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PäätoimitUaialta

KOKKO tulee taas luvattoman myöhään.
Toimituksen tavoitteena on jatkossa päästä
eroon tästä sitkeästä perinteestä; muita perin-
teitä kun on jo rikottu elikansikuvassa on siir-
rytty pois petolinnuista. Tämän KOKKO-leh-
den voisi ristiä vaikkapa "ltäkaira-Special" -nu-
meroksi - kiitos siitä Lennart Saarelle ja Erkki
Pulliaiselle. Linnuston osalta vähän tutkittu
alue saa myös jatkossa lisää huomiota lehtem-
me palstoilla.

Vuodenaikaiskatsaukset ovat jääneet pa-
hasti jälkeen; katsaustentekijöistä on krooni-
nen pula. Vanhemmista havainnoista tullaan
julkaisemaan faunistinen katsaus, johon koo-

taan mielenkiintoisimmat havainnot. Uusim-
mista havainnoista julkaistaan normaalit kat-
saukset ja yhteismuutontarkkailusta tulokset
havainno innin jälkeen i lmestyvässä nume ros-
sa. Tuoreet tiedot julkaistaan lintukuulumisia-
otsikon alla.

Jäsenmaksukulttl jonka saat tämän leh-
den välissä, koskee vuotta 1988. Sitä eiole pe-
ritty aikaisemmin, koskapa lehtikään ei ole il-
mestynyt vastineeksi. Huomioi muuttuneet
hinnat (ks. ilmoituksia-sivu).

Hyvää llntuvuotta 1 989 !
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PIKKUSIRKUN

1g8CLUWLI.A

Jukka Jokimäki
Pikkusirkku on itäinen laji, joka on varsin uu-

si tulokas pesimälinnustossamme. Laji tavat-
tii n ensikerran vasta 1 935 lvalossa, seuraavien
löytöjen ollessa 1940-luvulta (Solonen 1985).
1 970-luvulla pikkusirkku oli ltäkairassa sään-
nöllinen, joskin vähälukuinen pesimälintu (v.
H aartman ym. 1 963-72). Tässäartikkelissa kä-
sitellään pikkusirkun esiintymistä Lapissa
1 980-luvulla LLY:lle toimitettujen havaintojen
perusteella.

rev

N=142

BO 81 82 83 84 85 86 87

Kuva 1 . Pikkusirkkureviirit vuosittain Lapissa

Vr rositlainen psiintyminen

Pikkusirkun yleistyminen Lapissa näyttääal-
kaneen vuonna 1985 ja varsinainen kannan
moninkertaistuminen tapahtui 1986-87 (kuva
1). Kuusamon seudulla kannan kehitys on ol-
lut samansuuntainen (kts. Ohtonen & Heikki-
nen 1988), mutta muualla (pääasiassa ranni-
kon lintuasemilla) huippuvuosi olijo 1984.
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Kuusamo Muut
yks. yks.

1980
1981

1982
1983

t984
1985

1986
1987

1

i

6
6
4
2
9
1

.4

7

muul=p€simäalueen ulkopuoliset yksilöt
rev=reviirejä (f aunistiset katsaukset 1980-
86, Rariteettikomitean katsaukset 1980-87).

Aluettainen esiintyminen

Lajin esiintymisen painopiste on Lapin itä-
osassa:

11
9rev 1

20rev 1

>30 rev

t2
r3

1

2
t2
19

2t
25

2
34

11

Pello
Rovaniemi
Kolari
Kiuilä
Sodan§lä
Pelkosenniemi
Salla
Savukoski
Enontekiö
Utsjoki
Inari

Yhteensä 142 rev

Yllättävää on havaintojen puuttuminen Fla-
nualta, Posiolta ja Kemijärveltä. Pohjois-Nor-
jastatunnetaan 1 980-luvulta 7 havaintoa, jois-
ta kaksi koskee pesintää Porsangerilla vuonna
1986 (0ien jaOyanlgB6). ltsetapasin kesällä
1987 Etelä-Varangilla 12 laulavaa ja Skibot-
tenissa 3 laulavaa pikkusirkkua.
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Kevätmt,utto ia pesiminen

Pikkusirkku on myöhäinen muuttaja. Se
saapuu Suomeen keskimäärin 23.5. (n=12,
pesimäalueiden ulkopuolelta) ja pesimäalueil-
leen Lappiin 8.6. Kuusamoon pikkusirkku saa-
pui 1964-72 keskimäärin 6.6. riippuen kevään
lämpötilasta ( Koivunen, Nyholm & Sulkava
1e75).

Pesiä tai maastopoikueita (= varmistettu
pesintä)ontavattu Lapissa 11 : Enontekiön Kil-
pisjärvellä pesät 1 985 & 1986, Savukoskella 3
pesää 1 986 ja 2 maastopoikuetta 1 987, maas-
topoikueet 1987 Rovaniemellä, Sodankyläs-
sä, Sallassa ja Pellossa. Kuusamon lisäksi
muu alla pesinnät on varmistettu Taivalkoskel-
la 1984, Pohjois-Karjalassa 1985 ja Krunneilla
1986.

Pohdintaa vuoden 't 987 esiinlymisestä

Kesällä 1987 löysin yhteensä 36 pikkusirk-
kureviiriä. Ne jakautuivat biotoopeittain seu-
raavasti : 25vaivaiskoivurämeellä, 5 rehevässä
pajukossa, 3 pensoittuneella niityllä ja 3 leton
reunalla. Tyypillistä havaintopaikoille oli tiheä,
noin 112 metrinä korkea vaivaiskoivu- tai iso-
varpupatja. Puusto oliyleensä 5-7 metriä kor-
keaa kitukasvuista mäntyä.

Pikkusirkulla näyttää olevan taipumusta ko-
lonialismiin, sillä usein samalla alueella tava-
taan useampia yksilöitä. Rovaniemellä kah-
della havaintopaikalla lauloitoisella 3 ja toisel-
la 4 koirasta noin 100-400 metrin etäisyydellä
toisistaan. Tosin nämä koloniat olivat varsin

mitättömiä verrattuna Pelkosenniemen 16 re-

viiriin neliökilo metrillä.
Sulkavan ( 1 983) ennustus pikkusirkkukan-

nan pienenemisestä tulevaisuudessa ei aina-
kaan vielä ole toteutunut, Rämeiden pensoit-

tuminen ojituksen seurauksena on toistaisek-
si lisännyt pikkusirkun suosimia eli nympäristö-
jä. Myöhemmässå vaiheessa voivat pikkusir-

kun elinympäristöt tosin vähentyä rämeiden
muuttuessa enemmän puuvaltaisemmaksi.
Havaintojen lisääntymiseen on osaksi vaikut-
tanut se, että lajia on opittu etsimään oikeista
paikoista oikeaan aikaan..

Klrjalllsuus

Haartman, L. von, Hilddn, O., Linkola, P., Suo-

malainen, P. & Tenovuo,R. L963-72: Pohjo-
lan linnut våirikuvin. Helsinki.

Koivunen, P., Nyholm, E.S. & Sulkava, S. 1975:

Occurence and breeding of the Little Bun-

ting Fmheriza frusilla in Kuusamo §E Fin-
land). - Ornis Fennica 52:.85-96.

Ohtonen, A. & Heikkinen, J. 1988: Euroatlas

kahden vuoden jälkeen Pohjois-Pohjanmaal-
la. - Aureola 13:12-17.

Solonen, T. 1985: Suomen linnusto. Helsinki.
Sulkava, S. 1983: Pikkusirkku. - Teoksessa Hyy-

tiä, K., Kellomålki, E. & Koistinen, J. (toim.)

1983: Suomen lintuatlas. Helsinki.

flien,LJ. &flyan H.S. 1986: Dvergspurv i Por-

sanger. -Lappmeisen 12:50-52.
Faunistiset katsaukset 1980-86.
Rariteettikomitean katsaukset 1980- 1987.
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PEUKALOISEN Trcglodybs roglodyes ESIINTYIVIISESTÄ JA PESII+

NÄSTÄ IÄKARASSA

Erkki Pulliainen & Lennart Saari
Peukaloinen Troglodytes troglodytes esiin-

tyy ltäkairassa levinneisyytensä äärirajoilla.
Solosen (1983) mukaan peukaloinen pesii
maassamme Ahvenanmaalta Lapin etelära-
joille. Pohjoisessa pesivä kanta on harva ja sa-
tunnainen ja vuosittaiset kannanvaihtelut voi-
vat olla jyrkkiä. Pesintään viittaavia havaintoja
te htiin atlasvuosin a 1 97 4-7 I ltäkairan alueella
seitsemässä etupäässä itärajaamme rajoittu-
vassa atlasruudussa. Lapissa peukaloinen
tuntuu olevan selvästi itäinen laji (Solonen
1983, Jokimäki& Punnonen 1985). Haartma-
nin ym. (1963-72) mukaan peukaloisen asuin-
alueen pohjoisraja ei liene viime vuosikym-
meninä suurestikaan muuttunut, eikä kuva le-
vinneisyydestä muuttunut merkittävästi lintu-
atlaksenkaan jälkeen (Solonen 1 983).

Värriön tutkimusaseman toimesta on ltä-
kairan pesivää linnustoa seurattu vuodesta
1968 lähtien. Havannointi on keskittynyt etu-
päässä ensimmäisten muuttajien kirjaami-
seen sekä pesien etsintään eikä niinkään
kaikkien elinpiirien laskemisee n tietyltä alueel-
ta. Tästä johtuen vuosittain todetut elinpiirien
määrät ovat, kuten faunistisissa katsauksissa
yleensä, lähinnä suuntaa-antavia luku ja.

Ensimmäiset peukaloiset tutkimusalueella
havaittiin vuonna 1971, jolloin tutkimusase-
man ympäristössä todettiin kolme elinpiiriä
(Pirunkuru, Hirvasjoen latvat ja Syväkuru). Li-
säksi nähtiin Jau rijoellavaroitteleva aikuinen ja
lentokykyinen poikanen 20.7.1971. Havainto
on pohjoisin tiedossamme oleva varmistettu
pesintähavainto maassamme. Lintuatlaksen
pohjoisin varmistettu pesintä todettiin myös
Jaurijoella (ks. Solonen 1983). Peukaloinen
havaittiin tutkimusaseman maastossa myös v.
1974 (Saun kurut).

Vuosina 1976-81 peukaloinen todettiin Vär-
riön tutkimusaseman ympäristössä säännölli-
sesti; tämän jälkeen epäsäännöllisesti. Todet-
tujen elinpiirien määrät näkyvät seuraavasta
asetelmasta:

elinpiirejä ensihavainto

1976 5
t977 2
t978 3

1979 5

1980 3

1981 1

1984 2
1987 1

15.5.

4.5.
24.5.

7.5.
10.5.

(23.6.)
28.4.

Pesiä löytyi yhteensä yhdeksän. Kuudelta
reviiriltä on tietoja ainoastaan pesäkorteilta;
muilta reviireiltäontiedossa myös "ensihavain-
to". Linnut havaittiin elinpiireillään ensimmäi-
sen kerran 28.4.-4.6. välisenä aikana. Pesä-
löydöt te ht iin 31 .5. -28.7 . väl isenä aikan a, mut-
ta tyhiän pesän löytyminen heinäkuun lopulla
ei kerro mitään pesänrakennuksen ajankoh-
dasta. Seuraavilla elinpiireillä havaittiin elä-
mää vuosina1976-87:

- Hirvasjoki, vähintään 4
(Syväku ru, Syväku ru-Latvalampi,
Latvalampi, Rajavyöhyke)
-Kuntashaara 3
(Kuutsjärvi, Kuntashaara, Kuntaskuru)

- Pirunkuru
- Törmäoja
- Nuortin silta
- Ainijärvi

yhteensä 1 1

Kuten reviirien nimistäkin voi päätellä valtaa
peukaloinen itselleen mielellään "rantatontin".
Itään laskevien jokien laaksoissa peukaloinen
tuntuu olevan melko säännöllinen esiintyjä.
Saapuvatko peukaloiset ltäkairaan N euvosto-
liitosta jokia pitkin? Atlashavainnot näyttävät
tukevan tätä oletusta (ks. Solonen).

Löydetyt pesät sijaitsivat rehevissä kuusi-
koissa (kerran kuusten seassa kasvoi myös

1

1

1

1
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koivua) joko pu ro n varrellatai kurussa lammen

rannalia. Pesistä seitsemän siiaitsi kuusen ok-

silla, yksi kaatuneen kuusen juurakossa ja yk-

si kaliionraossa. Kuudessa tapauksessa etäi-

syydeksi ru ngosta il moitettiin 0.9-2'0, keskim'

t .6 m. Pesät olivat kuudessatapauksessa seit-

semästä rungon eteläpuolella (ilmansuunnat:

SEI , S2, SWä, wt , NW1)' Pesän korkeudeksi

maasta (kerran vedestä) ilmoitettiin kahdek-

san kertaa 1.3-3.0 m, keskim. 1.8 m'

Pesät olivat valtaosaksi koiraspesiä' Aino-

astaan yhteen pesään munittiin : pesä valmiina

26.-28.6.-80 , 4.7.5 munaa, 7'7. 6 munaa, 9'-

12.7.6kylmää munaa, hylätty! Toisellakin re-

viirilla oii ilmeisesti naaras paikalla: elinpiiri

asuttu 7.5,-79, 12.5. reviirissä kaksi lintua,

31.5. valmis pesä, iohon ei 24.7. mennessä

munittu, iolloin n.20 m:n päästä lÖytyiraken-

teilla (R174) oleva pesä ja varoitteleva peuka-

loinen, Naaraistaon ilmeisesti pulaa näin levin-

neisyysalueenäärilaidalla.
Peukaloisen elinympäristö ltäkairassa vas-

taa hyvin Haartmanin ym. (1963-72) luonneh-

dintaä Pohjois-Suomen pesimäympäristöstä:

"kallioseutujen iyrkkärinteiset kurut"' Pesien

sijainti sensijaan poikkesi jossain määrin

Häartmanin (igoe) pääosin eteläsuomalai-

sesta aineistosta, ionka mukaan pesät siiaitsi-

vat tavallisesti maassa tai maan rajassa mm'

juurakoissa, iuurien välisissä onkaloissa, hak-
'kuurisuissa 

lne' ltäkairan pesät sijaitsivat

yleensä kuusen oksilla keskimäärin vajaa 2 m

maanpinnan yläpuolella. Ero saattaa selittyä

sillä, että maan pinta on vielä lumen peitossa

Lapin peukaloisen siirtyessä pesimäpuuhiin-

byishavaintoja peukaloisesta on alueelta

tiedäisamme vain muutamia: 19'9'1987

Kuutsiärven paiukon kuusissa ruokaili yksilö

ikääniuin lapintiaisparvessa' Havaittu myös

19.9.1979 ia laulavana Pommituskukkuloilla

31.8.1981.

Klrjalllsuus

Haartman, L. von 1969: The nesting habits of

Finnish birds I. Passeriformes' -Commentat'

Biol.32:1-187'
Haartman, L. von, Hild6n, O., Linkola, P', Suo-

malainen, P. & Tenovuo, R. 1963-72: Pohjo-

lan linnut värikuvin. -Helsinki.

Jokimåiki, J. & Punnonen, P' 1985: Faunisti-

nen katsaus 1973-82. Kolko 8:60-83'

Solonen, T. 1983: Peukaloinen Troglodyres

troglodytes. -Teoksessa: Hyytiä, K., Kello-

*ttt i, i. & Koistinen, J. (toim.), Suomen lin-

tuatlas: 312-313. -Helsinki.
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HIPPIÄSEN Regutus regutus ESIINTYIVIISESTÄ mAKATRASSA

Erkki Pulliainen & Lennart Saari
Hippiäinen on tällä vuosisadaila vallannut

laajoja alueita Pohjois-Suomesta (ks.Haart-
man ym. 1963 -72). Koko Oulujoen vesistön
pohjoispuoleise lla alueella taji on oilut vuosisa-
dan alkupuolella selvästi nykyistä harvinai-
sempi ja harvalukuisempi. Atlasvuosina 1974-
79 Kolari-Salla linjan pohjoispuoleisten ha-
vaintojen määrä oli selvästi aikaisempaa suu-
rempi, mutta Tiaisen (1983) mukaan tämä on
todennäköisesti vain tehostetun havainnoin-
nin ja etsinnän tulosta.

Kolari-Salla linjaa on vanhastaan pidetty
hippiäisen levinneisyyden pohjoisrajana
maassamme. Tämän linjan pohjoispuolellaon
noin 130-150 km leveä vyöhyke, jossa pesintä
todettiin kuitenkin mahdolliseksi monessa
ruudussa Saariselän ete läosien tasolle asti (Ti-
ainen 1983). Värriön tutkimusasema sijaitsee
tässä vyöhykkeessä. Siksi on perusteltua jul-
kaistaaseman henkilökunnan keräämä aineis-
to vuodesta 1968 lähtien. Aineisto ei perustu
hippiäisten vartavastaiseen etsintään, vaan
havainnot on kirjattu muistiin muun retkeilyn
yhteydessä. On mahdollista, että jokainen ta-
vattu hippiäinen ei ole ylittänyt "uutiskyn nystä",
mutta uskomme että nyt esitettävä havaintoai-
neisto antaa oikeansuuntaisen kuvan hippiäi-
sen esiintymisestä ltäkai rassa. Vain ne vuodet,
jolloin hippiäisiä on tavattu, esiintyvät seuraa-
vassaluettelossa.

1969 11.-2t.5.
1970 2.9.

t91r 5.7.

Ä Nuorttijänkä
I Tutkimusasema-

rajavyöhyke
Ä Pulkkatunturin

länsipuoli
9.7.lento- Nuortin Kolsakosket

poikue (rajavyöhyke)
1973 29.5. I Ainijuirvi

11.6. 1 Puolivälinjänkä
1975 24.5. Ä pirunkuru
1978 29.5. Ä Ainijärven aavar
1980 24.4. 1 Hirvasjoen itilpuoli

16.5. I Tuntsan lZinsipuoli

1981 9.6.
4.9.

20.9.

Hirvasjoen alajuoksu
Hirvasjoki
Jyppyrävaara ja
Puolivälinjänkä
Kuutsjärvi
Kuntashaara ja
Kuutsjiirvi
Kuntashaara
Vtirriötunturi

Ä
ttustt

ttustt

t982 6.s. Ä
1983 22.4. 2Ä

1984 23.4. I
1987 n.15.6. I

llmeisesti kaikki Värriön luonnonpuistossa
ja sen välittömässä ympäristössä tehdyt hippi-
äishavainnot eivät ole tulleet tietoomme, kos-
ka lintuatlaksessa laji luokitellaan mahdolli-
sesti pesiväksi Ainijärven, Värriön tutki-
musaseman, Värriötuntu rin ja Sautu ntu rin ruu-
duissa (ks. Tiainen 1983). Tutkimusase-man
päiväkirjoista löytyvät atlasvuosilta havainnot
vain Ainijärven ja Värriön tutkimusaseman ruu-
duista. Lajin esiintymisen yleiskuvaa nämä
puuttuvat havainnot tuskin muuttavat - hippiäi-
nen on alueella joka tapauksessa hyvin harva-
lukuinen lintu, josta eitehdä havaintoja vuosit-
tain. Ahkerasta pesien etsinnästä huolimatta
hippiäisen pesiä eiole alueelta löydetty. Ennen
atlaskautta pesintä tosin varmistettiin Nuortin
Kolsakoskien ruudussa; samasta ruudusta on
todennäköinen pesintä myös atlaskartassa.
Vuoden 1971 poikuelöytö on yhtä pohjoises-
sa kuin atlaksessa todettu pohjoisin varmistet-
tu pesintä Lokan tekoaltaan Mutenian kylässä.
Haartman ym. (1963-72) tuntevat yhden vielä
näitäkin hieman pohjoisemman pesinnän
Eno ntekiön Ylikyrössä.

Kirjallisuus

Haartman, L. von, Hilddn, O., Linkola, P., Suo-
malainen, P.& Tenovuo,R. 1963-72: Pohjo-
lan linnut våirikuvin. - Helsinki.

Tiainen, J. 1983: Hippiäinen Regrrhrs regulrrs. -
Teoksessa: Hyytiä, K., Kellomäki, E. &
Koistinen, J. (toim.), Suomen lintuatlas: 380-
381. - Helsinki.
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mutta aineisto on liian pieni pitkälle menevien
johtopäätösten tekoon.

Metsäkirvisen pesyekoko pienenee kesän
edistyessä sekä Sveitsissä, Saksan liitto-
tasavallassa, Belgiassa, lsossa Britaniassa et-
tä Suomessa (Haartman '1969, Glutz von Blot-
zheim & Bauer 1985). ltäkairassakin suuntaus
näyttää olevan sama.

Ranskassa muninta alkaa noi n 25vrkensim-
mäisen koiraan saapu misen jälkeen (Glutzvon
Blotzheim & Bauer 1985), ltäkairassa keski-
määräisen saapumisajan ja keskimääräisen
ensipesyeen muninnan aloittamisen väliä on
noin 15 vrk. Pohjoisessa pesinnän aloittami-
sella on yleensäkin kovempikiire kuin eteläs-
sä.

Belgiassa 92 onnistunutta ensipesintää
seurasi 68 toista pesyettä ja 2 kolmatta pesy-
että (Glutz von Blotzheim & Bauer 1985).
Haartmanin ym. (1963-72) mukaan toisia pe-
syeitä esiintyy Suomessa luultavasti pienessä
määrin. Tämän selvityksen valossa niitä saat-
taa esiintyä jopa ltäkairassa. Kirjallisuustieto-
jen mukaan toisen pesyeen muninta alkaa 1-g
vrk poikasten pesästälähdöstä, joten heinä-
kuussa alo itetut pesät voivat ajallisesti olla toi-
sia pesintöjä ainakin varhaisina kesinä.

Glutz von Blotzheim & Bauer (1985) mainit-
sevat pesäpoikasajaksi 1 0-1 2 (1 3) vrk, häirittä-
essä joskus vain 7-1 0 vrk. Suomessa on aikai-
semmin tietoja kahdesta n. 10 vrk kestänees-
tä pesäpoikasajasta (Haartman 1969). Tässä

tutkimuksessa pesäpoikasajaksi saatiin 9-'1 0
vrk.

Belgiassa kuoriutui 73.7% munista
(n= 1324) ja 53% munituista munista
(n=1 203) tuotti lentopoikasen. Lentopoikasia
pesää kohti lähti Be lgias sa 2.4 iaSaksan I iitto-
tasavallassa 3.4 (Glutz von Blotzheim & Bauer
1985). ltäkairassa pesimätulos oli heikko: pe-
sinnän onnistumisprosentiksi saatiin vain 47 .
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KURKIHAVAINTOJA IÄKAHASTA

Erkki Pulliainen & Lennart Saari
Euroopassa kurkikannat ovat taantuneet

keskiajalta lähtien. Pesimäalueiden kuivatuk-
set ovat paikoin hävittäneet kurjet sukupuut-
toon lajin levinneisyysalueen etelä- ja länsio-
sissa (Cramp & Simmons 1980). Suomessa
kurkion Solosen (ks. Hyytiäym. 1983) mukaan
o llut tähän saakka parhaiten säilyneitä suurlin-
tujamme, mutta lajin tulevaisuus maassamme
ei vaikuta järin valoisalta, koska soiden ojitus-
ten vaikutukset tulevat lähiaikoina näkymään
maammekurkikannassa.

Lapin pesimäkannaksi (poisluettuna Kemin
seutu)on arvioitu 500 paria (Karlin 1985). La-
pin itäosissa (Sodankylä,Savukoski,Salta) ku r-
kikanta on kuitenkin von Haartmanin ym.
(1963-72) mukaan vähälukuinen. Lintuatlak-
sessa kurkihavainnot olivat vähäiset Ten-
niöjoen ja Saariselän välisellä atueella, jossa
soiden osuus maa-alasta on 10-30% (ks. Hyy-
tiäym.1983).

Julkaisemme Euroopan kurkivuoden kun-
niaksi etupäässä Värriötunturin maastossa
vuosina 1968-87 tehdyt kurkihavainnot. Myös
lähialueilla (Pelkosenniemeltä pohjoiseen)
tehdyt kurkihavainnnot on kelpuutettu mu-
kaan. Koska kurtia ei alueella ole vartavasten
tutkittu, ovat jotkut havainnot saattaneet jäädä
merkitsemättä muistiin, mutta kurkien esiinty-
misen yleiskuvaa nämä mahdollisesti puuttu-
vat havainnot tuskin muuttavat.

Muistiinmerkittyjä havaintoja töytyi 12 vuo-
delta, Värriön luonnonpuistossa pesintää ei
ole varmistettu, mutta todennäköistä se oli
vuonna 1974, jolloin kurkia havaittiin yli kuu-
kaudenajankesä-heinäkuussa,Vuosinal 968-
69 pesintä luonnonpuistossa oli mahdollinen,
muttavuosin a1 97 0 -7 1 kurkia eitiiviistä havain-
noinnista huolimatta nähty lainkaan Värriötun-
turin ympäristössä. Vuoden 1971 taajoilla ret-
killä ltäkairassa (ks. Saari 1973) kurkia havait-
t i i n va i n ko I m e sli (25 . -27 .7., pä iv itt ä i n't - 2 I i ntu a
Kemihaaran vartiolta itään, osittain kenties sa-
moja). Vuonna 1972 havaittiin kaksimuuttavaa
kurkea Nuorttijoella 3.5. ja yksi länteen lentä-

vä kurki 7.6. Ainijärvellä. Muut Värriön luon-
nonpuistossa muistiin merkityt kurkihavain not
koskevat mitä ilmeisemmin pesimättömiä
ns.'luppokurkia': 13.6.1976 10 kurkea tutki-
musaseman yli itään ja28.5.1977 5 korkealla
etelään lentävää kurkea.

Lähialueilta tietoomme tulleita kurkien ta-
paamispaikkoja ovat olleet Sokliaapa (1972),
Kyörteislampi ( 1 974), Sotajoki (1 979, 1 983-84)
ja Loitsana (1981).

Kurkien saapumisaika pystyttiin selvittä-
mään tyydyttävästi seitsemältä vuodelta. Var-
haisin havainto tehtiin Sotajoella 1 9.4.1983 ja
myöhäisin samassa paikassa 9.5.1979, Tätä
myöhäisemmät "ensihavainnot" eivät kuvasta-
ne lajin saapumista alueelle. Keskimääräinen
ensihavainto tehtiin 1 .5.

Aineistomme perusteella kurki on ltäkairas-
sa hyvin vähälukuinen lintu. Värriön luonnon-
puistossa pesintä lienee satunnaista ja lähialu-
eillakin mahdollisesti pesiviä pareja todetaan
vain harvakseltaan. Lintuatlaksen antama ku-
va lajin vähälukuisuudesta alueella on totuu-
denmukainen. Suurin syy kurjen vähälukui-
suuteen alueella lienee soiden vähälukuisuu-
dessa.
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TIKKOJEN ESIINTYMISESTÄ JA PESINNÄSTÄ ITIIKAIRASSA

Erkki Pulliainen & Lennart Saari
Itäkaira Lapin itäosissa on monille tikoistam_

me äärialuetta (ks. Hyytiä ym. 1983). Ainoas_
taan pohjantikka (Picoides tridactytus) on alu_
eella säännöllinen, joskin melko harvalukuinen
pesijä. Muut alueella enemmän taivähemmän
säännöllisesti tavatut tikkatajit ovat patokärki
(Dryocopus martius), käpytikka (Dendroeo_
po.sr[ajor), pikkutikka (D. minor) ja käenpiika
(Jynx torqtrilla). Kaikki mainitut talit on todettu
pesivänä ltäkairassa taisen välittömässä lä_
heisyydessä, mutta pesälöytöjä näistä satun-
naisiksi luokiteltavista lajeista on tiedossam_
me ainoastaan 1-2.

Värriön tutkimusaseman henkilökunta on
tutkinut alueen pesimälinnustoa vuodesta
1968. Erityisenä tutkimuskohteena on ollut pe_
simäbiologia. Kaikista töydetyistä pesistä on
pyritty täyttämään pesäkortti. Tikkofen kohdat_
la pesäkorttien antama tieto on yleensä niuk-
ka, koska pesän sisältöä ei pienellä vaivalla
pysty tarkastamaan eikä tutkimusalueellam_
me.ole tähän keskitytty. pesät on yleensä löy_
detty poikasvaiheessa, joiloin poikasten ään_
tely paljastaa pesän sijainnin. Saataviila oleva
tieto on siten lähinnä itse pesäpaikkaa koske_
vaa. Pesälöytöjen määrä puolestaan kuvaa
mahdollisia kannanvaihte luja. pesäkortteja on
täytetty vuoden 1987 toppuun mennessä poh_
jantikasta 31 , käpytikasta kaksija pikkutikasta
yksi. Lisäksi patokärjestä on kaksi pesintäha_
vaintoa ja käenpiiasta yksi, mutta pesäkortte_
ja ei näistä ole täytetty. Tässä kirjoituksessa
käsittelemme tähän mennessä kertyneen ai_
neiston.

Pohiantikka

Pohjantikka pesinee alueella säännöllisesti
ilman suuria kannanvaihteluja. Vuosin a1g7O_
87 vuotuisten pesälöytöjen määrät ovat olleet
0-4, keskimäärin 1.7 pesää. Vuosittainen ja_
kauma (n=31):

14

1970 2 1976 1 1982 2
1971 1 1977 2 1983 2
1972 2 1978 - 1984 1

1973 - 1979 1 1985 2
1974 2 1980 3 1986 2
1975 1 1981 3 1987 4

Pesät löytyivät yteensä poikasten ääntetyn
perusteella. Pesälöydöt jakautuivat viiden
päivän jaksoille seu raavasti :

27.-31 .5.
1.-5.6.
6.-10.6.
1 1.-15.6.
16.-20.6.
21.-25.6.
26.-30.6.

2
1

2
2
I

10
5

yht. 31

. Varhaisin poikaspesä töytyi 12.6.197S poi_
kasten ääntelyn perusteella. pidemmälle seu-
ratuissa pesissä poikasia havaittiin seu raavas_
ti:

30.6.-2.7.1977
21.6.-2.7.1979
28.6.-1 1.7.1 980 (pesäryhjä 1 2.7)
19.6.-7.7.1980 (pesä ryhjä 8.7)
26.-27.6.1980
16.-29.6.1981 (pesätyhiä2.7)
19.6.-1 .7.1982 (pesä ryhjä 2.7)
19.6.-1 .7.1983 (pesä ryhjä 2.7)
18.6.1984 (pesä ryhjä 28.6)
20.6.1e86 (pesä ryhjä 30.6)
21.-26.6.1987 (pesäryhjä 10.7)

Kaikilla pesillä ei välttämättä seurattu pesin_
tää lopppuun asti, joten päivämäärä, jolloin
poikaset olivat viimeistään poissa pesästä on
myös ilmoitettu. Poikaset jättävät siis pesänsä
yleensä heinäku un alkupäivinä.



Olettamalla keskimääräiseksi pesyekooksi
4 munaa, munintaväliksil vrk, hautomisajaksi
11 vrk ja pesäpoikasajaksi 23 vrk (ks. Haart-
man ym. 1963-72, Glutz von Blotzheim & Bau-
er 1 980, Cramp 1 985), saadaan muninnan aloi-
tuspäivämääräksi (pesistä joista poikaset läh-
tevät 1 .7.) noin 25.5. Muninnanalku saattaato-
dellisuudessa olla hieman varhaisempi, koska
pesästä, josta poikaset lähtivät 7.7.,oli koiras
"hautomassa"3l .5. Varhaisin pesälöytötehtiin
28.5.

Molempien puolisoiden todettiin hautovan
(koiras 6, naaras 3 kertaa) ja ruokkivan poi-
kasiaan. Pohjantikatvaro ittelivat kiivasti pesäl-
lään, eräs jopa hyökkäilitunkeilijaa kohti. Yhtä
lukuunottamatta kaikissa pesissä todettiin poi-
kaset. Tarkkaa poikasten lukumäärää eisaatu
selville kertaakaan. Kerran poikasia arvioitiin
olevan kolme, kerran vähintään kolme, kah-
desti 2-4, kerran 3-5 ja kerran viisi.

Pesi mäbiotoopit ol ivat seuraavat :

- sekametsä (kuusi-koivu)
- mäntykangas
- kuusimetsä
- korpi
- koivu-haapa ojanvarsi
- koivua kasvava suo
- rämeikkö

Pesäpuut olivat:

- kuollut kuusi, kuusipökkelö
- måintykelo,kelo
- måinty
- haapa
- koivupökkelö

10

10

6
2
I
1

1

t4
10

J
J
I

"Männyistä" ainakin kaksi olivat kasvavia.
Pesän korkeus maasta oliseuraava:

Korkeus (m) Pesiä

0.1-1 .0
1.1-2.0
2.1-3.0
3.1-4.0
4.1-5.0
5.1-6.0
6.1-7.0
7.1-8.0
8.1-9.0
9.1-10.0

yht. 31
Pesien keskikorkeus maasta oli5.3+2.2 m,

mediaani5.5 m. Ääriarvot 1-10 m. Pesäkolo oli
yleensä rungon eteläpuolella. llmoitetuissata-
pauksissa ilmansuunnat olivat: N (1), NE (1),
SE (3), S (2), SW (2), W(1)ja NW (1).

Muut tikat

Käpytikan pesiä löytyi ainoastaan vuonna
1 974. Ensimmäinen pesä löydettiin 31 .5. (naa-
ras lähti pesästä) ja toinen poikasten ääntelyn
perusteella 14.6. Molemmat pesät sijaitsivat
kelossa rungon eteläpuolella 4 ja 5 metrin kor-
keudellamaastamäntykankaalla. Kesähavain-
toja käpytikasta on lisäksi vuosilta 1968 ja
1980. Syystalvelta on käpytikkahavaintoja
vuosilta 1968 ja 1973. Suurin päiväsummato-
dettiin 20.8.1968: 6+4 käpytikkaa etelään.

Ainoa pikkutikan pesä löytyivarsinaisen tut-
kimusalueen ulkopuolelta Savukosken Pykä-
läisestä Kemijoen varresta. Pesä löytyi
8.6.1977 lahosta koivupökkelöstä 2 m:n kor-
keudelta rungon pohjoispuolelta jokivarsi-
koivikossa. Kesäl lä 1 974 pikkutikkoja havaittiin
tutkimusaseman ympäristössä 31.5-25.8.,
mutta pesintää ei todettu. Ainoa talvihavainto
tehtiin helmikuussa 1 973.

Palokärjestä on rajavartijoiden pesälöydöt
läheltä Kemihaaran vartiota vuosilta 1971 ja
1974. Joitakin palokärjen hakkaamia koloja
löytyy tutkimusaseman ympäristössä, joten
palokärki lienee myös pesinyt Värriön luon-

1

2
3
2
7
9
2
1

3
1
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RENGASTUSTOIMINTA UT§'OEN KEVOLI.A 1 98ffi6

Lasse lso-livari
Edellisestä katsauksesta on kulunut jo pari

vuotta (Kokko 2/85). siitä setviää myos tämän
jutuntausta ja kolmen aikaisemman vuoden ti-
lastot.

Huhtikuun hangilta -85 sain aseman ruokin-
tapaikallatähän mennessä runsaimman puna-
tulkkusaaliin: 18 koirasta ja 11 naarasta. Myös
seuraavana vuonna lintuja olijonkin verran ja
kontrollejakin tuli5 kpl. Urpiaisia oti kevääilä -
85 4,4 kertaa enemmän kuin tundraurpiaisia,
mutta vuonna -86 oli suhde päinvastainen: 9
urpiaista ja 25 tundraa. Mielenkiintoinen oli se
tundraurpiainen, jonka olin rengastanut urpi-
aiskeväänä -82 ja jonkakontroiloin sekä-95 et-
tä -86!Tämä lienee lajin ikäennätys, sillä Sau-
rolan lista (Lintumies 1/80) eitunne lajia ollen-
kaan.

Petojen kannalta vuodet olivat tyystin erilai-
set: -85 talvioli erityisen kylmä, joten kotkien
pesintä epäonnistuikoko Lapissa. Vuonna -84
myyräkannat olivat romahtaneet ja oletin nii-
den våhitellen elpyvän, mutta -85 olitodellinen
nollavuosi: ei yhtään piekananpesää Utsjoelta
ja lnarin puolellakin vain yksi! Kesällä -86 kar-
vakansa olijo nousussa, joten osa piekanois-
ta jäi pesimään ja tuotti pari poikasta pesää
kohti. Kalasääsken atamäki näyttää jatkuvan
Utsjoella ja tunturihaukallakin on vain yksi ren-
gastuskelpoinen pesä.

Monen vuoden vastoinkäymisten jälkeen
sain -85 kaksi koskikaran poikasta renkaisiin,
mutta muutaman päivän kuluttua pesä olipu-
donnut (retkeilijöiden nuotio puolen metrin
päässä)ja toinen poikanen löytyiorpona ata-
juoksulta. Joukkohuolenpidosta ja pitkäilises-
tä koulutuksesta huolimatta poikanen ei oppi-
nut sukeltamaan. Niinpä "Koskis" koristaakin

nyt Turun yliopiston eläinmuseota. Viime kesä-
nä pesintä onnistui loppuun asti.

Vuonna -84 verkkoilupaikan lähellä lauloi
pitkään pikkusirkkukoiras, mutta verkkoon se
eitullut eikä muitakaan yksilöitä havaittu. Seu-
raavana vuonna samoilla seuduilla vallitsi hil-
jaisuus, mutta myöhemmin saaresta löytyikin
pariskunta ja lentokykyiset poikaset ! Vuosi -96
oli todellinen pikkusirkkuvuosi: niitä havaittiin
monissa sopivissa biotoopeissa, mutta myös
aivan kuivillakin paikoilla. Saaressaoleilleet lin-
nut eivät kuitenkaan eksyneet verkkoon.

Vuonna -85 lauleli verkkojen keskeflä la-
pinuunilintu ilman seuralaista. Lopulta se lensi
verkkoon atrapin houkuttelemana, samana
päivänä isokäpylinnun ja yhden pikkusirkun
kanssa.

M ie lenkiintoisimpia kontrolleita -96 oli se hö-
mötiainen, joka oli viisi vuotta eleilyt Utsjoen
maisemissa kestäen myös 84/85 talven pauk-
kupakkaset.

Pönttöjen määrä pysyi -85 muuttumattoma-
na eli 750 kpl:ssa. Asutusprosentti nousisel-
västi edellisvuotisesta. Vain teppälintulintu
näytti kärsineen kylmän tatven kiroista. Kevät-
talvella lisäsin maastoon 400 pönttöä ja viime
syksynä vielä 150 lähinnä Inarin puoteile. Kir-
josieppojen ja talitiaisten määrät nousivat
edelleen vanhoilla pönttöalueilla, uusiin ei pal-
jon asukkaita asettu nut.

Syksyn -85 kovin rengastus oli mustapää-
kerttunaaras, joka eksyi verkkoon 21.9. Ha-
vainto on samalla maamme pohjoisin. Muuta-
mat punakylkirastaat näyttävät viihtyvän vuo-
desta toiseen saarella sulkasatoaikaan; eräs
jopa kolmena syksynä peräkkäin (vanha tintu
jo rengastettaessa).
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UHANAI-AISET UNTIAIIT JA HAVAINTOJEN

KOKOAMISOHJEET

Ympäristöministeriön asettama Uhanalais-
ten eläinten ja kasvien suojelutoimikunta luo-
kitteli vuonna 1985 ilmestyneessä mietinnös-
sään 38 lintulajia uhanalaisiksi Suomessa.
Uhanalaisten lajien tutkimuksella on tarkoitus
seurata lajien esiintymistä ja kannanmuutok-
sia.

Hävinneet lajit:
-vllrlälnen ja helnäkurppa
Kaikki havainnot kerätään

Erittåin uhanalaiset lajit :

-klljuhanhl, merlkotka klliukotka,
muuttohaukka tunturlpöllö valko-
selkätlkka ja tuntu rlklu ru
Kaikki havainnot kerätään, paitsi meri-
kotkan mu uttoaikaiset havainnot

Vaarantu neet lajit:
-lapasotka, kotka, tuntur! haukka,
rulsrääkk4 ete!änsuosl ri, rantakurvl
ja räyskä
Kaikki havainnot kerätään, paitsi lapa-
sotka ja räyskä, joista selvitetään pesi-
mäalueet japarimäärät

Silmälläpidettävät lajit (. = ilmoita ren-
gastajalle)

kaakkurl: pesimäalueet ja parimäärät,
pesimätu los ja jatkuvasti käytetyt
ruokailuvedet
kulkka: pesimäalueet ja parimäärät sekä
pesimistulos
mustalintu kaikki pesimäaikaiset
havainnot ja pesimistulos
pilkkaslipi: kaikki pesimäaikaiset
havainnot sisämaasta sekä pesimistu los
ulvelo: pesimåalueet ja parimäärät sekä
pesimistulos
sääksl: pesät, joissa eiole rauhoitus-
taulua *

tuulihaukka: pesät ja reviirit *

ampuhaukka: pesät ja reviirit.
nuollhaukka: pesät ja reviirit "
peltopyy pesimäalueet ja parimäärät
sekätalvihavainnot
tylll: merikannan pesimäalueet ja
parimäärät
laplnslrrt merikannan pesimäalueet ja
parimäärät
punakulr[ kaikki pesimäaikaiset
havainnot
selkälokkl: pesimätulos; poikasten
määrä/pesivien parien määrä
uuttukyyhky pesimäalueet ja parimäärät
Varsinais-Suomen ja Uudenmaan
ulkopuolella
varpuspöllö pesät ja reviirit "
kehrääjä: pesimäalueet ja parimäärät
harmaapäätlkka pesimäalueet ja pari-
määrät Varsinais-Suomen ja Uuden-
maan ulkopuolella
plkkutlkka: pesimäalueet ja parimäärät
kangaskluru: kaikki pesimäaikaiset
havainnot
plkkusleppo kaikki pesimäaikaiset
havainnot
pähklnähakkl: kaikki pesimäaikaiset
havainnot

H avainnoista tu lee ilmetä:
laji, päivämäärä, paikka, yksilömäärä,
sukupuoli ja ikä (jos määritettävissä),
ympäristö ja tarkemmat tiedot käyttäyty-
misestä, pesi nnästä ym.

U hanalaislomakkeitasaa eläinmuseolta,
P. Rautatienk. 1 3, 001 00 Hki
Havainnot palautetaan: LLY,
PL 69 , 96101 Rovaniemi
Havainnot käsitellään luottamuksellisina!
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Havainnot ovat elo-marraskuulta. Ne ovat
koottu puhelimitse, joten epätarkkuuksia voi
esiintyä ajan ja paikan osalta. Harvinaisuusha-
vaintoja ei ole tarkastettu LAHKO:n tai RK:n
toimesta. Juttua on siis pidettävä "epävirallise-
na".

suula teki visiitin soD,Kelujärvellä 25.-
26.9. Merlmetsojaon tavattu lnarinjärven (jol-
ta ainakin 6 havaintoa) ulkopuolella 13 yksilöä:
1 5.8. 1 puussa (!) ROV,kaupungissa,20.8.läh-
tien kaksiviikkoa 1 lNA,Karvaselällä, 7.-9.9. 1

RAN,Kuhalla, 11.9. 1 SOD,Vajukosken altaal-
la, 19.-20.9.2 ja26.9.4 Kelujärvellä,20.9. 1

SAL,Naruskassa, 15.1 0. 1 PEL, Miekojärvellä
ja25.10. 1 kuollut RAN,Simojärvellä.

Kelujärvellä oli 2.10. 2 plkkujoutsenta.
PEL, Ruuhijärvellä tavattiin slnl- ja jouhlsor-
san risteymä 21.8. ja PEL,Pellonjärvellä la
pasorsa10.9.

SOD,Kk:ssa nähtiin 14.8. haarahaukka.
Merikotkastaon yhteensä 6 havaintoa: 13.9.
1 SAV,Kk, 22.9. 1 lNA,Solojärvi, '15.10. 

1

lNA,Vetsijärvi, 16.10. 1 lNA, Njallajärvi, 18.10.
1 UTS,Mantokuolpunaja23. 1 0. 1 ROV,Niskan-
perä. lnarista on kaksi havaintoa siellä harva-
lukuisesta varpushaukasta: 20.8. 1 Kar-
vaselällä ja 27.8. 1 Hirvassalmella.

Syyskuun puolivälissä oli Pellonjärvellä mu-
kavasti kahlaajia: tundrakurmltsoia 1 5.9. B,
1 6.9. 3, isosirrll 5.9. ja kuovislrril 5.-1 6.9. lna-
rin 2. ja3. havainto kuovisirrristä: 24.8. 1 Väy-
län kylällä ja 26.8. 1 Karvaselällä; molemmat
linnut olivat luonnonravintolammikolla. ROV,
Paskiksellaoli2l .-23.8.5 kuovisirriä ja 23.8. 19
plkkusirriä Jäämereltä tupsahti 15.11. me
rlsl rrll NA, Petsikoon. Karlkukkohavaittiin 23, -

24.8.ENO, Ropinsalmella.

Merlklhusta on kaksi havaintoa: 21.9. I
nuori nääntyneenä maantiellä ROV,Maijases-
sa ja 25.9. 1 vanha lNA, lnarinjärvellä. lnarinjär-
vellä havaittiin lisäksi kihu sp. 25.1 0., talvipu-
kuinen rlskilä25.10, Ukonselällä ja lokakuus-

sa lunnl. ROV,Muurolassa muutti nuori merl-
lokkletelään 26.8.

Sepelkyyhkystäon syyshavainto lnarista:
18.10. 1 vanha Törmäsessä. Kesyhkö turturl
kyyhkyoleske li ROV, Vi i rinkankaalla 23.-25.9.
I NA, Kaamasen Korppivaarassa törmäsi posti-
autoon 21.10. huuhkaja ,joka vietiin hoitoon
Ranualle. Sarvlpöllölöytyi P EL, Konttajärueltä
5.-6.8. lNA,Kutturassa oli 15.9. helmlpöllö.

Harjalinnustaon tehty viisi havaintoa: 1 9.9.
2,20.-23.9.1 UTS,Aittijoki, 24.9. 1 KOL, Äkäs-
jokivarsi, 3.10. 1 SAl,Hirvasvaara , 10.10. 1

ROV,Muurola ja 13.-1 6.10. 1 YLl,Meltosjärvi.

Palokäriestäon kolme havaintoa lnarin La-
pista: 27.8. 1 lNA,Repokaira,24.9. 1 lNA,Tuu-
lispää ja 22.11. UTS,Kostejärvi. Normaalisti
harvalukuisestakäpytlkastaon poikkeukselli-
sen paljon havaintoja lnarista, esim. lvalon ky-
lällä 8-9 yksilöä.

Vanha kolrasvuorivästäräkkl tavattiin
5.8. lNA,Lemmenjoen kansallispuistossa. Pu-
narlnnastaon kolme havaintoa lnarista:5.8. 1

Lemmenjoen kansallispuisto, 9.9. 1 Lisman
Nirroselkä ja 21.9. 1 lvalo. Mustapääkerttua
tapaa Lapissa todennäköisimmin myöhäis-
syksyllä. Tältä syksyltä on kolme havaintoa:
20.10. 1k KlT,Kelontekemä, 10-12.10. 1

PEL,Nivanpää ja 1.11.1k lNA,lvalo. Mistäkö-
hän ne tulevat tänne palelemaan?

Töyhtötlainen on ollut lokakuun lopulta
vakituisesti lintulaudalla MUO,Äkäsjärvellä.
lnarin 2. kuusitiaishavalnto 2.10. 1 Kynsileik-
kaamapäällä. Pähki nänakkelit ovat o lleet vä-
hissä,vainyksi havainto: 23.1 0. 1 RAN,Luimin-
kijärvellä. Pähklnähakltovat sen sijaan olleet
liikkeellä, yhteensä on tehty 12 havaintoa:
15.8. 1 PEl,Turtola ja't KOl,Venejärvi, 17.-
19.9. 1 RAN,Kk, 4.9. 1 MUO,Kk, 139. 1

ROV,Ylinampa, 18.9. 1 PEl,Raanujärvi, 1-
2.10. 1 POS,Tolva, 3,-9.10. 1 KOL,Nuotta
10.10.- 1 KlT,Lompolo, 18.10. 1 ROV,Ratapi-
ha, 20.1 0. 1 ia21.1 0. 4 KlT,Tolonen.
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