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Ilma kimaltelee aurinkoisena pakkaspäivänä ja 
lintuja kiikaroivan posket saavat talvisen punan. 
Punaisina hehkuivat myös pihlajanmarjat,  joita 
oli tänä vuonna runsaasti. Sen myötä marjansyö-
jälintuja on ollut näkösällä ilahduttavan paljon.

Talvi tuli ja niin tuli myös vuoden toinen Sii-
pirikko! Lämmin kiitos kuuluu kaikille juttuja 
kirjoittaneille sekä kuvia lähettäneille.

Lintuharrastuksen suosio on kasvanut jälleen. 
Yhdistyksellämme oli keväällä syytä juhlaan, sillä 
jäsenmäärä nousi pyöreisiin lukemiin kun 300. 
jäsen liittyi joukkoomme. Juhlan aiheet eivät lop-
puneet siihen: syksyllä Pohjois-Karjalan lintutie-
teellinen yhdistys täytti 50 vuotta!

PKLTY on aloittanut uudenlaista toimintaa. 
Tänä vuonna on perustettu nuorten ryhmä. Jos 
olet alle 30-vuotias ja haluat harrastaa porukassa, 
liity mukaan! Yhdessä voi oppia paljon ja omien 
kokemusten jakaminen on mukavaa. Monelle yh-
teisöllisyys on tärkeä osa lintuharrastusta. Yhteys-
tiedot löytyvät lehden viimeiseltä sivulta.

Pohjois-Karjalassa on tänäkin vuonna aloitta-
nut muutamia uusia rengastajia. Heistä huokuu 
innostus joka tarttuu. Kiitosta saavat myös alueel-
lamme toimivat kokeneemmat rengastajat, jotka 
ohjaavat ja jakavat tietojaan ja taitojaan. Apua on 
saatavilla myös harjoitteluiden jälkeen. Sellainen 
innostaa, rohkaisee ja nostaa uuden harrastajan it-
sevarmuutta itsenäisesti toimimiseen. Rengastajia 
ei alueellamme ole ruuhkaksi asti, joten mukaan 
vain, mikäli kiinnostus heräsi.

Suomessa on havaittu runsaasti pohjansirkkuja. 
Pelkästään PKLTY:n alueella niitä on tänä vuon-
na rengastettu jopa yli 1500. Vuonna 2020 luku 
oli vain noin 300. Myös alueemme sinipyrstöillä, 
kivitaskuilla ja jänkäkurpilla rengastusmäärät yl-
sivät aiempaa korkeampiin lukemiin. Sinipyrstöjä 

Kuurainen marja
tilhen nokassa

taivaalla pastellisävyjä

hiiripöllö lennähtää

vain harakat jäävät

rengastettiin noin 97, kivitaskuja 208 ja jänkä-
kurppia 173, joka on vuositasolla ennätyksellinen 
maakuntakohtainen määrä Suomessa.

Alkavana vuonna käynnistyy maakunnassam-
me neljä vuotta kestävä linnuston levinneisyyskar-
toitus, lintuatlas. Kartoitus tapahtuu 10 km x 10 
km ruuduissa,  joiden pesimälinnustoa pyritään 
selvittämään. Tästä tiedotetaan vielä tarkemmin 
sähköisesti. Yhdistyksemme kannustaa kaikkia 
lintuharrastajia mukaan!

Vuoden viimeinen Siipirikko perehtyy muuttu-
vaan ilmastoon ja sen vaikutuksiin linnustoomme. 
Sen lisäksi tutustumme ruokokerttusen pesintöi-
hin Joensuussa, luemme kuinka ”tunnista 100-lin-
tulajia -haaste” tempaisi harrastajan mukaansa. 
Sen ääreltä palaamme Värtsilään talvilintulasken-
toihin ja lopuksi käymme paikallisten harvinai-
suuksien pariin ARK-katsauksen saattelemana.

Seuraavia lehtiä varten kaipaamme jälleen 
erilaisia kirjoituksia kuvineen. Artikkeleita, ker-
tomuksia, laskentajuttuja, katsauksia, runoja, sar-
jakuvia, piirroksia, kuvasarjoja. Kuvat voivat olla 
uusia tai vanhoja, filmikameralla, puhelimella tai 
digikameralla otettuja. Kaikkea saa lähettää suo-
raan minulle sähköisesti tai kirjeitse, yhteystiedot 
löytyvät lehden viimeiseltä sivulta.

Siipirikon toimitus kiittää lukijoitamme kulu-
neesta vuodesta. Toivotamme kaikille rauhallista 
joulunaikaa ja mukavia talvisia linturetkiä. Punai-
sia poskia, terveyttä ja hyviä havaintoja vuodelle 
2022.

Jenna-Marie Laine
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Luonnon monimuotoisuus  
vaarantuu
Ilmastonmuutos uhkaa luonnon monimuotoi-
suutta ja se kytkeytyykin vahvasti biodiversiteetti-
katoon. Nämä kaksi aikakautemme merkittävintä 
kriisiä ovat pääosin ihmistoiminnan kautta synty-
neitä. Ilmasto on elinolosuhteiden mahdollistaja 
muun muassa lämpötilan, sademäärän, suhteelli-
sen kosteuden, lumipeitteen ja tuulen osalta. Muu-
tokset näissä muuttujissa vaikuttavat heikentävästi 
elinympäristöihin, ravintoverkkoihin ja sitä kautta 
myös siellä eläviin lintuihin. 

Juha Kauppinen on kuvannut kirjassaan Moni-
muotoisuus lajien sopeutumista, joka on erittäin 
hidas evoluutioon pohjautuva prosessi, ja vastaa-
vasti ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset 
tapahtuvat suhteellisen nopeasti. Näin ollen lajit 
eivät ehdi sopeutua ekosysteemeissä tapahtuviin 
muutoksiin. Lintulajit voivat siivekkäinä siirtyä 
pohjoisemmaksi, mutta seuraavana haasteena 
linnut kohtaavat pirstoutuneet elinympäristöt. 
Monimuotoisuuden säilyttämisessä korostuukin 
ekosysteemien merkitys yksittäisten lajien sijaan, 
koska lajien olemassaolo perustuu vuorovaikutus-
suhteisiin ekosysteemien sisällä. Vuonna 2019 
julkaistun uhanalaisuusarvioinnin mukaisesti joka 
yhdeksäs eliölaji ja jo kolmannes lintulajeista ovat 
uhanalaisia meillä Suomessa.  

Ilmasto ja linnusto muuttuvat
Anniina Kontiokorpi, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lintujen elinympäristöt muuttuvat

Suomessa on noin 400 erilaista luontotyyppiä, 
joista vuonna 2018 toteutetun arvioinnin perus-
teella lähes puolet todettiin uhanalaisiksi. Luonto-
tyyppien tila on heikentynyt ja ilmastonmuutos 
tuo niille lisää uhkia. Ilmaston lämpeneminen ja 
hiilidioksidin määrän lisääntyminen kiihdyttävät 
kasvien kasvua ja ravinteiden vapautumista, jolla 
on merkitystä esimerkiksi perinnebiotooppien 
umpeenkasvun kannalta. Muutokset lämpö- ja 
kosteusolosuhteissa voivat vaikuttaa merkittäväs-
ti kasvi- ja eläinlajistoon. Kokonaisia paikallis-
populaatioita voi tuhoutua ja toisaalta uusia lajeja 
levitä etelästä kohti pohjoista. Rankka sateet ja 
kuivuus jaksot aiheuttavat tilapäisiä ääriolo-
suhteita. Vesistöt rehevöityvät lisääntyneen sa-
dannan ja ravinnevalumien seurauksena. 

Metsäluontotyypeistä 76 % on arvioitu uhan-
alaisiksi. Niiden uhanalaistumisen merkittävim-
miksi syiksi on arvioitu kuolleen puun määrän 
väheneminen, vanhojen metsien ja vanhojen puu-
yksilöiden väheneminen, metsien puulajisuhtei-
den muutokset sekä pellon raivaaminen. Metsillä 
on tärkeä merkitys luonnon monimuotoisuuden 
näkökulmasta. Ilmastonmuutos uhkaa myös met-
säisiä luontotyyppejä esimerkiksi lisääntyvien 
ääri olosuhteiden, kuten kuivuuden ja myrskyjen 
seurauksena. Ilmaston lämpeneminen lisää myös 
tauti- ja tuholaisriskiä sekä kasvattaa metsä- ja 
maastopalojen todennäköisyyttä. 

Vaikka maapallon ilmasto onkin muuttunut koko sen historian ajan, ei ihmistoiminnan osuutta käynnissä 
olevaan ilmaston lämpenemiseen voida kiistää. Maaperään fossiilisten polttoaineiden muodossa sitou-
tunutta hiiltä on vapautettu ilmakehään merkittäviä määriä energiantuotantoon, teollisiin prosesseihin 
ja liikkumiseen tarvittavien polttoprosessien kautta. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus ei ole yli 800 000 
vuoteen ollut näin suuri. Harva enää kieltää ilmaston muuttuvan, koska sen vaikutukset näkyvät jo nyt 
elämässämme. Ilmastonmuutos ei kuitenkaan koske ainoastaan meitä ihmisiä, vaan sen aiheuttamat 
vakavat muutokset näkyvät myös elinympäristössämme ja ekosysteemeissä. Pohjoisen pallonpuoliskon 
alueella ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat voimakkaampia ja täällä keskilämpötilan nousu tulee 
olemaan suhteellisesti suurempi. 
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Seuranta ja elinympäristöjen hoito 
tärkeää
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia pyritään mallin-
tamaan ja ennakoimaan erilaisten menetelmien 
avulla. Nämä ovat kuitenkin vain ennusteita, joi-
den toteutumiseen vaikuttavat tuhannet muut-
tujat. Konkreettisen seurannan avulla pystymme 
hahmottamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
ekosysteemeihin. Lintujen kautta voimme tun-
nistaa myös laajempia muutoksia ravintoverkois-
sa ja tässä työssä tutkijoiden tukena ovat lintu-
harrastajat, joiden pitkäaikainen havaintoaineisto 

on myös tämän teeman tutkimuksessa keskeisessä 
roolissa. 

Luomuksen mukaan ilmastonmuutoksen 
vaikutukset ovat selvästi nähtävissä talvilintu-
laskentojen aineistoissa, joiden perusteella pys-
tytään analysoimaan eri lajien talvikantojen kokoa 
sekä talvehtivien lintujen jakautumista alueittain. 
Tulosten perusteella voidaan todeta monen poh-
joisen pesimälajin, kuten hömötiaisen, talvi-
kantojen pienentyneen ja keskieurooppalaisten 
lajien, kuten mustarastaan, peukaloisen ja tiklin, 
kasvaneen. Laskentojen perusteella on pystytty 
myös toteamaan urbaanien lintujen, kuten tali- ja 

Mustarastaan talvikannat ovat kasvaneet ilmastonmuutoksen myötä.

Ruohokorpea ja lahopuustoista metsää Lieksan Autiovaarassa.
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Kari Antikainen
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Järripeippo (Fringilla montifringilla)

Suomessa järripeipon kanta pysyi vakaana 
1990-luvun alkupuolelle asti, mutta sen jälkeen 
kanta on ollut laskussa. Lintuatlaksen aineistojen 
perusteella on pesimäkannan on arvioitu taan-
tuneen yli 40 %. Järripeippo on kuitenkin edelleen 

Järripeipon levinneisyysalueen muutos. Vasemmalla on kuvattuna 1. ja 2. lintuatlaksen yhdistetyt 
tiedot lajin levinneisyydestä ja oikealla 3. lintuatlaksen vastaavat tiedot. 

runsas pesimälintu, mutta verrattaessa 1., 2. ja 3. 
lintuatlaksen tuloksia, voidaan havaita järripeipon 
levinneisyysrajan vetäytyvän pohjoisemmaksi. 
Pesimäalue rajoittuu nykytiedon mukaan Kajaa-
ni–Kokkola-akselin pohjoispuolelle ja siellä lajin 
levinneisyys ei ole muuttunut. Muutoksen toden-
näköisenä syynä pidetään ilmastonmuutosta. 

Kimmo Järvinen
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sinitiaisen, kannan kasvu ja metsätiaisten kannan 
jyrkkä alamäki. Ilmastonmuutos ja lisääntynyt 
talvilintujen ruokinta edesauttavat kaupunkilajien 
selviytymistä, mutta metsälajien ahdingon taustal-
la ovat moniselitteisemmät syyt, jossa keskiössä 
ovat metsärakenteen muutos ja vanhojen metsien 
häviäminen. Ilmastonmuutos tuo mukanaan lisä-
haasteita metsäisille elinympäristöille ja niiden 
lajistolle. 

Muuttohavaintoaineiston perusteella on voitu 
todeta, että lämpenevä ilmasto on jo vaikutta-
nut lintujen muuttoon. Koska lajien pesimä- ja 
talvehtimisalueet muuttuvat, vaikuttaa se myös 
lintujen muuttomatkan pituuteen. Pesimäalueiden 
lämmennyt sää on aikaistanut kevätmuuttoa ja sitä 
kautta myös lintujen pesintää. Tämä on selvim-
min havaittavissa lähimuuttajilla, mutta se pätee 
myös osaan kaukomuuttajia. Ilmastonmuutoksen 
vaikutukset näyttäytyvät erilaisina haasteina myös 
kaukomuuttajien talvehtimisalueilla, kuten Saha-
ran autiomaan levittäytymisenä. Kauko muuttajien 
kannat ovatkin vähentyneet lähimuuttajia voi-
makkaammin. Myös meillä talvehtivat lajit ovat 
aikaistaneet pesintäänsä. Pesintäaineistojen osalta 
on rengastusaineisto tärkeässä roolissa. 

Ilmastonmuutos vaikuttaa vesilintuihin monel-
la tapaa. Se kiihdyttää lintuvesien rehevöitymistä 
lisääntyneen sadannan ja sitä kautta aiheutuvien 
ravinnevalumien seurauksena. Myös veden läm-
pötila kasvaa. Ilmastonmuutos voi myös vaikuttaa 
pienpetojen runsauteen ja levinneisyyteen. Kaikki 
nämä tekijät heikentävät vesilintujen pesimäolo-
suhteita. Vaikka useiden vesilintujen kannat ovat 
laskussa, on vesilintulaskennoissa todettu talveh-
tivien vesilintujen määrän kasvaneen erityisesti 
merialueilla, joissa jääpeitteisyys on jo vähentynyt. 
Vesilintujen elinympäristöjen kunnostustarve ei 
siis vaikuta olevan vähenemässä, vaan sen mer-
kitys korostuu yhä enemmän tulevaisuudessa. 
Ilmaston muutos voimistaa myös kahlaajille tärkei-
den ranta niittyjen umpeenkasvua, jossa laidunnus 
on yksi keskeinen hoitomenetelmä. 

Vapaaehtoistyön merkitys kasvaa
Tämä kirjoitus oli vain suppea katsaus siihen, 
kuinka ilmastonmuutos näkyy havaintotieto-
aineistojen ja tutkimuksen perusteella linnus-
tossamme. Ilmastonmuutoksen vaikutusten to-
dentamisessa ovat lintuharrastajien toteuttamat 

vapaaehtoiset lintulaskennat ja pitkältä ajanjak-
solta kootut havainto aineistot hyvin keskeisessä 
roolissa. Tämän ohella tarvitsemme tutkimusta, 
jossa paneudutaan aineistojen analysointiin niin 
lajien, elinympäristöjen kuin kokonaisten ekosys-
teemien osalta. Jo tapahtuneisiin muutoksiin elin-
ympäristöissä pystymme vastaamaan konkreetti-
silla elinympäristöjen kunnostushankkeilla, joita 
onkin toteutettu ja käynnistetty monin paikoin 
Pohjois-Karjalassa. Uhkana on vapaaehtoistyön 
hiipuminen ja tutkimusrahoituksen niukkuus. 
Tällä olisi erittäin haitallisia seurauksia linnus-
tomme tilaan. Meille kaikille yhteistä on huoli 
muuttuvasta luonnosta ympärillämme ja parhaiten 
vastaamme ilmastonmuutoksen haasteeseen jatka-
malla arvokasta työtä lintujen ja elinympäristöjen 
puolesta. 
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Mustapyrstökuiri (Limosa limosa)

Mustapyrstökuirin levinneisyys on muuttunut 
Euroopan 1. ja 2. lintuatlaksen välisenä aikana 
merkittävästi. Lajin kanta Islannissa on kasvanut 
2 000–3 000 yksilöstä 50 000 yksilöön, jossa kannan 
kasvun merkittävimpänä syynä pidetään ilmaston-
muutosta. Myös Manner-Euroopassa lajin levin-
neisyysalue on vetäytymässä kohti pohjoista. Lajin 
kanta on vähentynyt merkittävästi eteläisimmillä 
esiintymisalueilla, kuten Ukrainassa ja Unkarissa, 
mutta myös Hollannissa. Samanaikaisesti kan-
ta on kasvanut Suomessa. Tärkeimmäksi syyksi 
levin neisyysalueen vetäytymiseen on tunnistettu 
ilmastonmuutos sekä muutokset maankäytössä. 
Ilmaston lämpenemisen seurauksena kehityksen 
ennustetaan yhä vahvistuvan ja mustapyrstökuirin 
levinneisyys painottunee tulevaisuudessa Suo-
meen ja Venäjän pohjoisosiin. Mustapyrstökuirin levinneisyys Euroopan lintu-

atlaksen mukaisesti. Oransseilla ruuduilla lajia on 
tavattu 1. lintuatlaksessa, sinisillä 2. lintuatlakses-
sa ja harmailla 1. ja 2. lintuatlaksessa. 

Kimmo Järvinen
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Havaintoja ruokokerttusen (Acrocephalus 
schoenobaenus) pesinnästä Joensuussa
Raimo Latja

Yleistä

Tutustuin ruokokerttuseen 60-luvulla Tampereel-
la Iidesjärven ruovikoissa, missä pyydystimme 
loppukesällä rengastettavaa – kottaraisia, kelta-
västäräkkejä, haarapääskyjä, pajusirkkuja ja tie-
tysti ruokokerttusia. Määrät eivät parilla kolmella 
kuuden metrin verkolla olleet suuria; rengastuksia 
aikuisista ja sen kesän nuorista ruokokerttusista 
kertyi kuitenkin minullekin noina vuosina yhteen-
sä 313. Pesiäkin löytyi vuosittain muutama, vaikka 
etsintä ei kovin intensiivistä ollutkaan. Sen myötä 
sain jonkinlaisen tuntuman lajin pesintään – ja 
ohessa hiukan myös rytikerttuseen, jota pesi Iides-
järvellä muutaman parin voimin. Muistiinpanot 
pesistä ovat vuosikymmenten kuluessa kadonneet, 

mutta tallessa olevissa rengastusmuistiinpanoissa 
pesintöjä on 14, keskiarvo 5,0 poikasta/pesä. Täysi-
kasvuisena rengastetuista yksilöistä kontrolloin 
kaksi seuraavana vuonna. Lisäksi kontrolloin kaksi 
muiden Iidesjärvellä rengastamaa yksilöä, toisen 
neljä vuotta rengastuksen jälkeen.

Kun muutimme Joensuuhun 70-luvun jälki-
puoliskolla, asuimme muutaman vuoden ruutu-
kaavan eteläosassa. Sieltä oli lyhyt matka Linnun-
lahden rannoille, jotka silloin olivat monelta osin 
toisenlaiset. Laulurinteen nykyisin korkeimman 
alueen kohdalla oli vajaan hehtaarin vesialue, mis-
sä oli vielä jäänteenä pienialaisia ruokokasvustoja. 
Tästä ulottui myös yhä olemassa oleva juotti ravi-
radan tallin sivulle. Laulurinteen ja venesataman 
rannat olivat järven puolella  saaneet jo nykyisen 

Henrik Rantanen
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muotonsa. Raviradan keskellä oli muistona enti-
sestä lahdesta muutaman aarin suuruinen lam-
pi, jonka rannoilla kasvoi paikoin järviruokoa 
ja paju pensaikkoa (Kuva 1.). Muutoin raviradan 
keskiosa oli heinittynyt ja osin myös matalasti 
pensoittunut. Matolahti, Vainolahti sekä Takila-
tien ja Linnun niemen välissä lahti olivat likimain 
nykyisen kaltaisia. Hasanniemessä Jokiaseman tie-
noilla oli vielä pieni ruovikko ja alue rakentamatta 
lukuun ottamatta vanhoja kiinteistöjä (Kuva 2.). 
Etelä kadun ja Pielisjoen väliselle luhta-alueelle oli 
läjitetty erilaisia ylijäämämaita – luultavasti 50-lu-
vulla – ja se oli saanut olla omillaan ja pensoittua. 
Puusto ei ollut alkuunkaan nykyisen kaltainen.

Ruokokerttusen levinneisyys ulottuu Väli-
meren pohjoisrannoilta Jäämeren äärelle, idässä 
Jenisei-joelle ja kaakossa Altai-vuoristoon (Koski-
mies 1991). Kivirikon (1926) mukaan laji esiintyi 
viime vuosisadan alussa Laatokka–Tampere–Pori-
linjan eteläpuolella, mutta myös Pohjanlahdella 
Perämerelle asti ja laji tavattiin pesivänä taas mm. 
Muonionjoella ja Tenojoella, minne se on levinnyt 
Norjan suunnalta. Suomen kanta moninkertaistui 
sotien jälkeisinä vuosikymmeninä ja erikoinen 
kaksijakoinen eteläisen Suomen ja Lapin kanta 
yhdistyi (Väisänen, Koskimies & Lammi 1998). 
Liperissä samoilla luhdilla kolmella eri vuosikym-
menellä tehdyissä laskennoissa laulavien koiraiden 
määrä kymmenkertaistui ja Lieksan seudulla Esko 
Lappi laski vuosina 1956–64 2–11 ♂ ja vuonna  
1966 23  ♂ (von Haartman ym.1963–1973). 

Euroopan kanta on uusimman kartoituksen 
mukaan 3,8–6,4 milj. paria (Keller ym. 2020) ja 
kannan painopiste on Venäjällä (36 %). Suomes-
sa kolmannen atlaskartoituksen mukaan kannan 

kasvu on 2000-luvulla pysähtynyt ja pohjoisen 
kanta on muuttunut jälleen aukkoiseksi (http://
atlas3.lintuatlas.fi/0/atlas3.lintuatlas.fi_lajit.pdf, 
luettu 13.8.2021). Sahelin talvehtimisalueella luku-
määrä oli runsaimmillaan 1970–80 luvun taittees-
sa (Zwarts ym. 2009).

Saapuminen, reviirien ja pesien 
sijainti, muninnan alku

Siipirikossa julkaistujen katsausten mukaan vuo-
sina 1979–82 ensimmäiset keväthavainnot tehtiin 
9.–22.5. ja 40 vuoden aikana muutosta ei näyttäi-
si tapahtuneen. Vuoden 1980 toukokuu, jolloin 
ensimmäinen kerttunen tavattiin vasta 22.5., oli 
huomattavan kolea, kuukauden jälki puoliskollakin 
lämpötila oli kuutena yönä nollan alapuolella (Il-
matieteen laitos, Joensuun lentoasema).

Tiiran  (www.tiira.fi) havaintojen mukaan 
ensimmäiset yksilöt saapuvat Joensuun alueelle 
nykyään tavallisesti 7.–10.5. (2017–2020) ja Suo-
meen yleensä jo huhtikuun viimeisellä viikolla 
(Taulukko 1.).

Kuva 1. Raviradan keskialueen lammikko 1980. Kuva 2. Hasanniemen rantapensaikkoa nykyisen 
Jokiaseman tienoilla 1980.

Ensimmäiset havainnot PK:ssa:
 1979 15.5. 1980 22.5. 1981 12.5. 1982 9.5.
 2017 18.5. 2018 10.5. 2019 14.5. 2020 7.5.

Aikaisin Suomessa:
 2017 2.5. 2018 24.4. 2019 27.4. 2020 1.5.

Taulukko 1. Ruokokerttusten ensimmäiset ha-
vainnot Pohjois-Karjalassa (1979–1982 ja 2017–
2020) ja Suomessa (2017–2020).

Raimo Latja Raimo Latja
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Vuonna 1979 laskin toukokuun 27. – 30. päivi-
nä Hasanniemen ja Honkaniemen välisellä alueella 
yhteensä 37 laulavaa koirasta, siis n. 10–14 vrk 
ensimmäisten saapumisesta (Kuva 3.). Pariutu-
neet koiraat lopettavat laulamisen kokonaan tai 
lähes kokonaan pariutumisen jälkeen (Koskimies 
1991, Borowiec & Lontkowski 1988). Borowiece 
& Lontkowskin (1988) mukaan 30 % koiraista 
alkoi laulaa uudelleen haudonnan alettua. Väri-
rengastetussa populaatiossa Puolassa (Zając ym. 
2015) ensimmäiset naaraat saapuivat keskimäärin 
16,4 vuorokautta ensimmäisen koiraan jälkeen. 
Pariutuminen tapahtui keskimäärin koiraan saa-
pumisen 23. päivänä ja pariskunnan naaras saapui 
keskimäärin 14,4 vuorokautta koiraan jälkeen. 
Kovin moni koiras ei ollut noina havaintoiltoinani 
siis vielä Linnunlahdella ehtinyt pariutua, vaikka 
joku koiras luultavasti olikin saapunut ennen tuota 
15.5. aikaisimmaksi ilmoitettua havaintoa. 

Pesintään sopivien alueiden summittaiset 
pinta-alat olivat: Matolahti 1,3 ha, Vainolahti 0,8 
ha, Laituritie 1,1 ha, Ravirata 9 ha, Talli 2,6 ha, 
Uimaranta 0,4 ha ja Hasanniemi 7,3 ha; yhteensä 
22,4 ha. Vuonna 1979 laulavaa koirasta kohden oli 
siis n. 6000 m2. Näiltä alueilta löysin v. 1979 16 
pesää, 1,4 ha/pari, mutta kaikkia alueen pesiä en 
varmaankaan löytänyt. Puolassa Wroclawin luona 

reviirien koko oli 4300–5000 m2, n=41 (Borowiec 
& Lontkowski 1988).

Eri tutkimuksissa havaittu pariutuneiden koi-
raiden osuus vaihtelee suuresti ja mm. Puolassa 
pariutuneita koiraita oli vain 45 % (Krol ym. 2002). 
Koiraista oli toisessa puolaisessa tutkimuksessa 
keskimäärin 9 % (0–13 %) vuosittain moniavioisia 
(Bell, Borowiec ym. 1997). Siikalahdella moni-
avioisia oli 1–3/40–50 ♂ (Koskimies 1991). Avio-
suhteita en tässä työssä selvitellyt.

Linnunlahdella ruokokerttusen pesäympäristö 
oli tavallisesti ruovikon maanpuoleinen reuna-
alue, missä veden syvyys on tavallisesti 10–20 
cm. Pesä sijaitsi edellisvuotisten, pystyssä olevien 
ruokojen välissä ja tukeutui alla oleviin katken-
neisiin ruokoihin. Pesiä oli myös ruovikon rannan 
puolella olevissa saramättäissä edellisvuotisten 
versojen keskellä ja myös rantapensaikon reuna-
osissa heinien suojassa etäämmällä vesistöstä. Ra-
viradan keskeltä löysin loppukesinä onnistuneiden 
pesintöjen jäljiltä muutamia pesiä avoimeltakin 
alueelta varsin vaatimattomista heinätuppaista.

Toukokuun lämpötilat vaihtelevat vuodesta 
toiseen melko paljon. Taulukossa 2. on esitetty 
vuosien 1979–82 toukokuun kolmen viimeisen 
viikon keskilämpötilat. Tuo aika vastaa muutolta 
saapumisen ja pesinnän aloituksen ajankohtaa. 

Vuonna 1979 toukokuu lämpeni melko tasai-
sesti kesää kohden. Vuonna 1980 18.–24.5. hyvin 
kylmää; neljän vuorokauden aikana lämpötila vain 
0,0 ja +0,9 asteen välillä; kuutena yönä oli pakkasta 
ja alin lukema -3,8 astetta. Vuonna 1981 touko-
kuun lämpeneminen oli tasaisinta. Toukokuu 1982 
oli tasaisen viileä lämmeten hitaasti kuukauden 
loppua kohden (Ilma tieteen laitos, Joensuun lento-

Taulukko 2. Keskilämpötila pesintäkauden alka-
essa 11.–31.5.  (Ilmatieteen laitos, Joensuu len-
toasema), koiraiden saapuminen, ensimmäinen 
muna ja muninnan keskimääräinen alku.

Vuosi 1979 1980 1981 1982
Keskilämpö °C  12,7 6,5 11,9 7,7
Ensimmäiset koiraat 15.5. 22.5. 12.5. 9.5.
Ensimmäinen muna 30.5. 3.6. 27.5. 31.5.
Muninnan alku, ka1 4.6. 8.6. 5.6. 6.6.
Havaintojen määrä 15 11 14 14
1 Keskiarvoon on laskettu ne muninnat, jotka 
on aloitettu 1. munintaa seuraavien 14 vrk 
aikana. 

Kuva 3. Laulavat ruokokerttuskoiraat toukokuun 
lopulla 1979 neljänä peräkkäisenä iltana Ha-
sannimen ja Honkaniemen välisellä alueella. 
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asema). Vuosien väliset lämpötilaerot vaikuttavat 
selvästi myös munintojen aloitukseen, jossa on 
eroa enimmillään seitsemän vuorokautta. Munin-
nan keskimääräisessä aloituksessa ero jo tasoittui 
(Taulukko 2.).

Pesähavainnot ja pesinnän tulos
Vuosina 1779–82 löysin yhteensä 66 ruokokerttu-
sen pesää, useimmat pesät Linnunlahdelta Hasan-
niemen ja Honkaniemen väliltä. Vuosilta 1981 ja 
-82 mukana on myös kymmenkunta pesää Varas-
lammen rannoilta. Aikaisin muninta oli 27.5.1981 
(ehkä aikaisemminkin, koska löydettäessä pesässä 
oli täysi munaluku) ja toiseksi aikaisin 28.5.–81. 
Muninnan alku, 1. muna on laskettu taaksepäin 
munintavaiheessa löydetyistä pesistä olettaen mu-
ninnat vuorokauden välein.

Vuosina 1979–82 pesintöjä, joista tiedän lopul-
lisen munamäärän, oli 47 ja niissä keskimäärin 
5,69 munaa, mediaani 6 (5-munaisia 19, 6-munai-
sia 27 ja yksi 7-munainen). Vuotuinen pesintätulos 
on esitetty taulukossa 3.

Suomessa julkaistuja pesintäseurannan keski-
määräisiä tuloksia on tiedossani vain Raitasuon 
(1958) havainnot Helsingin Pikku-Huopalahdelta. 
Raitasuon havainnoissa aloitettujen 14 pesinnän 
munamäärä oli 5,57. Joensuussa tehdyt havain-
not eivät poikkea tästä olennaisesti, vuotta 1981 
lukuun ottamatta. Von Haartmanin pesäkorttiai-
neiston koko pesintäkauden 21:n pesyeen keski-
koko 5,3 on selvästi pienempi (von Haartman ym. 
1963–67). Puolassa (Halupka 1996) toukokuussa 
aloitettujen (ens. 8.5.) pesintöjen munamäärä oli 
5,4 (n=19) ja kesä kuussa aloitettujen 4,7 (n=10).

Vuonna 1979 kaikki sekä munavaiheessa että 
poikasvaiheessa löydetyt pesinnät tuottivat poika-
sia. Vuonna 1980 pesistä yksi tuhottiin ja kolmen 
pesän poikaset kuolivat kesäkuun lopulla kahden 
vuorokauden sadejaksoon (yht. 41,8 mm). Vuosi 
1981 oli epäonnisin; pesistä tuhottiin kolme, kaksi 
hylättiin tuntemattomasta syystä ja Varaslammella 
ukkosmyrsky nosti tulvaveden kahteen pesään.

Britannian pesäkorttiaineistossa lentopoikasia 
koko pesintäkauden onnistuneissa pesinnöissä oli 
4,44 (Koskimies 1991). Tässä aineistossa lento-
poikasia/onnistunut pesintä oli 5,13 (n=31) ja 
3,88/aloitettu pesintä (n=41). Halupkan (1996) 
aineistossa Puolassa oli poikasia/onnistunut pe-
sintä 4,6 ja 3,9/aloitettu pesintä (mukana myös 
kesäkuussa aloitetut pesät).

Osa Linnunlahden pareistakin ilmeisesti teki 
myös toisen pesyeen, koska vielä heinä–elokuun 
vaihteessa havaitsin raviradalla ruokaa nokassaan 
kuljettavia emoja (ainakin vielä 6.8.-79). Lisäksi 
sain verkkopyynnissä elokuun puolivälissä nuoria 
lintuja, joilla siipi oli 15–20 mm aikuisia lyhempi.

Rengastukset ja rengaslöydöt
Vuosina 1979–82 rengastuksia ruokokerttusis-
ta kertyi 291; pesäpoikasia näistä 214, verkko-
pyynnissä loppukesällä saman vuotisia nuoria 43  
ja vähintään edellisvuonna syntyneitä 34. Löytöjä 
muulta tuli vain yksi: Jouni Pursiaisen kontrol-
loima pesäpoikasena rengastettu kahden km:n 

Taulukko 3. Pesintöjen vuotuinen tulos. 

Vuosi 1979 1980 1981 1982
Munia keskimäärin 5,69 5,55 5,86 5,44
Havaintoja 13 11 14 9
”Lentopoikasia”/
onnistunut pesintä 5,25 5,0 5,0 -
Havaintoja 16 8 7 -
”Lentopoikasia”/
aloitettu pesintä1  5,25 3,33 2,69 -
Havaintoja 16 11 14 -
1 Pesässä on ollut munia, mutta jostain syystä 
kaikissa ei lentopoikasia. Kuva 4. Ruokokerttusen pesä – harvinainen 

7-munainen.
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päästä 25 kuukauden kuluttua rengastuksesta. 
Jouni Pursiainen ja Juha Miettinen rengastivat 
vuosina 1979–82 yhteensä 321 ruokokerttusta, 
valtaosan Ukonlahdella. (Luomus, www-sivu lu-
ettu 16.3.2021). Hieman erikoista on, että näistä 
samanaikaisista rengastuksista tuli vain tuo yksi 
Pursiaisen tekemä kontrolli, vaikka paikat ovat 
vain 1,5 km:n etäisyydellä toisistaan. Suiston lintu-
asemaa ei tuolloin vielä ollut.

Reppuni pohjalle oli jäänyt muutamia värejä 
värirenkaista Pertti Saurolalle tekemistäni tali-
tiaisemojen rengastuksista Lammin biologisella 
asemalla. Sain rengastustoimistosta luvan käyttää 
niitä ruokokerttusiin Linnunlahdella.  

Vuosina 1979 ja 1980 rengastin väreillä kum-
panakin vuonna 14 kerttusta. Vuonna 1979 aikui-
sena (+1 kv) rengastetuista tapasin kesällä 1980 
viisi kerttusta (38 %) sekä yhden 1979 nuorena (1 
kv) rengastetun. Lisäksi näin yhden kerttusen, jolla 
oli vain alumiinirengas vasemmassa jalassa – ole-
tan omakseni. Kaikkiaan siis vuonna 1980 palasi 
”kotiseudulleen”, aivan sen ytimeen 7 kerttusta 
( 5,2 %) edellisvuonna rengastetuista (yht. 135).

Rengastusatlaksen (Valkama ym. 2014) mu-
kaan suomalaisista ruokokerttusista on kahdeksan 
löytöä Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, eteläi-
sin Sambiasta. Suomesta ruokokerttusten muutto 
näyttäisi valtaosin suuntautuvan etelälounaaseen 
tai etelään. Skandinavian ja Länsi-Euroopan kert-
tuset muuttavat selvästi lännempänä. 

Muutto ja talvialue
Ruokokerttusilla on edessä matkallaan talvi alueelle 
kaksi vahvaa maantieteellistä estettä: Välimeri ja 
Sahara. Pienet varpuslinnut tarvitsevat n. 3 g ras-
vaa energiaksi 1000 km:n lentomatkaan (Newton 
2008). Välimeren yli on runsas 500 km ja Saharan 
eteläpuolelle lisäksi 2500 km. Matkantekoa hel-
pottaa syksyllä Saharassa planetaarinen takatuuli, 
koillispasaati. Stepniewska ym. (2018) arvioivat, 
että Turkissa Marmaranmeren eteläpuolella Kus-
järvellä pyydetyillä ruokokerttusilla 2/3:lla todettu 
rasvamäärä riittää tähän yhtämittaiseen lentoon 
ilman välitankkausta. Tosin Afrikan puolella mah-
dollisuudet tankkaukseen ovatkin vähäisiä ennen 
Sahelin eteläosaa – senkin kuiva kausi on vasta 
päättymässä.

Eräänä maaliskuun jälkipuolen yönä jostain päi-
väntasaajan Afrikan jokivarren kosteikosta nousee 

siivilleen pieni, 12 grammaa painava lintu; tai nyt 
oikeasti ehkä 16–20 g. Alkaa 7000 km:n matka 
kohti pohjoista ja valoisia öitä. Matkalla yöt ovat 
onneksi pimeitä, saalistajia vähän. Pari pidempää 
väliä on lennettävä yhtä mittaa. Syksyn myötäinen 
koillispasaati puhaltaa nyt vastaan! Kuumalla  2500 
km:n mittaisella aavikon yli lennolla viilennystä 
voi hakea lentämällä mahdollisimman korkealla. 
Kilometrin korkeudessa lämpötila on 6–8 astetta 
maanpintaa alempi. Lentolihasten tuottama lämpö 
haihtuu paremmin. (Sudan, Khartum 22.3.2021 
klo 00.00 +29°C, tuuli 3 m/s NNE, klo 15.00 + 
41°C, tuuli 3 m/s NNE, https://www.weather-atlas.
com/en/sudan/khartoum). Maassa voi ehkä leväh-
tää, jos pahasti väsyttää. Ruoan kanssa on huo-
nompaa, vettä onneksi syntyy lihasten käyttäessä 
rasvaa energiantuottoon. Rasvaa on varastossa 
riittävästi.

Vielä 500 km:n merimatka ja sitten on levätessä 
varottava kaikenlaisia liimatikkuja ja monenmoi-
sia verkkoja. Tämän jälkeen ovat vielä vuorossa 
yli 2000 km:n matkalla erilaiset valot ja ikkunat, 
joita ei miljoonien vuosien evoluutio ole opettanut 
varomaan. Mutta eräänä jo valoisana aamuyönä 
ruovikkoon laskeutumisen jälkeen tuntuu, että 
enää ei tarvitse jatkaa. Jotenkin sisällä on sellainen 
tuntu, että näillä tienoilla olen ollut ennenkin. Li-
säksi ympäriltä kuuluu houkuttelevaa laulua. Pitää 
löytää jälkeläisille kelvollinen isä – tarjokkaita on. 
Kun valinta on tehty, alkaa usean päivän pesänra-
kennusaherrus, yksin kuitenkin. Päiviä kuluu 5–6. 
Sitten muninta, yksi päivässä. Munien kehitys on 
alkanut joku päivä aiemmin. Munan kuori ja lähes 
kaikki ainekset munassa kehittyvään poikaseen 
pitää hankkia jokaista munaa varten päivittäin – 
paino 1,7 g, n. 14 % omasta painosta. 

Viimeisen munan jälkeen alkaa 12 vuorokautta 
kestävä munien hautominen – välillä hätäinen 
pistäytyminen ruokailemassa. Kasvavat poikaset 
vaativat ruokaa lähes koko valoisan ajan. Puoliso 
osallistuu ruokintaan – ellei ole hankkinut toista 
naarasta. Poikaset lähtevät pesästä 10–12 vrk:n 
ikäisinä, mutta vielä niitä on ruokittava ainakin 
viikko. Jotkut emot jaksavat vielä toisen saman-
laisen pesintä kierroksen. Ja sen jälkeen uusitaan 
kulunutta ja nuhjaantunutta höyhenpukua, mutta 
täydellinen sulkasato tapahtuu talvialueella.

Tämän kierron jotkut yksilöt onnistuvat teke-
mään kymmenenkin kertaa (Valkama ym. 2014).

IHMEELLINEN OTUS!
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Oikaisu

Viime numerossa taajamalintujen laskentoja 
käsittelevässä jutussa sivulla 8 variksen kuvan 
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Kevääseen 2020 saakka taivaalla lentelevät isot lin-
nut olivat mielestäni ”ehkäpä haukkoja tai jotakin 
lokkeja” ja vesillä nähtävät lajit saatoin useimmiten 
kuittailla ”vain sorsiksi”. Sähkölangalla keikkuvan 
variksen toki erotin harakasta ja talviruokinnan 
tiaiset punatulkuista. Maaseudun asukkaana oli 
lintujen seurailemiseen hyvät puitteet omassa 
pihapiirissä ja lähiseuduilla, mutta kunnollisten 
kiikareiden ja kaukoputken puuttumisen takia 
kauempana liikkuvat siivekkäät jäivät usein tun-
nistamatta. Lintulajien moninainen kirjo ei ollut 
näin kovinkaan tutuksi päässyt tulemaan.

Toukokuussa, eräällä miesväen kalareissulla 
mukana ollessani, törmäsin suokukkoihin soi-
timella. Kiinnostus tuota erikoista tapahtumaa 
kohtaan sai palaamaan kyseiselle rannalle pariin 
otteeseen uudelleen ja onnistuinkin saamaan 
noista linnuista upeissa soidinpuvuissaan joitakin 
valokuvia. Samalla kuviin päätyi muitakin muut-
tomatkoiltaan palanneita, mutta minulle vieraita 
lintuja. Myöhemmin kotisohvalla sitten etsiskelin 

lisätietoa suokukoista ja innostuin tunnistamaan 
myös muitakin kuvissa näkyviä lintuja. 

Samoihin aikoihin huomasin Birdlifen Tun-
nista 100 lintulajia -haasteen ja ajattelin kokeilla, 
montako lajia ihan aloittelevana lintuharrastajana 
onnistuisin tunnistamaan. Merkitsin nuo tuoreet 
havaintoni haasteen lajilistalle ja lisäsin sille myös 
jo alkuvuonna havaitut tutut tiaiset ja varikset. 
Kiinnostus lintuja kohtaan pysyi vuoden mittaan 
haasteen avulla yllä, tunnistettuja lajeja kertyi lis-
talle pikkuhiljaa lisää ja aina tunnistamattoman 
linnun nähtyäni tuli tarve selvittää sen laji. Ja myös 
toisinpäin, oli herännyt innostus tutkia, mistä 
voisin löytää lisää listalla mainittuja lajeja. 

Sata lajia jäi kuitenkin vuonna 2020 saavutta-
matta. Päätin aloittaa haasteen uudelleen vuoden 
2021 alusta, ja tällä kertaa lisäsin haasteeseen ni-
meni perään sanan KUVA. Eli pyrkisin valoku-
vaamaan ja tunnistamaan Sata lintulajia vuoden 
aikana. Kiikarit oli uusittu jo aiemmin, mutta 
kameran 125-kertainen optinen zoomi saisi vielä 

Sata lajia – ja yhtä monta tarinaa
Riitta Nevalainen-Mäenharju, teksti ja kuvat

Keltanokan tarina siitä, kuinka lintuharrastus 
pyytämättä ja yllättäen soluttautui Tunnista 100 
lintulajia -haasteen muodossa elämään. Ja siitä, 
kuinka tuo harrastus sai korkeanpaikankammoisen 
vapaaehtoisesti kipuamaan lintutorniin jos toi-
seenkin.

Suokukkojen soidintanssi keväällä 2020.
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luvan toimia kaukoputken korvikkeena. Tuon 
zoomin avulla pyrkisin saamaan linnuista myös 
jonkinlaisia tunnistettavia kuvia, kuitenkin tar-
peeksi kaukaa niitä häiritsemättä. Liityin PKLTY:n 
ja Birdlifen jäseneksi ja samalla löysin myös Tiira.fi 
-lintutietopalvelun, josta tulikin jatkossa ahkerasti 
seurattu sivusto. 

Yllätyksiä retkillä ja ruokinnalla
Teeriparvi koivikossa oli vuoden 2021 ensim-
mäinen havainto. Ensimmäisen viikon aikana 
kertyi kuviin piharuokinnalta ja lähitienoilta 16 
tuttua lajia. Lisäksi ruokinnalle ilmaantui kolmen 
vilkkaan pähkinähakin porukka, joiden puuhaste-
luja oli mukava seurata sisältä keittiön ikkunasta. 
Tammi–helmikuun aikana ruokinnan äärellä 
pistäytyi myös harmaapäätikka, varpuspöllö ja 
varpushaukka, ja kuukauden viimeisenä päivänä 
paikalle pelmahti odotettu pyrstötiaisparvi. 

Kameran raahaaminen mukana hiihtoretkillä 
palkittiin eräänä maaliskuisena sunnuntaiaamuna, 
kun kohtasin yllättäen lapinpöllön. Sain hiihdellä 
rauhassa peltoaukean toista reunaa ja kuvailla tuo-
ta upeaa lintua, kun taas pöllö puolestaan seuraili 
liikkumistani yhtä lailla rauhassa pellon toisen 
reunan kuusikossa istuskellen. Julkisuudessakin 
paljon esillä olleesta pöllöjen ahdinkotalvesta ker-
toi kuitenkin vähän myöhemmin se, että samaisen 
lajin edustaja – todennäköisesti ei kuitenkaan 
sama pöllö – ilmaantui muutamana päivänä myös 
piharuokintamme äärelle ravintoa etsimään. 

Koronan takia jatkunut etätyöskentely mah-
dollisti kevätmuuton seurantaa niin, että aamun 
valjettua saatoin polkaista pyörällä lähirannan 
sulavesien äärelle seurailemaan jäätikön reu-
namilta heräileviä lintuja ja palata yhdeksäksi 
takaisin kotiin aloittelemaan työpäivää. Näiden 
aikaisten aamuretkien hienoimpia palkintoja oli 
nähdä lähietäisyydeltä tyynessä sulassa uisken-
televat joutsenet, kuikat, silkkiuikut, nokikanat, 
isokoskelot ja uivelot. Vielä vuotta aiemmin ei 
olisi tullut mieleenikään laittaa linturetken takia 
herätyskelloa noin aikaisin aamulla herättämään. 

Ja minä kun en lintuja bongaile, kai...
Ennen näkemättömiä lintulajeja, lintuharrastus-
slangilla sanottuna eliksiä, alkoi tallentua enem-
mänkin kameran muistikortille. Pulmusia, 
ampu- ja muuttohaukka ja vähän myöhemmin 
myös kapustarintoja löytyi Siikakosken pelloilta, ja 
Ahonkylän peltojen tulvilta tavien ja haapanoiden 
joukosta erottui jouhisorsia ja heinätaveja. Haukat 
eivät siis olleetkaan enää pelkkiä haukkoja ja sorsa-
lajejakin olisin mieluusti kohdannut useampia! 
Paljon olin jo pienessä ajassa oppinut uutta, ja 
paljon olisi lisää opittavaa. 

Periaatteesta ”lintujen perästä ei asiakseen 
autolla ajella” saatettiin myös jo vähäsen lipsua, 
esimerkiksi Tiirasta huomattujen kuukkelien 
tapaa minen houkutti parinkymmenen kilomet-
rin matkan ihan varta vasten ajamaan. Ja kylläpä 
se kannattikin! Myöhemmin syksyllä tieto Pu-

Pähkinähakin herkkua on perinteinen läski. Hiihtäjä ei jäänyt lapinpöllöltä huomaamatta.
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hoksen pelloilla muutaman päivän viihtyneestä 
isovesipääskystä sai myös autonnokan kääntymään 
etelän suuntaan. Kun kerran sattumoisin oltiin jo 
Hammaslahdessa, eli melkein perillä (siis oikeasti 
ei lähelläkään). 

Sain myös jälleen vahvistuksen sille, että mies-
ten kalareissuilla kannattaa kulkea mukana, muu-
toin olisi jäänyt näkemättä ja kuvaamatta sääksien 
taitava kalastelu läheisellä järvenlahdella. Samoilla 
rannoilla kisaili ruskosuohaukan kanssa myös 
haarahaukka, joka oli jälleen minulle aivan uusi 
tuttavuus. Tällaiset yllättävät havainnot voisin kai 
nimetä spondeiksi?

Ensimmäiseksi Liperin kuntarajojen ulko-
puolelta kuvatuksi lajiksi haasteen listalle mer-
kitsin meriharakan Joensuusta. Tästä havainnosta, 
niin kuin jatkossa muutamasta muustakin kiitok-
set kuuluu ystävälliselle pitkän linjan lintuharras-
tajalle. Ilman ”kaverin kilautusta” mustakurkku-
uikku, mustapyrstökuirit, sarvipöllön poikasten 
rengastus ja käenpiiat olisivat jääneet näkemättä. 

Käenpiian pesintä paljastuikin olemaan mie-
heni lapsuudenkodin naapurissa, joten miesväen 
haastellessa kylän kuulumisia sain rauhassa ku-
vailla juuri pesästään lähteneitä poikasia pihapiirin 
puiden oksilla emon kantaessa niille herkullisia 
muurahaisenmunia. Valokuville alkoikin näin ker-
tyä jokaiselle oma tarinansa, joillekin enemmän ja 
toisille vähemmän mieleenpainuva, mutta jokaisen 
kuvan takaa tuo tarina löytyy. 

Tässä vaiheessa aloin miettiä, että bongauksen 
tunnusmerkit oli kai tullut jo täytettyä. Eli olin 

tietoisesti mennyt etsimään jotakin minulle uutta 
lintulajia paikasta, jossa sen jo tiedettiin olevan. 
Bongariksi en kuitenkaan itseäni vielä tunnusta, 
mutta pinnoja kai ne on 100 lajia -pinnatkin – ja 
vuodareita? 

Kun joutsen ei ollutkaan joutsen, 
eikä riekko pohjoisen lintu

Kaikki pelloilla näkyvät isot valkoiset linnut eivät 
välttämättä ole joutsenia, mikä tuli huomattua 
eräänä toukokuisena iltana. Pysähdys kannatti 

Liperiläinen kuukkeli helmikuussa 2021. Haarahaukan huilaushetki.

Sarvipöllön poikanen sai renkaan jalkaansa Li-
perissä kesäkuun puolessa välissä.
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tuolla kertaa, sillä rantapellolla ei ollutkaan olet-
tamani joutsen, vaan sammakkoja iltapalakseen 
pyydysteli jalohaikara, joka sai lajilistalla nume-
rokseen jo 95. Note to self; älä koskaan ohita yhtään 
lintua tarkistamatta sen lajia! Joskus tämä ajattelu 
on saanut jo koomisiakin tapahtumia aikaan, mut-
ta vaaraksi liikenteessä ei kuitenkaan passaa olla!

Seuraavat kuvatut lajit olivat punasotka Solan-
lammelta ja Patvinsuolta kulorastas, sinirinta, 
pikku kuovi sekä riekko, joka yllätyksekseni ei siis 
ollutkaan pelkästään pohjoisempana havaittava 
laji. Haasteen lajitavoite 100 kpl oli yllätyksekseni 
saavutettu jo toukokuun puoleen väliin mennessä! 
Luonnossa liikkuminen oli ennestään mieluinen 
harrastus, nyt vain kamera piti muistaa pitää ladat-
tuna ja kuljettaa mukana aina, kun vain suinkin 
mahdollista. Ja pienille pysähdyksille matkan var-
rella piti tietenkin varata aikaa. 

Reviirit ja lintupaikat
Harrastus ei osoittanut laantumisen merkkejä sa-
dan havaitun lajinkaan jälkeen, vaan kesä lomien 
alkaessa tuli harrastelijan aika laajentaa omaa 
reviiriään. Olin lukenut ja kuullut kertomuksia 
Linnunsuon kosteikosta ja sinne suunnattiinkin 
ensimmäistä kertaa heinäkuun alkupäivinä. Ke-
vään ja kesän aikana oli kahlaajia ollut kotitienoilla 
kovin rajallisesti nähtävissä, mutta parilla käynti-
kerralla Jukajoelta niitä kertyi jo mukava määrä; 
mm. liro, kuovi-, suo- ja lapinsirri, punajalkaviklo 
ja pikkutylli. Nämä kaikki olivat uusia tuttavuuk-

sia minulle. Tuonne pitäisi muistaa ensi vuonna 
mennä pistäytymään jo keväällä.

PKLTY:n nettisivuilta löytyviä lintupaikka- ja 
lintutornivinkkejä tuli hyödynnettyä ahkerasti eri 
paikkakunnilla liikkuessa. Aiemmin olin vapaa-
ehtoisesti jättäytynyt näköalatornien juurelle 
muiden niihin kavutessa, mutta nyt lintutornit 
suorastaan alkoivat vetää puoleensa. Korkeat pai-
kat eivät enää tuntuneetkaan niin pelottavilta, 
kun motivaatio lintujen näkemiseen vei voiton. 
Kaikkein hienointa oli kuitenkin lisääntyneet ha-
vainnot omasta pihapiiristä. Jopa haukkahavain-
toja tuli kesän aikana omalta tontilta tai tontin 
yläpuolella taivaalla kaartelevista haukkalinnuista 
useita, esimerkkeinä varpus- ja mehiläishaukat 
sekä tuulihaukat.

Kynnen mitalla ja äänen avulla 
lajilistalle

Pienet, varsinkin ruskeat linnut – ne tuottivat 
tunnis tamisessa erityisesti hankaluuksia. Paju-
linnut, satakielet ja tiltaltit, siepot, kertut, kerttuset 
ja kirviset, isot ja pienet lepinkäiset... Saatikka 
uuden sukupolven nuoret linnut erilaisine höyhen-
pukuineen... Kirvisten takavarpaan kynnen pituus 
oli kuvista vielä helpommin ymmärrettävissä kuin 
jonkun toisen lajin siipisulkien muoto tai mitta. 
Monta pikkulintua toki sain jo tunnistettua, mutta 
yllättävän paljon ihan tavallisiakin lajeja jäi vielä 
tuleville vuosille löydettäväksi ja opeteltavaksi.

Jalohaikara oli kuvattu laji nro 94 ja tavoite... ...100 kuvattua lajia täyttyi riekolla 14.5.2020.
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Äänien avulla havainnointi tuli myös uutena 
harrastukseen mukaan. Tiltaltti paljasti itsensä 
lauleskelemassa kuusen latvassa ja punavarpusen 
viheltelyn opin myös tunnistamaan. Hieman sit-
keyttä tarvittiin lehtokurpan kuvaamiseen, vaikka 
se äänekkäästi lentelikin reviirilentoaan pihapiirin 
yli joka ilta aika tarkalleen klo 21.25.

Sata lajia – ja vähän ylikin
Useampaan otteeseen vuoden mittaan piti lintu-
jen tunnistamiseen kysyä apua kokeneemmilta 
harrastajilta tai PKLTY:n ystävällisiltä toimijoilta – 
kiitokset kaikista saaduista arvokkaista neuvoista! 
Harrastus toi mukanaan monta uutta tuttavaa ja 
mukavia juttutuokioita linnuista kiinnostuneiden 
ihmisten kanssa. Näistä antina tuli myös monta 
vinkkiä hyvistä havainnointipaikoista. 

Tunnista 100 lintulajia -haastetta voin todel-
lakin suositella kaikille kokemuksesta ja iästä 
riippumatta. Se on juurikin sopivan koukut tava 
haaste ilman totista tavoitetta. Tavoitteen voi aset-
taa tietenkin myös itse itselleen sopivaksi ja yrittää 
saavuttaa tuon oman tavoitteensa tulevina vuosina 
aina uudelleen. Haasteesta löytyy erikseen myös 
lasten ja nuorten sarja, johon voivat osallistua alle 
18-vuotiaat.

Tunnistettuja lajeja tätä kirjoitellessa marras-
kuun loppupuolella on kertynyt kaikkiaan 164. 
Ihan täysin varma en omista tunnistuksistani tie-
tenkään näin aloittelijana voi olla, mutta hyvässä 
uskossa kuitenkin olen merkinnyt Tunnista 100 

lintulajia -haasteen kuvaussarjaan 160 lajia. Eko-
sarjaan, eli ilman moottoroitua ajoneuvoa havai-
tuiksi voisin laskea 79 lajia. Pelkästään Pohjois-
Karjalan alueelta kuvahavaintoja on kertynyt 157 
eri lajista. 

Ehkä saan listalle vielä jokusen lajin loppuvuo-
den aikana merkitä, joko ihan uusina havaintoina 
tai vuoden mittaan otettujen valokuvien joukosta 
löytyneinä. Kuvia on ollut syksyn pimeinä iltoina 
mukavaa selailla, mutta vielä tähän mennessä en 
ole niistä niitä puuttuvia hemppoa tai hernekerttua  
löytänyt ja tunnistanut!

Harrastus jatkuu ihan varmasti myös tästä 
eteenpäin. Tunnista 100 lintulajia -haasteeseen 
aion osallistua uudelleen, ja valokuvienkin määrää 
kartuttelen edelleenkin omaksi ilokseni ja tunnis-
tamisen tueksi. 

www.birdlife.fi/lintuharrastus/100lintulajia/

Suosirri Linnunsuon kosteikolla 23.7.2021. ”Tilt talt talt tilt tylt tilt talt...” (tiltaltti).

Koiraspunavarpusen poseeraus pihapuussa.
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Tarkastelen tällä kertaa keskitalven laskentoja 
Värtsilän reitilläni vuodenvaihteesta 1985/86 
vuodenvaihteeseen 2020/2021. Kertoja on 36, eli 
jokaisesta laskennasta on olemassa dokumentoitu, 
vuotuinen tulos.

Laskentareitin pituus on 12,8 km, ja kartta-
kuva löytyy edellisestä Siipirikosta (SR 1/21, s. 
22). Laskenta on tapahtunut jalkaisin, pääosin 
kylläkin potkukelkkaa kuljettaen, ja yksin. Vain 
kolme kertaa on Tuomo Eronen ollut apulaskijana 
(2006/07, 09/10 ja 10/11).

Talvisia säitä…!
Keskitalvella, jolloin päiväkin on lyhimmillään, 
myös lämpötilat ovat aivan toisenlaisia kuin esim. 
syyslaskentojen aikana. Keskilämpötila näissä kai-
kissa laskennoissa on -6,2° C, kun se syyslasken-
noissa on ollut +1,1°C. Talvilaskentojen aikana 
päivän keskilämpötila on ollut viisi kertaa 0°C 
tai lämpimämpi (kaksi kertaa +1°, v. 2014/15 ja 
15/16).  Kylmintä sää oli kierroksen aikana vuoden 
86/87 vaihteessa: -23°C!

Vain kahdessa laskennassa maa on ollut lume-
ton: 2008/09 ja 2013/14. Enimmillään taas lunta 
on ollut 1980–90-luvuilla kolmesti yli puoli metriä. 
Vesistöt, Sääperinjärvi ja Jänisjoki ovat olleet jään 
peitossa kaikissa laskennoissa. Kolme kertaa on 
löytynyt joitain sulapaikkoja.

Talvilintulaskentaa Värtsilässä 35 vuotta
Osa 2. Keskitalven laskennat

Hannu Kivivuori

Laskentojen lajeista, laji- ja  
yksilömääristä.
Kaikkiaan 36:ssa vuodenvaihteen talvilintu-
laskennassa on tullut havaittua yhteensä 53 lajia, 
syyslaskennoissa 81 (Taulukko 1.). Keskitalven 
laskennoissa vain viisi lajia on tavattu jokaisella 
kerralla, ja viisi lajia vain yhden kerran koko 35 
vuoden aikana. Laskentojen vuosittainen koko-
naislajimäärä on ollut 13–25 välillä. Kaikkien 
kolmen laskentatyypin lajimäärävaihtelut ovat 
vertailtavana edellisessä kirjoituksessa (SR 1/21, 
s.24)

Parhaat lajit, vähälukuiset ja harvinaiset, on 
lihavoitu. Valkoselkätikka on sattunut reitille vain 
kahdesti, mutta paikkakunnalla 2010-luvulla sen 
havaintomäärät ovat kasvaneet maan kokonais-
kannan kasvun myötä. Sama koskee viitatiaista. 
Suomessa sitä tavataan vuosittain syysvaellusten 
/-muuton aikoihin, mikä trendi oikeastaan alkoi 
syksyllä 2009, ja sen jälkeen moni vaeltaja onkin 
jäänyt syöttöpaikoille talveksi. Nokkavarpunen 
esiintyi 90-luvulla selvästi runsaampana: 95/96 
3 yksilöä ja 97/98 jopa 15 yksilöä sattui lasken-
tareitille. Merikotka sen sijaan on hauska tapaus: 
v. 2001 onnistuin karttamaan kaikki merikotkat 
koko vuonna, ja sitten heti seuraavana alkuvuon-
na 5.1.02, aivan odottamatta, lintu pyörähti ter-
vehtämässä laskijaa! Myös punarintaa en olisi 

Suomen luonnontieteellinen keskusmuseo on 
jo 64 vuotta organisoinut talvilintulaskentoja. 
Kuten edellisessä kirjoituksessa (SR 1/21) ker-
roin, ensimmäiset laskennat tehtiin talvilintu-
laskennan nimellä vuoden vaihteessa 1956/57. 
Myöhemmin laskentoihin lisättiin ensiksi uu-
sintalaskennat, vuonna1967 ja vuonna 1975 
otettiin mukaan syyslaskenta.
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tammikuun alussa 2010 tavannut, 
ellei Tuomo olisi tarkkakorvaisena 
kuullut sen ääntelevän lumisen pu-
ron suojassa! 

Laskennoissa tavatut yksilö-
määrät ovat vaihdelleet 371 (87/88) 
ja 1183 (91/92) välillä. Vuonna 1992 
oli runsaasti pihlajanmarjoja, jol-
loin tilhiäkin oli 694, mikä nostaa 
yhteissummaa (Kuva 1.).

Taulukko 1. Värtsilän talvilintulaskennoissa (36 kertaa) havaitut lajit vuosina 1985–2020. N = lasken-
takertojen lukumäärä, jolloin laji on tavattu, huom= (yksilömäärä) havaintovuosi.

 N    huom  N    huom
närhi 36  palokärki 5  
harakka 36  varpushaukka 4  
pikkuvarpunen 36  pikkutikka 4  
keltasirkku 36  isolepinkäinen 4  
talitiainen 36 (315)  08/09   tundraurpiainen 4  
punatulkku 35  viitatiainen 4 (4)  09/10, (1)  12/13,
varpunen 34 (0)  97/98, 13/14   (2)  16/17, (1)  20/21
viherpeippo 33  pyy 3  
sinitiainen 33 (155)  9/10 varpuspöllö 3  
käpytikka 31  kanahaukka 3  
urpiainen 31  taviokuurna 3  
hömötiainen 31  fasaani 2 85/86,  87/88
korppi 25  turkinkyyhky 2 88/89,  05/06
   valkoselkätikka 2 10/11,  20/21
kesykyyhky 21 (120)  88/89 pohjantikka 2 93/94,  15/16
varis 19  pähkinähakki 2 95/96,  20/21
peippo 16 (55)  19/20 järripeippo 2 07/08,  19/20
kuusitiainen 15  nokkavarpunen 2 (15)  97/98.
teeri 12  tikli 2 07/08,  08/09
tilhi 10  pähkinänakkeli 2 95/96,  20/21
pyrstötiainen 9  kottarainen 2 04/05,  05/06
töyhtötiainen 8  merikotka 1 01/02 
räkättirastas 8 (234)  14/15 vihervarpunen 1 19/20 
hiiripöllö 7 (3)  13/14 pulmunen 1 17/18 
hippiäinen 7  punarinta 1 09/10 
harmaapäätikka 6 10/11 mustarastas 1 (6)  14/15
naakka 6 07/08     
pikkukäpylintu 6      
puukiipijä 6      

Kuva 1. Talvilintulaskentojen yksilömäärät 1985–2020 n=36. 
Pylväsdiagrammeissa ja kaavioissa vuosiluvut tarkoittavat 
laskenta-ajan alkamisvuotta.

Viereisen sivun yläreuna: Nuori 
merikotka. Kuva Hannu Kivivuori.
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Joitakin havaintoja kantojen  
muutoksista
Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa luontoon, 
lajis toihin, yksilömääriin lumivaipan paksuuteen 
jne. Näistähän puhutaan ja näitä myös tutkitaan 
yhä enemmän. Samoin myös metsien ja asutun 
ympä ristön käsittely. Ne ovat kaikki vaikuttaneet 
linnuston elinmahdollisuuksiin. Suurimmaksi 
osaksi kyse on negatiivisesta vaikutuksesta, mut-
ta esim. lämpenemisestä jotkut lajiryhmät, mm. 
varis linnut, ovat hyötyneet.

Kun on kyse vain yhdestä laskentatapahtumasta 
vuodessa, yhdistin lajien viiden vuoden summat 
yhdeksi pylvääksi. (Kuvat 2.–7.)

Tiaiset. Hyvin selvä suuntaus on näkyvillä ta-
li- ja sinitiaisten voittokulussa (Kuvat 2. ja 3.). 
Kuitenkin on myös vähentymistä viimeisten 
viiden vuoden aikana. Siihen voi olla syynä tal-
viruokkijoiden määrän väheneminen keskustan 
rivitaloissa ja tyhjiksi jääneissä omakotitaloissa. 
Uhanalaiseksi käyneen hömötiaisen vähenemi-
seen on monta syytä (Kuva 4.). Mm. reitin kulku 
suureksi osaksi viljelysten reunoilla, eikä puhtaasti 
metsä ympäristössä.

Kuva 3. Sinitiaisten määrät 5-vuotisjaksoina vv. 
1985–2019.

Kuva 4. Hömötiaisten määrät 5-vuotisjaksoina 
vv. 1985–2019.

Viherpeippo. 1990-luvun lopulla viherpeippo-
jen määrät suorastaan räjähtivät, mikä näkyy ku-
vasta 5. Valtakunnallisesti määrät alkoivat kasvaa 
jo 70-luvun lopulla. Huippuvuosi oli 2006, min-
kä jälkeen koko maan kanta syöksyi alamäkeen. 
Vuonna 2008 viherpeippoja oli Värtsilän talvi-
lintulaskennassa vielä runsaasti, 115 yks. Mutta 
seuraavana vuonna määrä oli puolittunut. Suu-
rin syy lienee ollut Trichomonas-alkueläin, mikä 
tappoi jo edellisenä talvena paljon viherpeippoja 
varsinkin Etelä-Suomessa. Toinen vaikuttava piirre 

Kuva 2. Talitiaisten määrät 5-vuotisjaksoina vv. 
1985–2019.

Hannu Kivivuori

Tali-, viita- ja sinitiaisten määrät ovat kasvaneet 
Värtsilässä.
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myös sopivat puimatta jääneet viljapellot keräävät 
lintuja mahdollisesti näkymättömäänkin paik-
kaan. (Kuva 6.) 

Punatulkku. Punatulkku on myös liikkuvainen 
laji, joka tulee luonnonravinnollakin hyvin toi-
meen. Mutta paikallinen talvikanta näyttää kovasti 
vähentyneen. Viisivuotisjaksojen yhteissummat 
antavat hyvän kuvan kannanmuutoksista: vuo-
sittainen summa on vaihdellut 0–137! (Kuva 7.)

Lintuyksilöiden summat talvilintulaskennoissa 
ovat vaihdelleet, mutta mitään selvää ja isoa muu-
tosta ei 35 vuodessa ole ehtinyt tapahtua. Vaikka 
monenlaiset asiat ympäristössä ovat muuttuneet 
(katso edellä ”tiaiset”). (Kuva 1.)

Mitä sitten odotettavissa?
Tässä kirjoituksessa on joitain piirteitä keskitalven 
linnustosta vain yhden reitin varrelta ja 35 vuoden 
ajalta. Siis aika pieni otos. Mutta mielenkiintoista 
on ollut retkeily ja olla mukana valtakunnallista 
tiedettä tekemässä.

Ilmat muuttuvat, lumi ja jää vähenevät, myös 
ihmiset. Jatkossa voi odottaa laskentoihin lisäystä 
lajistoon ja yksilömääriin. Sen aika näyttää. Keski-
talvenkin laskennat jatkuvat siitä huolimatta.

Seuraavalla kerralla käydään läpi kevät- eli 
uusinta laskennat ja pohditaan, miten talvi verot-
taa lintuja.

Kuva 5.  Viherpeippojen määrät 5-vuotisjaksoina 
vv. 1985–2019.

Kuva 6. Keltasirkkujen määrät 5-vuotisjaksoina 
vv. 1985–2019.

Kuva 7. Punatulkkujen määrät 5-vuotisjaksoina 
vv. 1985–2019.

on, että viherpeipot ovat talvisin keskittyneet syöt-
töpaikoille, eikä niitä silloin paljonkaan muualla 
näy kuin ylilentävinä lintuina. (Kuva 5.)

Keltasirkku. Keltasirkkuja oli 1980-luvulla run-
saasti laskennoissa: 100–200 yks. Sen jälkeen mää-
rät pienentyivät puoleen – neljännekseen. Heikoin 
tulos v. 2016/17 7 yks. Suuntaus saattaa kuvastaa 
laajempaakin kaikkien sirkkujen alamäkeä. Mui-
takin syitä löytyy: karjanhoidon väheneminen 
(ladot ja heinäsuojat). Lämpimämmät talvet, jol-
loin linnut ovat hajaantuneet laajemmalle. Mutta Punatulkku pakkasaamuna.

Hannu Kivivuori
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Harvinaisia lajeja koskevia havaintoja ovat tarkas-
taneet valtakunnallinen rariteettikomitea (RK) 
ja Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen 
aluerariteettikomitea (ARK). RK:n hyväksymät 
havainnot on julkaistu vuosien 2019–2020 RK-
katsauksissa (Väisänen ym. 2019, Väisänen ym. 
2020) ja ARK:n hyväksymiä, valtakunnalliseen 
pikkuharvinaisuuskatsaukseen kuuluvia havain-
toja, on julkaistu vuosien 2019–2020  pikku-
harvinaisuuskatsauksissa (Rissanen ym. 2019, 
Lehtiniemi 2020). ARK on tarkastanut havaintoja 
kokoonpanolla oli Ari Latja, Ari Parviainen ja 
Harri Kontkanen. 

Katsausvuodet olivat harvinaisuuksien suhteen 
melko vaisut eikä Pohjois-Karjalalle uusia laje-
ja tavattu. Parhaat havainnot olivat maakunnan 
toiset havainnot tundrakurppelosta, idänturturi-
kyyhkystä ja nunnataskusta. Muita alle kymmenen 
kertaa havaittuja lajeja olivat arotasku, ruoko-
sirkkalintu, punapäälepinkäinen, punakottarainen  
sekä sepelhanhen hrota ja tiltaltin tristis alalajit. 

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

Katsauksessa käytetyt merkinnät

Lajinimen perässä on neljä lukua jotka kertovat 
Pohjois-Karjalassa havaittujen yksilöiden luku-
määrän siten, että ensimmäinen luku on ARK:n 
perustamisesta vuonna 1975 lähtien vuoden 2018 
loppuun havaittujen yksilöiden kokonaismäärän. 
Seuraavat kaksi lukua kertovat vuosina 2019 ja 
2020 havaitut yksilömäärät ja viimeinen (=merkin 
jälkeen) maakunnassan vuoden 2020 loppuun 
mennessä havaittujen yksilöiden lukumäärän. Ris-
teymien ja RK/ARK-lajilistoihin kuulumattomien 
lajien osalta lukumäärää ei ilmoiteta. 

Havainto koskee aina yhtä yksilöä mikäli luku-
määrää ei ilmoiteta. Havainnoitsijaluettelossa 
ilmoit tajan nimi on aina ensimmäisenä mikäli 
hän on havainnut linnun, jos ei ole niin ilmoit-
tajan nimi on viimeisenä. Muut nimet ovat siinä 
järjestyksessä missä ne on lomakkeella ilmoitettu.

Harvinaisuuskategoriat
Kategoria A: tavattu ilmeisesti luonnon-

varaisena ainakin kerran 1949 jälkeen
Kategoria B: tavattu ilmeisesti luonnon varaisena 

ainakin kerran 1800–1949
Kategoria C: karanneista tai vapautetuista yk-

silöistä syntyneestä omillaan toimeen tulevasta 
populaatiosta tai toisen maan vastaavasta popu-
laatiosta kotoisin oleva 

Kategoria D: melkein/lähes varmasti ei luonnon-
varainen tai melkein/lähes varmasti karkulainen

Kategoria E: varmasti tai melkein/lähes var-
masti tarha- tai häkkikarkulainen

ARK-katsaus 2019–2020
Ari Latja

Tässä katsauksessa julkaistaan Pohjois-Karjalassa 
vuosien 2019–2020 aikana tehdyt havainnot tar-
kastettavista lajeista. Näin on viive katsauksissa 
kiritty lopullisesti kiinni. 
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Hyväksytyt harvinaisuushavainnot

Kategoria A

*Punakaulahanhi Branta ruficollis  
(35,7,14 = 56)

14.–17.5. 2019 Toh Vär Sääperi 4 p (Hannu 
Kivivuori, Kari Varonen ym.)
17.5. 2019 Toh Peijonniemenlahti p (Kari Varo-
nen)
5.–6.10. Lip Papelonsaari p (Mauri Leivo, Kari 
Lindblom ym.)
6.10. 2019 Joe Kii Huhtilampi (Jukka Matero)
14.5. 2019 Toh Vär Hiidenvaara (Jarkko Pelto-
niemi, Kimmo Järvinen ym., ilm. ARK)

6.–8.5. 2020 Toh Vär Savikko (Tuomas Seimola, 
Matti Kapanen ym., ilm. ARK
12.5. 2020 Toh Vär Sääperi 2 (Jari Kontiokorpi)
12.5. 2020 Toh Valkeasuo (Harri Kontkanen)
12.5. 2020 Kit Päätyenlahti (Kimmo Järvinen, 
ilm. ARK)
18.5. 2020 Joe Pyh Sirni (Jari Kontiokorpi)
18.5. 2020 Kit Hukkalansoppi (Kimmo Järvinen, 
ilm. ARK)
19.5. Toh 2020 Ontronlahti 2 (Jari Kontiokorpi)
19.5. Toh 2020 Peijonniemenlahti (Jari Kontio-
korpi)
20.5. Toh 2020 Valkeasuo 2 (Harri Kontkanen)
1.10. 2020 Joe Pyh Kettämö (Jari Kontiokorpi)

Runsas esiintyminen molempina vuosina teki 
varsinkin 2020 lukumäärän arvioimisen vaikeaksi. 
Koska laji on helppo tunnistaa ja havainnot ovat 
lisääntyneet viime vuosina, laji päätettiin poistaa 
tarkastettavien listalta vuoden 2021 alusta.

*Tiibetinhanhi Anser indicus (12,1,0=13) 
20.5. 2019 Rää Oravilahti p (Kimmo Järvinen)

*Sepelhanhi alalaji hrota Branta bernicla hrota 
(2,0,1=3)

18.5. 2020 Kit Puhos m (Kimmo Järvinen, Alpo 
Parkkonen, Markku Halonen)

Kolmas havainto tästä Grönlannissa ja Huippu-
vuorilla pesivästä alalajista. Havainnoista yksi on 
syksyltä ja nyt kaksi keväältä.

*Ruostesorsa Tadorna ferruginea (35, 0, 1=36)
12.5.2020 Nurmes Ylikylä p (Saara Liukkonen, 

Hannu Lehtoranta, ilm. ARK)

**Sinisiipitavi x lapasorsa  
Anas discors x Anas clypeata

10.5. 2020 Lip Pietinlahti k p (v) (Miika Juvo-
nen, ilm. PKLTY ARK)

Neljäs havainto ja kahdeksas yksilö Suomessa 
(Väisänen ym. 2020). Näistä kuusi koskee Lip 
Solanlammella 2013 havaittua risteymäpoikuetta 
(Latja 2013).

*Pikkukiljukotka Aquila pomarina (40,1,2=43)
13.8. 2019 Kit Päätyenlahti kiert (Tuukka Kil-

junen)
29.5. 2020 Pol Mansikkaniemi  NNW (Janne 

Leppänen)
20.8. 2020 Toh Vär Hiidenvaara subad (Hannu 
Kivivuori)

*Kiljukotka Aquila clanga (59,2,2=63)
24.4. 2019 Lie Haaravaara subad p haaskalla 

(v) (Taru Suninen)
24.5. 2019 Toh Vär Hopeakallio subad SE (Kimmo 
Järvinen)

12.4. 2020 Joe Pyh Kettämön pellot NE (v) 
(Pasi Hiltunen)
12.4.2020 Joe Iiksensuo 3 kv NE (Kuutti Korho-
nen)
21.7. 2020 Kit Sopensuo p (Kimmo Järvinen)

Kettämön ja Iiksensuon havainnot 2020 kos-
kevat samaa lintua.

Yllä: Komea kiljukotka viivähti Kit Sopensuolla 
21.7.2020. 
Viereisellä sivulla sepelhanhia, alalaji hrota neljäs 
oikealta. Kuvat Kimmo Järvinen

Kimmo Järvinen

25

Siipirikko 2/2021



*Punajalkahaukka Falco vespertinus 
(132,4,2=138)

21.5. 2019 Toh Vär Sääperi 2kv k SE (Kimmo 
Järvinen)
31.8. 2019 Joe Pyh Mulon pellot 1kv kiert (Harri 
Kontkanen)
1.9. 2019 Lip Ahonkylän pellot 1kv p (Lassi Vänskä)
2.9. 2019 Lip Heponiemi 1kv p (Lassi Vänskä)
13.–15.9. 2019 Out Kuusjärvi Pellinsuo 1kv p 
(Kuutti Korhonen, Lassi Vänskä ym.)

4.6. 2020 Kon Linnunsuo ad n kiert (Harri 
Kontkanen, Tapani Missonen)
21.8. 2020 Joe Pyh Reijolan pellot 1kv SE (Kuutti 
Korhonen)

Syksyinen Liperin lintu 2019 tulkittiin samaksi.

*Niittysuohaukka Circus pygargus (49,1,1=51)

19.5. 2019 Nur Pieni-Suojärvi ad n (Timo Lap-
palainen, Anne Tuovinen)

19.5. 2020 Joe Pyh Niittylahti n SW (Kuutti 
Korhonen, Arvo Ohtonen, Jani Varis)

*Pikkuhuitti Porzana parva (19,3,0=22)
12.–19.5. 2019 Toh Vär Uudenkylänlampi k Ä 

(Tuomo Eronen, Hannu Kivivuori)
5.–15.6. 2019 Rää Jouhtenuslampi 2 n Ä (Harri 
Kontkanen, Juho Kinnunen ym.)

*Lampiviklo Tringa stagnatilis (98,2,4=104)
22.4. 2019 Lip Ahonkylän pellot p (Lassi Vänskä)

25.5. 2019 Out Vuonos p (Mauri Leivo, Emmi 
Manninen)

28.4.–7.5. 2020 Kon Linnunsuo p (Elias Kaasi-
nen ym., ilm ARK)
3.–6.5. 2020 Toh Vär Sääperi p (Jari Kontiokorpi, 
ilm ARK)
27.–28.5. 2020 Joe Penttilä p (v) (Ilkka Kuronen 
ym., ilm. ARK)
6.6.2020 Kon Linnunsuo +1kv p (Harri Kontka-
nen, Harri Lappalainen)

Tuomo Toivanen

Nuori punajalkahaukka Out Pellinsuo 14.9.2019.

Naaras niittysuohaukka Nur Pieni Suojärvi 
19.5.2019.

Timo Karkiainen

Joe Penttilänrannan ruderaatit ja vesilampareet 
ovat houkutelleet useita harvinaisuuksia, kuten 
tämä lampiviklo Joe Penttilänranta 28.5.2020.

Timo Lappalainen

Tundrakurppelo ratkoo erimielisyyksiä musta–
viklon kanssa Kon Linnunsuo 14.5.2020.

Christa Granroth
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**Tundrakurppelo Limnodromus scolopaceus 
(1,0,1=2)

13.–14.5. 2020 Kon Linnunsuo ad p (Ilkka Ku-
ronen ym., ilm. PKLTY ARK)

Maakunnan toinen, ensimmäinen Out Vuo-
noksessa 2007. Kolmella yksilöllä ennätysvuosi 
koko Suomessa, useimpina vuosina lajia ei tavata 
lainkaan (Väisänen ym. 2020) 

*Leveäpyrstökihu Sterco pomarinus 
(142,2,0=144)

27.9. 2019 Kit Kyyrönniemi 1kv kiert (Paavo 
Rantanen, Kimmo Järvinen, Riitta Silvennoinen)
6.10. 2019 Joe Höytiäisen kanavan suisto 1kv S 
(Mauri Leivo)

*Pikkukajava Rissa tridactyla (108,3,0=113)
23.10.2020 Kon Häikänniemi 1kv kiert (Ari 

Latja, Arvi Nygren))
25.11. 2020 Kon Häikänniemi 2 1kv S (Hannu 
Kivivuori, Erkki Korhonen ym.)

Sitkeä staijaus Häikänniemessä tuotti taas tulosta.

*Mustatiira Chlidonias niger (169,3,0=172)
10.5. 2019 Kit Kiteenlahti kiert (Kimmo Järvi-

nen, Alpo Parkkonen)
23.5. 2019 Out Vuonos jp p (Mauri Leivo, Emmi 
Manninen)

**Idänturturikyyhky  Streptopelia orientalis 
(1,1,0=2) 

11.–16.11. 2019 Kit Selkue p (v) alalaji meena 
(Eeva-Liisa ja Jouko Mononen, ilm. Kari Antikainen)

Maakunnan toisesta idänturturikyyhkystä 
bongarit näkivät vain kuvia (unia?), kun lintu 

hävisi viihtymältään ruokinnalta ennen kuin tieto 
linnusta levisi. Onneksi kuvista voitiin todeta laji.

*Tunturipöllö Bubo scandiacus (25,1,0=26)
14.3. 2019 Lip Käsämänlampi  ad n/juv k (Jukka 

Matero, Seppo Neuvonen, Arvo Ohtonen ym.)
Lumipöllö jäi vain muutaman nopeimman 

etsijän iloksi.

*Kuningaskalastaja Alcedo atthis (33,0,9=42)
10.5. 2020 Joe Ilosaari kiert (Harri Kontkanen) 

25.5. 2020 Joe Eno Sahinpuro (Risto Hiltunen)
14.6.–31.7. 2020 Kon Höytiäisen kanava 2 p ((Jari 
Luukkonen ym, ilm. ARK)
8.–11.7. 2020 Joe Karsikko 1–3 p (Laura Al-Azzawi 
ym., ilm. ARK)
24.10. 2020 Kon Häikänniemi kiert (Hannu Kivi-
vuori, Kalervo Leppänen ym.)
14.11.–19.12.2020 Kit jätevedenpuhdistamo p 
(Kimmo ja Jukka-Pekka Järvinen)

Runsas esiintyminen 2020. Kahdellakin paikal-
la havaittiin useampia lintuja viitaten pesimiseen, 
vaikka pesää tai poikasia ei todettukaan.

Eeva-Liisa Mononen

Idänturturikyyhky vieraili viikon päivät kiteeläi-
sellä ruokinnalla Kit Selkue 11.11. 2019.

Anssi Ronkainen

Tunturipöllö Lip Käsämänlampi 14.3.2019.
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*Isokirvinen Anthus richardi (27,1,0=28)

7.–8.5. 2019 Kit Puhoksen pellot (Kimmo Järvi-
nen, Arttu Valonen ym.)

*Sitruunavästäräkki Motacilla citreola 
(34,6,2=42)

30.4. 2019 Juu Kuhnusta, Ahvenlahti k p (Han-
nu Lehtoranta, Lassi Vänskä)
10.5. 2019 Kit Puhos k p (Kimmo Järvinen)
10.5. 2019 Joe Pyh Reijolan pellot kn p (Pasi Hil-
tunen, Hannu Kivivuori ym.)
10.5.–5.6. 2019 Kon Linnunsuo kn p (Jarkko Pel-
toniemi ym., ilm. ARK) 

2.5. 2020 Out Sysmäjärvi Rannan-Juvola kiert 
lask (Harri Kontkanen, Lassi Vänskä)
4.5. 2020 Kit Puhoksen pellot n-puk p (Kimmo 
Järvinen)

2019 havaittiin kaksi paria eri paikassa.

*Virtavästäräkki Motacilla cinerea (19,1,2=22)
Virtavästäräkki 28.-30.10. 2019 Joe Kontiosuo p 

(v) (Ari Parviainen, Pasi Hiltunen ym., ilm ARK)
15.4. 2020 Kit Puhos Koivikko NE (Kimmo 

Järvinen)
22.9. 2020 Toh Hukkala p (Eila ja Aarne Varis)

Sami Majoinen

Kuningaskalastaja tähyilemässä pikkukaloja Kon Höytiäisen kanava 20.6.2020.

Jarkko Peltoniemi

Sitruunavästäräkki, yllä naaras ja alla koiras.

Tapani Missonen

Etsi kuvasta virtavästäräkki Joe Kontiosuo 30.10.2019. 
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*Sepeltasku Saxicola maurus (24,0,2=26)

21.6.–10.7. 2020 Kit Puhos Koivikko  p (Jarmo 
ja Sanna Pirhonen, Kimmo Järvinen ym.)
26.–30.10. 2020 Lie Sorsala p (Jukka Heikkinen, 
Esa Muikku ym., ilm ARK)

**Arotasku Oenanthe isabellina (2,1,1=4)
5.–8.10. 2019 Lip Ahonkylä 1kv p (Mauri Leivo ym.)
6.5. 2020 Toh Vär Patsola p (Tuomas Seimola ym.)
2019 oli ennätysvuosi Suomessa, yhteensä kuusi 

havaintoa, kaikki syksyllä (Väisänen ym. 2019.

**Nunnatasku Oenanthe pleschanka  (1,1,0=2)
23.10. 2019 Joe Kontiosuo jäteasema p (v) (Mat-

ti Koivula)
Maakunnan toinen havainto jäi yhden havaitsi-

jan iloksi, onneksi linnusta saatiin kuitenkin kuva. 
Koko Suomessa neljä havaintoa, kaikki tyypilliseen 
ajankohtaan lokakuulta (Väisänen ym. 2019).

*Ruokosirkkalintu Locustella luscinoides 
(7,1,0=8)

14.5.–22.7. 2019 Toh Vär Uudenkylänlampi 1 
Ä (Anssi Ronkainen, Hannu Kivivuori ym.)

*Idäntiltaltti Phylloscopus collybita tristis 
(2,1,0=3)

9.6. 2019 Joe Noljakka Än (ä) (Sami Raimoaho)
Keväisten laulavien idäntiltalttien trendi jatkuu. 

*Lapinuunilintu Phylloscopus borealis 
(16,0,2=18)

13.–22.6. 2020 Joe Eno Novikka Än (Jukka 
Matero)
16.6. 2020 Joe Pyh Reijola Än (Kuutti Korhonen)

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 valoku-
va- ja/tai äänitemateriaalia. 

Esa Muikku

Sepeltasku Lie Sorsala 27.10.2020.

Jarkko Peltoniemi

Arotasku Lip Ahonkylä 7.10.2019.

Nunnatasku Joe Kontiosuo 23.10.2019.

Matti Koivula
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Lapinuunilintu otettiin ARK:n tarkistettavaksi 
2008 lähtien eli muista poiketen ensimmäinen lu-
ku suluissa kertoo havaintojen määrän siitä lähtien 
vuoden 2018 loppuun.

*Viitatiainen Poecile palustris (109,0,7=116)
4.10.2020–23.3.2021 Joe Eteläkatu/Hasanniemi 

2 p (Matti Kapanen ym., ilm ARK).
18.10. 2020 Joe Reijola NW (Kuutti Korhonen)
22.10. 2020 Toh Vär Uudenkylänlampi 2 p (Jari 
Kontiokorpi)
2.11.2020–2.2.2021 Toh Vär Lampelantie p r (Han-
nu Kivivuori, Karoliina Hämäläinen)
20.11. 2020 Joe Kii Raatevaara p (Janne Leppänen)

Toisella Joe Eteläkadun linnulla oli ristiin kas-
vanut nokka jota muotoiltiin rengastettaessa 12.11. 
Kumma kyllä 2019 ei yhtään havaintoa.

**Punapäälepinkäinen Lanius senator 
(2,1,0=3)

25.–30.9. 2019 Joe Höytiäisen kanavan suisto 
1kv alalaji senator (r, v) (Ilkka Roininen, Ari Latja 
ym.)

Vasta neljäs Suomessa rengastettu punapää-
lepinkäinen toi mukavan lisän lintuaseman 
rengastus lajien listaan.

*Punakottarainen Pastor roseus (6,0,1=7
17.6. 2020 Rää Oravilahti kiert (Toni Nurmi, 

Johanna Lakka)

*Pikkusirkku Emberiza pusilla (57,0,2=59)
12.6.–9.8. 2020 Joe HÖYLAS kn p (Markku 

Huttunen)
Ilmeisesti pesivä pari (reng 12.6., kontr 11.7. ja 

9.8.). Pesää tai poikasia ei kuitenkaan nähty

Lähteet
Ari Latja 2013: ARK katsaus 2013–2015. Siipi-

rikko 2020.
Roni Väisänen, Hannu Huhtinen, Karri Kui-

tunen, Petri Lampila, Aleksi Lehikoinen, Petteri 
Lehikoinen, Tero Toivanen & William Velmala 
2019: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2019 
harvinaisuushavainnot. Linnut vuosikirja 2019.

Eelis Rissanen, Pirkka Aalto, Aki Aintila & 
Mikael Rytkonen: Pikkuharvinaisuuksien esiin-
tyminen Suomessa 2019. Linnut vuosikirja 2019. 

Roni Väisänen, Hannu Huhtinen, Karri Kui-
tunen, Petri Lampila, Aleksi Lehikoinen, Petteri 
Lehikoinen, Tero Toivanen & William Velmala 
2020: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2017 
harvinaisuushavainnot. Linnut vuosikirja 2020.

Teemu Lehtiniemi 2019: Harvalukuiset lintu-
lajit Suomessa 2020. Linnut vuosikirja 2020.

Risto Tillikainen

Ristinokkainen viitatiainen Joe Eteläkatu 
29.10.2020

Ja
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Nuori punapäälepinkäinen rengastajan hyppy-
sissä Joe Höytiäisen kanava 26.9.2019
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Hallitus 2021

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, suojeluvastaava
anniina.kontiokorpi@gmail.com

Jani Varis

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 1–2 kertaa 
vuodessa.

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 kaut-
ta osoitteessa www.tiira.fi/

Yhdistys netissä

www.pklty.fi 
Yhdistys löytyy myös Facebookista.
Jäsenten välistä tiedotusta ja keskustelua varten 
on sähköpostilista, lintulista, Google Groupsissa. 
Liittymispyynnöt voi toimittaa Anniina Kontio-
korvelle, anniina.kontiokorpi(at)gmail.com. 

Kerhot ja työryhmät
Nuorten ryhmä alle 30-vuotiaille. Ota yhteyttä! 
rose.aaltonen@gmail.com

Enon paikalliskerho, lintuaiheista ohjelmaa ja 
retkiä osallistujien kiinnostuksen mukaan. Lisätie-
dot 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 ja
Tapio Piipponen, tapsapiipponen@gmail.com

Jäsenmaksut 
Jäsenmaksun suuruus v. 2021 on 26 € (opiskelijat 
21 €, perhejäsen 5 €).

Yhdistyksen tili on FI60 5770 0520 1040 32 
Jäsenmaksua maksettaessa käytä viitenumero-

na henkilökohtaista viitenumeroasi, joka löytyy 
osoitetarrasta. Uudet jäsenet ilmoittavat viestis-
sä nimensä ja osoitteensa. Vanha jäsen! Ilmoita 
muuttunut sähköpostisi tai osoitteesi sihteerille!

Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys r.y.
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Näe yksityiskohdat

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

kuvat Panasonic G
9 + 150–400 m

m

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

Kiikarit Kaukoputket Lintukirjat


