3)
Pikkukultarinnan löytää todennäköisimmin laulavana sopivalta pensoittuneelta niityltä kesäkuun alkupuolella. Joensuu Iiksenniitty 7.6.2014.
5.6.2014 Joe Höytiäisen kanavan suisto k Ä
(Matti Koivula, Lassi Vänskä)
5.6.–15.6.2014 Kon Iiksenniitty 1–3 k Ä (Tuomo
Toivainen, Harri Kontkanen ym.)
5.6.2014 Toh Keltasuo k Ä (Harri Kontkanen)
6.6. 2014Ilomantsi Paljakansuo 3 k Ä (Antti Vänskä, Kari Sinkkonen)
6.6.2014 Ilomantsi Välivaara 2 k Ä (Antti Vänskä,
Kari Sinkkonen)
6.6.2014 Toh Vär Uusikylä k Ä (Hannu Kivivuori,
Antti Vänskä, Kari Sinkkonen)
8.6.2014 Juu Tuopanjoki k Ä (Matti Koivula)
11.6.2014 Kit Ruppovaara k Ä (Paavo Rantanen)
15.6.2014 Joe Pyh Reijola k Ä reng (Kim Kunze,
Sebastian Andrejeff, Paul Boijer ym.)
16.6.–21.7.2014 Joe Pilkonniityt 1–2 k Ä (Harri
Kontkanen, Pentti Zetterberg)
Pikkukultarintoja tavattiin 2013–2014 selvästi
vähemmän kuin edellisinä vuosina (2011 38 ja
2012 24 yksilöä). Pudotettiin pois tarkistettavien listasta vuonna 2015. RK kuitenkin tarkistaa
pesimäkauden jälkeiset havainnot 1.8. eteenpäin
pesimäpaikkojen ulkopuolella.
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11.–14.6.2013 Lip Lautasuo k Ä (v,ä) (Ari Parviainen, Lassi Vänskä, Osmo Heikkala ym.)
Kenttäkerttunen on nähty Suomessa jo 50
kertaa, mutta reviiriä pitävät linnun ovat olleet
harvassa. Ennen tätä useamman päivän samalla
paikalla laulaneista on ollut vain neljä havaintoa
(Lehikoinen ym. 2013). Pohjois-Karjalassa edelliset havainnot lajista olivat 1988 HÖYLAS:lla rengastettu ja kesäkuussa 2000 Tohmajärvellä päivän
luritellut lintu (Parviainen 2015).
*Lapinuunilintu Phylloscopus borealis
(7,3,1,3=14)
9.6.2013 Rää Jaama k Ä kiert (Jari Päärni)
20.6.2013 Juu Ahmovaara k Ä (Harri Kontkanen)
21.6.2013 Lip Särkijärvi k Ä (Vesa Jouhki, Lassi
Vänskä, Arvo Ohtonen)
8.–13.6.2014 Toh Vär Savikko k Ä (Matti Kapanen, Liisa Kapanen ym.)
13.6.2015 Kon Asemakylä k Ä (Ari Parviainen,
Matti Kapanen, Liisa Kapanen)
14.–23.6.2015 Val Hiekkalahti k Ä (Karri Kuitunen)
17.6.2015 Joe HÖYLAS 1 reng (Ari Latja)
Lapinuunilintu otettiin ARK:n tarkistettavaksi
2008 lähtien eli ensimmäinen luku suluissa kertoo
havaintojen määrän siitä lähtien vuoden 2012
loppuun.

Siipirikko 2019
*Taigauunilintu Phylloscopus inornatus
(75,6,9=90)

**Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus
(0,1,1,0=2)

11.–12.6.2013 Joe Hasanniemi k Ä p (v) (Harri
Kontkanen, Pentti Zetterberg, Osmo Heikkala
ym.)
6.9.2013 Joe HÖYLAS 1 reng (v) (Ari Latja)
12.9.2013 Out Jokipohja 1 kiert (Osmo Heikkala)
15.9.2013 Kit Kes Suomala 1 kiert (Daniel Burgas)
20.9.2013 Joe Pyh Reijola 1 kiert (v) (Kuutti Korhonen)
12.10.2013 Toh Vär Patsola 1 kiert (Hannu Kivi
vuori)
16.9.2014 Joe HÖYLAS reng (v) (Ari Latja)
17.9.2014 Out Rannan Juvola 1kv reng (Osmo
Heikkala)
26.9.2014 Joe Kontiosuo kiert (v) (Matti Koivula)
26.9.2014 Joe Höytiäisen kanavan suisto kiert
(Harri Kontkanen)
27.9.2014 Joe Kontiosuo kiert (v) (Matti Koivula)
(valok. per eri)
28.9.2014 Joe Kontiosuo kiert (v) (Matti Koivula)
(eri)
28.9.2014 Kit Kunonniemi kiert (Kimmo Järvinen)
28.9.2014 Joe HÖYLAS reng (v) (Ari Latja,Pirita
Latja,Jyri Latja)
29.9.2014 Joe Ukonlahti kiert (Janne Koskinen)
Höytiäisen kanavan suisto on perinteisesti ollut
paras paikka lajin havaitsemiseksi Pohjois-Karjalassa. Lintuaseman rengastukset ovat edelleen
vahvistaneet tätä. Kesäkuinen lintu 2013 oli ensimmäinen kesäinen lintu Pohjois-Karjalassa. Pudotettiin pois tarkistettavien listasta vuonna 2015.

3.–5.10.2013 Joe Höytiäisen suisto p (ä) (Mauri
Leivo, Ari Latja ym.).
Uusi laji maakunnalle! Linnun näki kunnolla
vain Mauri Leivo, mutta se viipyi alueella kolme
päivää taksutellen aina välillä bongareille(Latja
& Leivo 2017). Ennen vuotta 2013 laji oli tavattu
Suomessa 82 kertaa, näistä kuitenkin vain kaksi
sisämaassa.
25.–28.9.2014 Joe Penttilä p (v,ä) (Harri Kont
kanen ym.)
Pohjois-Karjalan toinen havainto heti peräkkäisenä vuonna. Ensimmäisen linnun Höytiäisen kanavan suistossa 2013 näki kunnolla vain
yksi harrastaja. Tämä lintu näyttäytyi bongareille
(vaikkakin vain pikaisesti kerrallaan) ja myös valo
kuvattiin.
*Sepelsieppo Ficedula albicollis (2,0,0,1=3)
13.6.2015 Kit Kes Totkunniemi k p (Hans Colliander)
Yksi harvinaisimmista linnuista jaksolla. Pohjois-Karjalan ensimmäinen tavattiin Lie Siikasuolla elokuussa 1984 ja toinen piti reviiriä Joe
Kanervalassa kesäkuussa 2005 (Parviainen 2015).
**Viitatiainen Parus palustris (88,0,1,1=90)
7.9.2012–1.3.2013 Toh Vär Lampelantie (v)
(Hannu Kivivuori, Tuomo Eronen, Esa Mäkelä ym.
30.10.–31.12.2014 Lie Murtoranta p (Esa Muikku, Pertti Tolvanen)
Matti Koivula

Taigauunilintu on runsastunut viimeisten vuosikymmenten aikana huomattavasti ja nykyisin tämä
kaukaa idästä tuleva harvinaisuus on syyskuussa jo melko tavallinen löytö. Joensuu Kontiosuon
kaatopaikka 16.9.2015.
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2.–8.1.2015 Lie Murtoranta p (Esa Muikku,
Pertti Tolvanen)
30.9.2015 Joe Kii Keskijärvi 1 p (Heikki Pönkkä)
Alkuvuoden 2013 havainto Toh Värtsilässä
koskee syksystä 2012 samalla paikalla oleskellutta lintua. Samoin tammikuun 2015 lintu Lie
Murtorannassa sama kuin ennen vuodenvaihdetta
samalla paikalla oleskellut lintu.
**Valkopäätiainen Cyanistes cyanus
(13,0,0,1=14)
25.–28.12.2015 Kon Eenokinlahti (Harri Kontturi, Pertti Mähönen, Raija Ronkainen, Jorma
Auvinen)
Valokuvien perusteella sama lintu löytyi seuraavan vuoden puolella Kon Ohonvaarasta ja viihtyi
siellä huhtikuulle. Siellä lintu myös rengastettiin
ja mittailtiin ja samalla varmistui sen olevan puhdas valkopäätiainen. Pelkkä yksilömäärä 14 antaa
hieman väärän kuvan lajin esiintymisestä, koska se
sisältää kahdeksan pesäpoikasta jotka menehtyivät
pesään. Ilman niitä havaintoja on vain kuudesta
yksilöstä.
RK on käynyt läpi kaikki Suomen valkopäätiaishavainnot (Väisänen ym. 2017) ja jakanut ne kolmeen ryhmään: puhtaat valkopäätiaiset, havainnot
joista risteymän mahdollisuutta ei ole voitu täysin
poissulkea (jotka kuitenkin luetaan valkopäätiaisiksi) sekä valkopäätiainen x sinitiainen risteymät.
Näistä Pohjois-Karjalassa 1973 Toh Kirkkoniemen
pesivä pari + 8 pull, 1973 Pyh Mulon, vuodenvaihteen 1975–1976 Vär Uusikylän lintu sekä tämä
viimeisin havainto on luettu puhtaiksi valkopäätiaisiksi. 1976 Out Matovaaran linnusta ei voida
varmuudella sulkea pois risteymän mahdollisuutta
Harri Kontturi

Kosteikkojen rantametsissä viihtyvä pussitiainen
osaa olla varsin piilotteleva ja vaikeasti löydettävä. Värtsilä Uudenkylänlampi 6.5.2014.
(lasketaan kuitenkin valkopäätiaiseksi). Vär UusiVärtsilässä 1992 kontrolloitu Ruotsissa rengastettu
lintu oli valkopäätiainen x sinitiainen risteymä.
*Pussitiainen Remiz pendulinus (2,0,2,0=4)
1.5.2014 Kit Päätyenlahti kiert (v) (Tapani Missonen)
6.–8.5.2014 Toh Vär Uudenkylänlampi k p (v)
(Kimmo Järvinen)
Ensimmäinen pussitiaishavainto koski syksyllä
2007 Joe Pilkon kasoilta löydettyä, selkeästi samana vuonna rakennettua koiraspesää, mutta kukaan
ei siis havainnut itse lintua. Ensimmäinen varsinainen lajin edustaja nähtiin Kit Päätyenlahdella
2010 (Parviainen 2015). Vuoden 2014 linnut siis
kaksinkertaistivat pussitiaishavainnot. Koko maassa 2014 oli ennätysvuosi, 42 lintua havaintojen
rajoittuessa Etelä-Suomeen (Rissanen ym. 2014).
**Punapäälepinkäinen Lanius senator
(1,0,0,1=2)

Lajipuhdas valkopäätiainen on kauniin sinivalkoinen lintu. Kontiolahti Eenokinlahti 25.12.2015.
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11.–16.7.2015 Lip Ristonkangas 2kv n p (v)
(Vesa Jouhki, Päivi Niinimäki).
Pitkästä aikaa havaittu punapäälepinkäinen oli
kauan toivottu laji monelle maakuntapinnoja keräävälle. Vasta toinen RK-aikana hyväksytty lintu
määritettiin alalajiin senator/niloticus kuuluvaksi
(Väisänen ym. 2015). Koko maassa havaittiin 2015
ennätykselliset viisi punapäälepinkäistä. Tyypil-

Siipirikko 2019
Matti Koivula

Tämä punapäälepinkäinen houkutteli runsaasti bongareita. Liperi Ahonkylä 13.7.2015.
linen havainto, sillä lajin esiintyminen Suomessa
painottuu kesä–heinäkuulle.
*Mustaotsalepinkäinen Lanius minor
(12,1,0,0=13)

8.11.2014 Out Rannan-Juvola 1kv reng (Osmo
Heikkala, Kuutti Korhonen, Lassi Vänskä)
Taigauunilinnun tavoin pikkusirkku löytyy varmimmin syksyllä lintuaseman verkoista.

20.6.–10.8.2013 Lip Ahonkylän pellot ad p (v)
(Paavo Rantanen, Riitta Silvennoinen ym.)

Kategoria C

*Punakottarainen Sturnus roseus (5,0,1,0=6)

29.4.2013 Toh Vär Savikko k p (Timo Karkiainen, Airi Nevalainen)
24.4.2014 Joe Eno Uimaharju k p (Ilkka Kuronen)

9.–11.7.2014 Joe Kontiosuo jäteasema +1kv p
(v) (Matti Koivula)
13.–17.7.2014 Out Alavi +1kv p (v) (Janne Leppänen, Osmo Heikkala)
Havainnot tulkittiin samaksi yksilöksi. Kuudesta tähän mennessä havaitusta yksilöstä vain yksi
on ollut nuori (Parviainen 2015).
*Keltahemppo Serinus serinus (4,1,0,0=5)
25.5.2013 Kit Päätyenlahti 1 WNW (Kimmo
Järvinen)
Harvinaista herkkua Pohjois-Karjalassa. Jokainen havainto on tehty omalla kymmenluvullaan
eli ennen tätä havaintoa 1975, 1981, 1995 ja 2002
(Parviainen 2015).
*Pikkusirkku Emberiza pusilla (48,3,2,0=53)
16.8.2013 Joe HÖYLAS 1kv reng (Ari Latja)
9.9.2013 Joe HÖYLAS 1kv reng (Ari Latja)
7.10.2013 Joe HÖYLAS 1kv reng (Ari Latja)
26.8.2014 Kon Linnunsuo p (Harri Kontkanen,
Pentti Zetterberg)

*Mandariinisorsa Aix galericulata (4,1,1,0=6)

Kategoria E
*Tiibetinhanhi Anser indicus (6,1,0,3=10)
19.–25.9.2013 Toh Tammalahti-Rantakylä-Korpi
p (v) (Tuomo Eronen, Hannu Kivivuori)
13.–15.4.2015Toh Vär Niirala p (v) (Hannu
Kivivuori)
20.5.2015 Toh Vär Uusikylä p (Hannu Kivivuori)
27.5.2015 Lie Pokronlampi (Jukka Heikkinen)
**Palmukyyhky Streptopelia senegalensis
(0,0,1,0=1)
1.–5.7.2014 Joe Kii Keskijärvi (ilm. RK)
Suomessa tehtiin 2014 kolme keskikesäistä havaintoa palmukyyhkystä, joista Haapavedellä ja
Kempeleellä nähtyjen lintujen tulkittiin koskevan
samaa ykslöä. Tarhakarkulaisiksi luetut havainnot
olivat Suomen viides ja kuudes.
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Punakottaraisen aiempi nimi oli runollisempi ruusukottarainen. Joensuu Kontiosuon kaatopaikka
9.7.2014.
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Aleksi Lehikoinen, Tapio Aalto, Hannu Huhtinen, Petri Lampila, Petteri Lehikoinen, Jyrki
Normaja, William Velmala & Roni Väisänen:
Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2013
harvinaisuushavainnot. Linnut vuosikirja 2013.
Eelis Rissanen, Pirkka Aalto, Kimmo Järvinen, Aleksi Mikola & Roni Väisänen: Pikku
harvinaisuudet Suomessa 2013. Linnut vuosikirja
2013.
Roni Väisänen, Hannu Huhtinen, Petri Lampila, Akseli Lehikoinen, Petteri Lehikoinen, Jyrki
Normaja & William Velmala: Rariteettikomitean
hyväksymät vuoden 2014 harvinaisuushavainnot.
Linnut vuosikirja 2014.
Eelis Rissanen, Pirkka Aalto, Kimmo Järvinen, Aleksi Mikola & Toni Uusimäki: Pikku
harvinaisuuksien esiintyminen Suomessa 2014.
Linnut vuosikirja 2014.
Jari Kontiokorpi 2014: Tuhannet kihut tulivat
Suomeen. Linnut 4/2014.
Roni Väisänen, Hannu Huhtinen, Petri Lampila,
Aleksi Lehikoinen, Petteri Lehikoinen, Jyrki Normaja & William Velmala 2015: Rariteettikomitean
hyväksymät vuoden 2015 harvinaisuushavainnot.
Linnut vuosikirja 2015.
Eelis Rissanen, Pirkka Aalto, Aki Aintila, Aleksi
Mikola, Risto Nevanlinna & Pekka Rahko: Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa 2015.
Linnut vuosikirja 2015.
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Ari Parviainen 2015: Pohjois-Karjalan lintuharvinaisuuksista. www.pklty.fi/wp-content/
uploads/2015/02/Pohjois-Karjalanlintuharvinaisuuksista.pdf
Ari Latja & Mauri Leivo 2017: Ruskouunilintu
(Phylloscopus fuscatus) ensimmäistä kertaa Pohjois-Karjalassa. Siipirikko 1/2017.
Matti Koivula 2017: Pikkukotka Liperin Riihilammella 14.6.2014. Siipirikko 1/2017.
Roni Väisänen, Hannu Huhtinen, Karri Kuitunen, Petri Lampila, Aleksi Lehikoinen, Petteri
Lehikoinen & William Velmala 2017: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2017 harvinaisuushavainnot. Linnut vuosikirja 2017.

Siipirikko 2019

Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys r.y.
Hallitus 2019

Yhdistyksen tili

Hannu Lehtoranta, puheenjohtaja
Eevalantie 6 D 14, 83900 Juuka
puh. 0500 186607
lintuhannu57@gmail.com
http://www.juuanlintuharrastajat.net
Toni Nurmi, varapuheenjohtaja
puh. 0400 987773
toni.nurmi73@gmail.com
Mikko Hiltunen, sihteeri, jäsenasiat
puh. 050 5407739
pk.lintutieteellinen@gmail.com
Janne Leppänen, rahastonhoitaja, jäsenasiat
puh. 045 227 90 80
janneleppanen@hotmail.com
Anniina Kontiokorpi
Jani Varis

FI60 5770 0520 1040 32
Jäsenmaksua maksettaessa käytä viitenumerona henkilökohtaista viitenumeroasi, joka löytyy
osoitetarrasta. Uudet jäsenet ilmoittavat viestissä nimensä ja osoitteensa. Vanha jäsen! Ilmoita
muuttunut sähköpostisi tai osoitteesi sihteerille!

Lehden toimitus
Jenna-Marie Laine (vastaava toimittaja)
Pitkälammentie 30, 82600 Tohmajärvi
siipirikko.pklty@protonmail.com
Tupu Vuorinen
Lauri Laine
Kari Antikainen (taitto)
kari.antikainen@telemail.fi
Tilausasiat
Lehti ilmestyy resurssien puitteissa kerran vuodessa. Jos haluat lehtesi vain sähköisenä, ilmoita
siitä sihteerille.
Jäsenmaksun suuruus v. 2020 on 26 € (opiskelijat 21 €, perhejäsen 5 €).
Siipirikon tilausmaksu muille on 26 €. Vanhat
irtonumerot 1 €, edellisen vuoden irtonumerot 2
€ + postikulut. Siipirikon voi tilata paperisena tai
sähköisenä versiona. Vanhat Siipirikon numerot
ovat luettavissa sähköisinä http://www.pklty.fi/
siipirikko/.

Havaintojen ilmoitus
PKLTY:n jäsenet voivat ilmoittaa havaintojaan
BirdLife Suomen Tiira-havaintojärjestelmän kautta osoitteessa www.tiira.fi/
Yhdistys netissä
www.pklty.fi
Yhdistys löytyy myös Facebookista.
Jäsenten välistä keskustelua ja tiedotusta varten
on sähköpostilista, jonne voi ilmoittautua Hannu
Huuskoselle hannu.huuskonen@uef.fi.
Kerhot ja työryhmät
Enon paikalliskerho, lintuaiheista ohjelmaa ja retkiä osallistujien kiinnostuksen mukaan. Lisätiedot
Tapio Piipponen tapsapiipponen@gmail.com
Valkkari Pohjois-Karjala, koordinoi valko
selkätikan talviruokintaa, suojelua ja seurantaa
ja tiedotusta lajista. Lisätiedot ryhmän pj. Kimmo
Martiskainen kimmartis@gmail.com
ARK-komitea, Alueellisten harvinaisuus
havaintojen tarkastus ja arkistointi. Pj. Ari Latja,
alatja@gmail.com
PKLTY:n edustajat Birdlifen edustajistossa,
Hannu Lehtoranta, Jani Varis ja Reijo Ruokonen
Retkikummeina toimivat
Hannu Lehtoranta, lintuhannu57@gmail.com,
Janne Leppänen, janneleppanen@hotmail.com ja
Tapio Piipponen tapsapiipponen@gmail.com

XXX   JÄSENMAKSU   XXX
Mikäli osoitetarrassa nimesi perässä ennen viitenumeroa on XXX, et ole maksanut vuoden 2019
jäsenmaksuasi. Jäsenmaksuilla katetaan mm. yhdistyksen, Siipirikon, BirdLife Suomen osuuden,
Tiiran kehittämisen ja ylläpidon kustannuksia. Ole siis mukana!
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Kun haluat nähdä
lähempää

Kaukoputket

Meiltä löytyvät myös linnunpöntöt, ruokinnat, jalustat ja muut lintuharrastusvälineet.
Tule tutustumaan. Ostamalla Lintuvarusteesta tuet samalla lintujen suojelua.

Lintukirjat

Lintuvaruste Oy, Koetilantie 1 B 3, 00790 Helsinki
www.suomenlintuvaruste.com,
lintuvaruste@birdlife.fi, p. 09-386 7856

kuvat Pentax K-1 ja Pentax 150-450 mm/f5,6
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