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Muutosten oolloillo

uosituhat vaihtuu Kokossa muutosten merkeissä. Jokimäen Jukan
siirrytl.yä suomalaisen lintutieteen lippulaivan ornis Fennican ruoriin

ryhtyi allckirjoittanut puolestaan luor"saamaan Kokkoa. Lehden linja ei
päätoimittajan vaihdoksen myötä kuitenkaan muutu. Edellisessä numerossa
Jukka kirjoitti Kokon sisäIlöllisen pääpainon olevan lappilaisten
lintuhavaintojen julkaisemisclla, ja tähän linjaukseen on helppo yhtyä.
Yhdistyksemme toiminta-alue on kooltaan mittava. Havainnollisesti sen
huomaa vaikkapa lintuar"laskirjaa lukiessa. Kun koko maan atlasruutujen
määrä on runsas 3 800, kaltaa Lapin Lintuticteellisen yhdistyksen aluc siitä
I 012 ruutua, siis yli ncljännekscn. Rcviirimme on laajcmpi kuin kymmenen
cteläisimmän lintutiel.ecllisen yhdistyksen alueet yhteenlaskettuna. Toisaalta
harrastajia on kohtuullisen harvassa. Havainnot ovat siis crittäin arvokkaita
ja ansaitsevat lulla julki Kokossa. Lintuhavainl.oja Lekevät toki muutkin kuin
paikalliset, retkeileehän Lapissa vuosittain lukuisia lintuharrastajia. yhdistys
vastaanottaa mielellään myös heidän havaintojaan.

Muutoksia tuli myös käsissäsi olevan lehden juttuja koskeviin suunnitelmiin,
sillä Enontekiön ja Inarin Lapin linnustokatsaukset eivät ilmesty vielä tässä
Kokossa. Pohjoisuus on kuir-enkin mainiosti csillä kiirunajutun ja varangin
matkaraportin muodossa. Katsauksista on lisäksi luvassa Etelä- ja Keski-
Lapin linLuja käsittelcvä artikkeli. Lupausten teko on tosin yhdistyslehtien
tapauksessa riskialtista puuhaa. Lchteä tehdään pcrheen, työnja muiden
harastustcn lomassa, civätkä lehdenteon aikataulut aina istu kovin hyvin
tähän yhtälöön. Laaja kirjoittajajoukko on yksi keino saada lehti
ilmcstymään ajallaan ja pitää samalla sisältö monipuolisena. Kuten tästäkin
numcrosta voi lukea, lintuja harrastetaan monin tavoin. Kaikenlaisia juttuja
saa siis tarjota. Toivottavasti myös valokuvia ja piirroksia nähdään
tulcvaisuudessa Kokon sivuilla, niitäkin otetaan vastaan ilomiclin. Kiitän
tämän lehden tekcmisecn osallistuncita henkilöitä ja toivotan kaikki
tervetulleiksi Kokon sivuille vastakin!

Pekko Rohko
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Kiiruno kivirokkoon sopeutunut
Jori Poikoloinen, Osmo Rätti jo Pekko Helle

Kiiruna on maailman pohjoisimpia
paikkalintuja. Se on riekkoa pienikokoisempi
ja rakcnteeltaan hiukan "kyyhkysmäinen".
Riekosta sen erol-taa harmaansävyiscmmästä
värityksestään ja ääncstä. Talvipuvussa
kiirunakoiraalla on musta ohjasjuova nokan ja
silmän välillä. Kiirunan nokka on pienempi ja
hennompi kuin rickolla, samoin kynnct. Siitä
johtuen scn ravinto ja elintavat ovat talvclla
erilaisia kuin riekolla. Sc ei kykcne
kaivamaan kovan lumikerroksen alta
kasviravintoa cikä nokka ole riittävän vahva
kovien, jäätyneiden koivunoksicn
katkomiseen. Siksi kiirunan on valiil.ava
talviaikainen ravinto pehmcämmistä
kasvinosista, mikä tarkoittaa paljakoiden
tuulenpieksämäaluciden varpukasvillisuutta
(Uotila ym. 1980).

Kiirunan elinpiiri on aina tunturipaljakka ja
sen kivirakka-aluect. Se ei viihdy alueella,
missä ei ole kivirakkaa ja siten suojaisia
pesimä- ja piiloutumispaikkoja. Avoin,
kivctön, matalan varpukasvillisuuden
peittämä tunturinummi on sille liian suojaton.
Kiirunan varsinainen yhtenäincn csiin-
tymisalue on Tunturi-Lapin avoimct
kivirakkaiset tunturit (Väisänen ym. 1998).

Kiirunatutkimus

Suomen kiirunakannan on arveltu
pienentyneen viime vuosikymmenen aikana.
Lapin riistanhoitopiiri on porustanut asiaa
selvittämään kiirunatoimikunnan, jonka
puheenjohtajaksi aseteu.iin nimismies Heikki
Karhu ja sihteeriksi riistapäällikkö Teuvo
Eskola, molemmat Lapin riistanhoitopiiristä.
Muiksi jäseniksi kursutliin edustajat
Mctsähallituksesta, pohjoisista riistanhoito-

yhdistyksistä ja luonnonsuojelujärjestöistä
sekä asiantuntijajäscniksi Pekka Hclle Riista
ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Meltauksen
riistantutkirnusasemalta ja Osmo Rätti Lapin
yliopiston ArktisesLa keskuksesl.a.

Toimikunnan tchtäväksi tuli sclvittää Suomen
kiirunakannan tila ja siinä tapahtuneet
muutoksct, kartoittaa kiirunaa uhkaavat tekijät
ja sclvittää voidaanko kiirunaa metsästää
kestävän käytön pcriaattcella. Selvitykscn
tckemincn annettiin RKTL:n kanalintu-
tutkimukscn tchtäväksi

Varsinaisen kenttätut"kimuksen tcki kiirunasta
opinnäytetyötään tekevä Jari Poikolainen
Kuopion yliopistosta. Selvitystyössä
käytettiin kahta eri lähestymistapaa:
haastattelututkimusta ja varsinaista kiirunan
elinympäristön ja liheyden kartoittamista.

Haastal"Leluin selvitet"tiin, missä kiirunoita
csiintyy ja kuinka paljon. Lisäksi kysyttiin
mitkä tckr.l ät haastateltujen mielestä uhkaavat
kiirunakannan tulevaisuutta. Haastattelu-
tutkimusta tehtiin samanaikaisesti muun
kenttäLyön ohel1a. HaastaLteluja suoritcttiin
tutkijoille yliopistojen tutkimusasemilla
Lapissa, poromiehille, riekon ansapyytäjille,
lintuharrast"ajillc ja muille paljon tuntureilla
ammatikseen liikkuville henkilöille kahdcn
kesän aikana. Haastattelut tehtiin
henkilökohtaisina tai puhelinhaastattsluina.

Kartoitus- ja kannanarviointimenetelmät

Haastattelujen perusteella saatiin tietoa siitä
minkä tyyppisillä alueilla tunruripaljakalla
kiirunat viihtyvät ja siitä mistä niitä
varmimmin löytää. Aluksi kiirunoita etsittiin
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kävellen kiertelemällä summittaisesti
kivirakka-alucilla tuntureiden huipuilla.
Tulokset olivat kuitenkin tällä menetelmällä
heikkoja. Niin päädyttiin rickonmetsästäjien
menetelmään - kanakoirilla tapahtuvaan
lintujcn etsintään.

Kenttätyössä avusti kuusi kanakoiran-
omistajaa Maa- ja metsätalousminisl.eriön
erikoisluvalla. Heidän koulutettuj en koiriensa
avulla 1ähes kaikista tutkituista tuntureista
löytyi aikuisia lintuja ja joiltakin paljakoilta
myös poikueita. Kesäaikaan kiirunat victtävät
piilottelevaa elämää. Siksi niiden löytäminen
ilman koiraa on täysin sattumanvaraista.

Kiirunoita kartoitettiin kesällä 1998 koirien
avulla haastattelujen perusteclla tietoon
saaduilta kiirunatuntureilta 1 5.6.-10.8. useilta
paljakoilta Saariselän ja Nuorgamin väliscltä
alueelta. Saimme menetelmästä rohkaisevat
tuloksct. Koirien apu todettiin kartoituksessa
aivan vä1ttämättömäksi. Kiirunoille sopivan
elinympäristön pinta-ala arvioitiin Landsat-
TM 5-satelliittikuva-aineistosta, joka on

Oulun yliopiston maantietecn laitoksella
käsitelty digitaaliseen muotoon RKTL:n
porontutkimusaseman porolaiduntutkimusta
vartcn (Kumpula ym. 1997,Colpaert 1998).

Kiirunan elinympäristöksi sopimattomat
alueet, samoin kuin kivirakat ja
kivikkonummet, jotka olivat selkcästi
paljakka-alueiden ulkopuolella, poistettiin
digitaaliscsta karttapohjasta. Ko. alueita
verrattiin topografikarttoihin ja korkeus-
käyrästön ja maaston peitteisyyden
perusteella tehtiin valinnat. Kaikki puuston
peittämät tunturinhuiput poistettiin, samoin
alle 400 m korkeuskäyrän alapuolella olevat
rakkakivikot. Jäljelle jäivät alueet, jotka ovat
potentiaalisia kiirunan pesimis- ja
poikuebiotooppeja.

Alueille annettiin omien kartoitusten ja
haastatteluiden perusteclla kannantiheydet,
jotka olivat yleensä yksi pesivä pari
neliökilometriä kohdcn, kaikkein
parhaimmilla huipuilla kolmc paria
neliökilometrillä. Yhdistämällä arvio

kiirunatihcyksistä ja aluciden pinta-aloista
saimmc Suomen pesivä kiirunakannan
nykyiseksi kooksi noin 3 570 pcsivää paria.
Se on keskimääräinen vuosittainen kanta, joka
vaihtelce luontaisten runsauden muutosten
mukaan. Tämä arvio nykykannasta on hyvin
saman suuruinen kuin aikaisemmat arviot
pesimäkannasta (Väisäncn ym. 1998), joten

mitään kannanromahdusta ei näytä

tapahtuneen lultaessa 90-luvulle.

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään myös
kiirunan eteläisimmät csiintymisalucct. Pieniä

crillispopulaatioita saatiinkin selville
haastattelujen perusteella. Kiirunan cteläisin
esiintymisalue on hyvin laikuttainen.
Pssimistuntureita on vuosittain asuttuna tai
tyhjänä, mikä johtunee runsaudenvaihtcluista
varsinaisclla yhtenäisen esiintymisen alueella.
Vaclluksilla saattaakin erityinen merkitys
juuri cteläisimmille alueille. Ehkä Venäjän
suurtuntureilta tulce talvisin kiirunoita, joista
jokuncn jää pesimään Suomecn. Etcläiset
pcsimätunturit voivat olla yllättävän
mataliakin, kunhan tunl-urin huippu on puuton
ja kivirakkaa on vähintään yhden hehtaarin
vcrran. Nykyisin Suomcssa tunnctaan noin
sata tunturia, joissa kiiruna csiintyy.

Kiirunan luonnolliset viholliset

Tämä kappale pcrustuu haastateltujen
käsitykseen kiirunaa uhkaavista tckijöistä. Se

ei perustu vahvistettuihin tictoihin, mutta
antaa runsaasti tietoa tarkempicn tutkimusten
suunnittelun pohjaksi. Kiirunalla, kuten
kanalinnuilla yleensä, on useita saalistajia. Sc

on puolustuskyvytön pienikokoisiakin petoja
vastaan.

Tyypillisin tunLurialueen pcto, joka on riekko-
ja kiirunaspesialisti, on tunturihaukka. Scn

pääasiallinen ravinto on läpi vuoden aikuiset
kanalinnut. Nykyisin Suomcn paikallinen
l"unturihaukkakanta on niin pieni, ettei siitä
ole kiirunakannalle uhkaa. Norjasta arvellaan
tulevan talvisin kiirunaparvien perässä

kicrtelevi ä tunturihaukkoj a.

Kanahaukan on havaittu levittäytyneen myös
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Tunturi-Lappiin. Se seurailec hyviä
riekkoalueita ja yrittää pesiäkin tunturi-
koivikossa. Paljakka ci ole kanahaukalle
sopiva saalistusympäristö ja siksi sitä piderään
kiirunalle jokseenkin vähäisenä vaaratekijänä.
Samoin on kotkan laita. Kiiruna on kotkalle
liian pieni saalis.

Vastoin aiempaa tietoa pickanaa pidetään
huonoina pikkujyrsijäkesinä merkittävänä
riekon- ja kiirunanpoikastsn saalistajana. On
havaittu piekanaemoja, jotka erikoistuvat
linnunpoikasten pyydystämiseen. Linnunpojat
ovat sille sopivankokoinen ravintokohde.
Muuttoaikaan piekanat ahdistelevat
aikuisiakin lintuja.

Myös tunLurikihun osuuden poikueiden
verottajana arvioidaan vahvistunecn. On
havaittu, että kihut pyydystävät
järjcstelmällisesti lintupoikucita. Ne liikkuvar
usein paljakoilla, missä kiirunapoikucet
oleilevat. Hyvinä myyravuoslna
linnunpoikaset jäänevät rauhaan, mutta
huonoina jyrsijäkesinä saattavat kihut olla
kiirunapoikueille hyvinkin merkittäviä
saalistajia. Kihuille kelpaavat myös munat.

TunturipöIlö on myyricn puuttucssa
linturavinnon varassa. Jotkin yksilöt
erikoistuvat aikuisiin riekkoihin ja
kiirunoihin, varsinkin talvisin. Osa pöIlöistä
erikoistuu myös linnunpoikasiin. Tunturipö11ö
on kuitcnkin niin harvinainen, cttci sillä
arvclla olevan käytännön merkitystä
kiirunoille.

Nisäkkäistä kcttua pidetään selvästi
pahimpana kanalintujcn saalistajana. Sillä
licnee mcrkitystä pienen tai laskusuunnassa
olevan kiirunakannan aikana. Kettukanta on
lisääntynyt tunturialueilla. Siita saattaa tulla
merkittävä uhka kiirunalle, jos kettukanta
jatkaa kasvuaan.

Tunturissa kärppä on toincn nisäkäslaji, jolla
arvellaan olevan merkitystä kiirunalle.
Huonoina myyrävuosina kärpän on pakko
muuttaa ravintokäyttäytymist"ään ja silloin
kiirunanpoikaset ovat vaarassa. Muulloin sitä

pidetään merkityksettömänä kanalintujen
kannalta. Minkki on levittäytynyt yhä
pohjoisemmaksi ja se vierailee talvisin
paljakoilla pieniä purouomia pitkin.
Kiirunaparven tavatessaan se saattaa tappaa
muutaman niistä, enncn palaamistaan alas
tunturista.

Metsästyksen vaikutus kiirunakantoihin

Pcrinteisesti paikallisilla asukkailla on ollut
kiirunaa kohtaan suojeleva asenne. Sen
piilottclevan elintavan vuoksi kanta on
uskottu pienemmäksi kuin se todellisuudessa
on ollut. Siksi kiirunan tappamista on pidetty
hieman hävettävänä asiana. Riekon
ansapyytäjät ovat vä1ttäneet ansakaarteidcn
virittämistä liian ylös tunturiin tuiskun ja
myös kiirunoidcn takia. Kiirunat
pienikokoisina eivät ole toivottu saalis, niitä
ei ole huolittu cdes ravintoloihin. Saalis on
ollut korkeintaan kymmenen sattumalintua
pyyntikaudessa pyytäj ää kohden.

Lapissa paikallisella väestöllä on ollut hyvin
vähän kanakoiria. Kiirunan mctsästyksessä
koiran käyttö on välttämätöntä, mutta
sopivalla sumuisclla säällä saattaa
koirattomallekin tulla mahdollisuus lintujen
kcsyydcn takia. Silloin parvcsta voi vcrottaa
useitakin yksilöitä. Muulloin kiirunoidcn
ollcssa arkoja, on yhdenkin linnun
ampuminen on vaikeaa ja paljakoille
kiipeileminen parin kiirunan takia on turhan
vaivalloista.

Järjestäytyneet kanakoirametsästäjät pitävät
koiran koulutusta ja kilpailutoimintaa
tärkeinä, ja kilpakoirat koulutctaan riekkoja
varten. Kiirunan käyttäytyminen koiran
läsnäollessa on niin erilaista, että
kanakoiraharrastajat välttävät kiiruna-
paljakoille menoa. Koiran koulutus on heille
metsästystä tärkcämpää.
Metsäsl"yksessä suurin uhka kiirunalle koituu
vastuutl"omista metsästäjistä, joihin valistus ei
ole tehonnut. He pystyvät sopivalla sääIlä
tekemään suurta tuhoa tunturin
kiirunapopulaati olle.
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Metsästyskaudella Tunturi-Lapissa on monia

toispaikkakuntalaisia riekkojahdissa' He civät

aina tunn" alueita eivätkä tisdä kiirunoiden

olinpaikkoja. Silloin kiirunoita saattaa joutua

saaliiksi, vaikka Metsähallituksen luvissa

pyydetäänkin säästämään kiiruna' Nopeissa

iiiånteissa kiirunan erottaminen riekosta on

vaikeaa. Nykyään kiirunan metsästysaika

kcstää syyskuulta maaliskuun loppuun'

Talvella rickkoa koiran kanssa metsästcttäessä

saattaa tulla houkutus nousta ylemmäs

tunturiin, koska siellä on vähemmän lunta ja

liikkuminen helpompaa. Näin joudutaan

helposti kiiruna-alueillc.

Kiirunan tulevaisuus ja
kiirunakannan säilYttäminen

On arveltu, että kiirunat ovat vähentyneet

Suomessa. Kiirunakanta on haastattelujen ja

kannanarvioinnin perusteella kuitenkin

elinvoimainen. Huoli kiirunakannan nopcasta

vähenemisestä johtunee kannan paikallisista

monesti nopeista luontaisista runsauden-

vaihteluista. Mitään suurta romahdusta ci

kuitcnkaan licne taPahtunut.

Kannan pienuudesta johtuen kiirunakanta on

nykytilanteessa hyvin haavoittuva' Vctoomus

kaifitte metsästäjille kiirunan säästämisestä

on varmaan paikallaan. Mctsästäjien olisi

vältettävä paljakoille menoa, jotta kiirunoita

ei ammuttaisi tahattomasti' Tiedotusta

kiirunasta, sen elintavoista, vihollisista ja

järkevästä verotuksesta olisi syytä tchdä'

Vatralsettin tunnistamisvaikeudet pitäisi

saada karsittua kaikilta Lapissa metsästäviltä'

Kirjallisuus

Colpaert, A. 1998: From remotcly sensed data to

geographical information' - Acta Universitatis

Oulucnsis, A 307.

Kumpula, J., Colpaert, A', Kumpula, T' & 
-

Nieminen, M. 1997: Suomen poronhoitoalucen

talvilaidunvarat. - Kala- ja Riistaraporttcja 93'

' Riistan- ja kalantutkimus'

Kiirunan metsästysaika on nykyään kutcn

riekollakin, syyskuusta maaliskuun loppuun

saakka. Varsinaisiin laajoihin kiirunan

rauhoituksiin ci varmaankaan tarvitsc tällä

hetkellä mennä. Alueellisia mctsästys-

rajoituksia parhaimmilla paljakoilla voisi

rnää.äuikoinu, esim. kevättalvella, harkita'

Lisää tictoutta ja seurantaa kiirunakannan

kchitykscstä tarvitaan, mikäli halutaan

sailyitaa Suomessakin elinvoimaincn

kiirunakanta. Tä11ä hctkcllä kiirunakannan

jatkuvaa seurantaa ei ole jiirjestetty'

Useimmat mcneillään olevista

scurantatutkimuksista ovat kiirunan

clintapojcn vuoksi kelvottomia kiirunakannan

seurantaan.

Otammc miclellämmc vastaan

kiirunahavaintoja ja mielipiteitä eri puolilta

Lappia. Erityisen tärkeitä ovat kesäiset

p"Åi*a- ja poikuehavainnot ja eteläisimmät

alueet kiirunan levinneisyydestä'

Toivomme havainnot sähköPostina:

osmo.ratti@urova.fi tai

pekka.helle@rktl.fi
tai kirjeitse osoitteeseen:

J. Poikolainen
Inkilänmäenkatu 14 B 10

70340 KuoPio

Kiitokset

Kiitämme kaikkia haastateltuja, koiran-

ohj aaj i a j a etenkin maastotöihin osallistuneita

koiria.

Väisänen, R.A', Lammi, E. & Koskimies, P' 1998:

Muuttuva pcsimälinnusto. - Otava, Hclsinki'

Uotila, H., Nyholm, E' S. & Helminen, M' 1980:

Kiirunan ja riekon talviravinnosta Kilpisjlirvellä' -

Suomcn Riista 28: 59-66.
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Kirjosieppo pirstoutuneisso tolousmetsissä
Pekko Rohko

Metsänhakkuiden vaikutuksia linnustoon on
tutkittu paljon viime vuosina. Metsätalous
johtaa suuriin yhtenäisiin hakkuualoihin ja
tasaikäisiin metsiin. Metsien ikärakenne on
nuorontunut, ja laajat yhtenäiset varttuneen
metsän alueet ovat pirstoul"uneet aiempaa
pienemmiksi kuvioiksi (Helle & Jokimäki
1992, Raivio 1992). Eri elinympäristöjen
suhtcelliset osuudet ovat talousmetsissä siis
aivan crilaisia kuin luonnontilaisissa metsissä,ja tämä vaikutraa myös linruihin (Huhta
1996). Erityisrä huomiora on kiinnitetty
metsien pirstoutumisen vaikutuksiin.

Pirsl"outumisessa aicmmin yhtenäincn
ympäristötyyppi muuttuu vaihtelevan
kokoisiksi, muiden ympärisröryyppien
eristämiksi saarekkciksi (Haila lgg4).
Metsissä tämä tarkoittaa näkyvimmillään sitä,
että metsät ovat "saaria" hakkuun tai taimikon
keskellä. Luonnollista saarekcmaisuutta
edustavat vaikkapa avosoiden keskellä olevat
saarekkeet. Pirstoutumisen ekologisesti
tärkeitä vaikutuksia ovat saarekekoko ja
reunavaikutus. Rcunalla tarkoitetaan kahden
habitaatin välistä vaihettumiskohtaa.

Kasvillisuuden rakenteen ja lajikoostumuksen
on esitetty olevan keskeisessä asemassa
lintujcn elinympäristön valinnassa. pcrim-
mäincn tekijä valinnan taustalla on silti uscin
ravinnon määrä (Hild6n 1965).
Pirstoutumisclla on ärkeä yhteys
elinympäristön valintaan, sillä pirstoutumincn
aiheuttaa vaihtelua elinympäristön laadussa
esimerkiksi reunavaikutuksen tai muuttuneen
kasvillisuuden kautta. pcsimäympäristön laatu

taas vaikuttaa ratkaisevasti lintujen
pesimämenestykseen (Hild6n 1965).

Kirjosieppo on kolopesijä, joka ei itse koverra
pcsäkoloaan. Laji on erittäin helppo saada
pönttöön pesimään, ja se jopa suosii pönttöjä,
vaikka alueella olisi luonnonkoloja tarjolla
(Lundberg & Alatalo 1992). Koiraat saapuvat.
ennen naaraita ja valtaavat pesäkolon, jota ne
esittelevät naaraillc. Reviiri on pieni, koiras
puolustaa vain pesäkoloa ja sen lähi_
ympäristöä.

Kirjosicppo pyydystää valraosan hyönteis_
ravinnostaan oksistosta ja maasta (Atlegrim
1992, Lundberg & Alaralo 1992). Tässä
työssä tutkitaan kirjosiepon elinympäristön
valintaa kahdella tasolla. Suurcmmassa
mil"takaavassa selvitetään miten saarekekoko
ja pesäpaikan ctäisyys metsän reunasta
vaikuttavat pesäpaikan valintaan ja
pesimämcnestykseen. picnemmän mitta-
kaavan tarkastcluun kuuluu reviirin sisäisen
kasvillisuuden rakenteen vaikutus.

Aineisto ja menetelmät

Kenttätyöt suorireuiin 1992-1994 Rova-
nicmen maalaiskunnassa. Tutkimusalueen
metsät ovat joko kuivia mustikka-kansrva-
jäkälätyypin tai kuivahkoja variksenmarja-
mustikkatyypin kankaita. Metsät ovat
talouskäytössä, ja pirstoutuminen on
voimakasta. Avohakkuu on yleisin metsän-
uudistustapa, ja valtaosa puuttomista alueista
on hakkuuaukkoja tai nuoria taimikkoja.
Hakkuuaukeiden koko vaihtclee muutamasta
hehtaarista muutamaan neliökilometriin.

8
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Alueilta valittiin selväraj aisia mctsänrcunoj a,

joihin pönttöjä sijoitettiin metsänrsunaan

,ana", kohtisuoriin linjoihin 50 metlin

välein. MeLsäsaarekkeet, joilla linjat

sijaitsivat, jaettiin koon perusteella kolmcen

luokkaan: pienet (<1 ha), keskikokoisct (1-5

ha) ja suuret (>5 ha). Kcskimäärin pönttöjä oli

linjassa viisi, enimmillään kymmenen'

Piånissä saarekkeissa oli vain yksi tai kaksi

pönttöä.

Pönttöalueita seurattiin keväällä toukokuun

alusta lähticn päivittäin pönttöjen

asutusjärjestyksen ja muninnan aloiLtamiscn

selvittämiseksi. Pesimään asettuneet linnut

pyydettiin pöntöistä ruokinta-aikana

iångastusta varten, ja niiden ikä määritettiin

kaksiluokkaisena (2-kv linnut tai sitä

vanhemmat). Poikaset punnittiin juuri cnnen

lentoonlähtöä noin 13 vuorokauden ikäisinä'

Lähtöpainon poikuckohtaista keskiarvoa

käytcttiin poikasten laadun kelpoisuusmittana'

Reviirin laadun selvittämiseksi jokaisen

pöntön ympäriltä tchtiin kasvillisuuskuvaus'

Tarjolla olcvaa ravintoa pyrittiin arvioimaan

Elinympäristön valinta ja pesimämenestys

suhteessa etäisyyteen metsänreunasta

Kullekin linjalle ensimmäisenä saapuva koiras

ei kertaakaan valinnut aivan mctsän ja aukean

rcunassa sijaitsevaa pönttöä (Kuva 2)'

lyöntihaavinnalla, jossa pesirnäympäristöstä

haavittiin vakioiduin tncnetelmin selkä-

rangattomia eläimiä. Tulokset on käsitelty

tilastotietcellisin menctelmin, mutta niitä tai

tilastollisia merkitsevyyksiä ei tässä

kirj oituksessa esitellä.

Tulokset

Elinympäristön valinta ja pesimämenestys

suhteessa metsäsaarekkeen kokoon

Pienissä metsäsaarekkeissa jäi suhteellisesti

cniten koiraita parittomiksi (Kuva 1)'

Metsäsaarekkeen koko ci kuitenkaan

vaikuttanut pönttöjen asuttamiseen, sillä

kaikkien saarekekokoluokkien pöntöistä oli

asuttuna 25-30 prosenttia. Yksilöiden

morfologia ei myöskään eronnut saarekekoon

suhteen. Mctsäsaarekkeen koolla ei ollut

vaikutusta pcsimämenestykseen' Ainoa

merkitsevä ero oli muninnan alkamis-

ajankohdassa: picnissä saarekkcissa muninta

alkoi myöhemmin (Taulukko 1)'

Kuval.Parittomienkoiraidenosuuskaikistareviirillisistäkoiraistaerikokoluokansaarekkeissa.N

= reviirien määrä, ilmoitettu kuvassa'

Suosituimmat pöntöt sijaitsivat 50-1 00 mctrin

etäisyydellä reunasta. Etäisyys metsän

rcunasta ei silti vaikuttanut peslen

jakautumiseen linjoillc tarkasteltaessa

kaikkicn pesien jakautumisl'a (Kuva 3)'

Lintujen morfologiassa ci ollut merkitseviä

9
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eroja eri etäisyysluokissa. Etäisyydellä si ollut
yhtcytLä myöskään pesimätulokseen
(Taulukko 2). Kolmen tutkimusvuodcn
yhdistetyssä aineistossa 156 pesästä tuhoutui

muninnan alku
munamäärä
pesäpoikasmäärä
lcntopoikasmäärä
lcntopoikaspaino

1l prosenttia. Pesien tuhoutuminen oli
samansuuntaista eri kokoisissa saarekkeissa,
eikä eroja ollut myöskään eri eräisyyksillä
metsänreunasta.

Taulukko 1. Pesimämenestys eri kokoluokan saarekkeissa t (tSD). N = pesien määrä. * =
parittomat koiraat mukana.

Saarekekoko
<l ha 1-5 ha >5 ha N

koiraan saapuminen 26.5. +6,9 25.5. +7,2 23.5. +5,g l0*, g, 32
naaraansaapuminen 31.5.t4,2 25.5.+5,4 25.5.+5,6 4,6,25

7.6. +1,8 1.6. +4,2 3.6. +4,8 S,l2,3S
5,4 +0,6 5,9 +0,7 6,0 +0,9 5, 14,36
5,5 +0,6 5,2 +1 ,0 4,9 +l ,'l 4, 14, 36
4,5 +2,4 5,0 +1,0 4.'l +l,j 4, 14,35
14,8 +0,9 14,2 +O,9 14,4 +0,7 4, 14,33

ooikasprosentti 64.0 t50.0 85.1 t17.8 78.5 t29.6 5. 14.36

80
70
60
50

"h 40
30
20
t0
0

0 m 50-100 m >lO0 m

etöisyys reunosto

Kuva 2. Koiraiden saapuminen linjoille suhteessa pesäpöntön etäisyyteen metsän reunasta. Vain
kunkin linjan ensimmäinen keväällä havaittu koiras on huomioitu. N = tarjolla olleiden pönttöjen
määrä.

10
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>100 m

Kuva 3. Pönttöjen asutusprosentti eri etäisyyksillä metsänreunasta' N = tarjolla olleiden pönttöjen

määrä. N eroaa kuvan 4 iastaavasta, silla joillain linjoilla ei ensimmäiscn koiraan valtaama pönttö

ollut yksiselitteisesti määriteltävissä'

Taulukko 2. Pesimämenestys suhteessa pesän etäisyyteen reunasta ( t +SD)

muninnan alku
munamäärä
pesäpoikasmäärä
lentopoikasmäärä
lcntopoikaspaino

3.6.t3,4
5,8+0,8
4,'7 +7,5

4,7+1,5
14,3t0,8

2.6.t5,0
6,0+0,8
4,8+1,6
4,8+1,6
14,5r0,9

2.6.+4,1
5,9t0,8
4,8+1,5
4,8+1,5
14,5t0,6

20,29,22
21,30 23

21,30,21
21,30,27
21,29,20

1

Kasvillisuuden vaikutus elinympäristön

valintaan

Kasvillisuuden rakcntcen vaikutusta

elinympäristön valintaan tutkittiin erikseen

rcunapöntöillä (0 m) ja metsän sisäosan (>50

m) pöntöillä, koska kasvillisuudcn rakenne

voi olla riippuvainen etäisyydestä

metsänreunasta (Matlack 1994)' Reunassa

koiraat saapuivat myöhemmin pöntöille,

joiden ympäristöissä oli paljon kuusia' Myös

metsän sisäosissa koiraat välttivät pönttöjä,

joiden ymPäristössä oli kuusia ja
havupensaita. Havupensaiden välttäminen

ilmeni naaraidenkin tulojärjestystä tarkas-

teltaessa. Vanhojen ja nuorten koiraiden

reviireillä puulaj isuhteet olivat varsin crilaiset

(Taulukko 3). Nuorten koiraiden reviireillä

valtaosa puista o1i mäntyjä. Vanhat linnut'

valtasivat pcsäpaikan lehtipuita ja kuusia

kasvavasta mstsästä.

Ero reviirin laadussa näkYi mYös

pcsimistuloksessa. Vaikka eri ikäiset koiraat

saapuivat pcsimäalueillc samanaikaisesti'

,unhut linnut pariutuivat selvästi aikaisemmin

(Taulukko 4). Tämän seurauksena myös

muninta alkoi aiemmin. Nuorten koiraiden

pesissä munamäärä, ja scn seurauksena pesä-

ju lentopoikasmäärä, jäivät pienemmiksi'

Poikasten lähtöpaino ei kuitcnkaan eronnut

toisistaan näiden ryhmien välillä'

11
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Taulukko 3. Puiden prosenttiosuudet ja kappalemäärät (, rsD) lajeittain aikuisten
ja nuorten kirjosieppokoiraiden reviireillä. Reviirien määrä: aikuiset 3J, rutoret2l .

Aikuiset Nuoret
mänty, Vo 48,8 +36,0 13,2 +21,4

, kpl 9,4 +6,7 14,1 +8,4
kuusi, 7o

, kpl
koivu, Vo

25,6 +24,5 12,1 +13,2
J,4 +7,'/ 3,0 +3,3
25,6 +21,5 14,7 +20,2

,kpl 1,2 t7.Q 3,9 +6.5

Taulukko 4. Pesimistulos vanhojcn ja nuorren koiraiden reviircillä (x tsD).

Vanhojcn Nuorten
koiraiden reviiri koiraiden reviiri N

koiraan saapuminen 225. +4,4
naaraan saapuminen 23.5. +4,0
muninnan alkamincn 31.5. +5,1
munamäärä
pesäpoikasmäärä
lcntopoikasmäärä
lentopoikaspaino

6,2 +0,8

5,4 +1,4

5,2 +1,4

14,4 +0,9

Pohdinta

Suuren mittakaavan vaikutukset

Kirjosieppo pyrki reviirinvalinnassaan
välttämään pienimpiä metsäsaarekkeita.
Pienissä saarekkeissa koiras jäi suurella
todcnnäköisyydcllä parittomaksi. Saman-
suuntainen ilmiö on havaittu myös pohjois-
amerikkalaisella ruskojuovakcrttulilla, jolla
parittomien koiraidcn osuus populaatiossa
kasvoi pirstoutumisen lisääntycssä (Villard
ym. 1993). Pcrimmäinen syy huonoon
pariutumismencstykseen on epäselvä, mutta
selittäviä tekijöitä liencvät mm. erot naaraiden
suorittamassa parinvalinnassa (Villard ym.
1993).

Myös kirjosicpon osalta ilmiön sclitys voi
piillä parinvalinnassa. Naaras voi karttaa
pieniä mctsäsaarekkeita esimerkiksi vähäisen
ravinnontarjonnan vuoksi. Haavinta-ainciston
pcrusteella sclkärangattomien tiheys picnissä
saarekkeissa ci ollut merkitscvästi pienempi

50, 30
40,24
52,32
54,34
50,33
48,32
47,31

suurempiin saarckkeisiin verrattuna, mutta on
mahdollista, että pientcn saarekkeiden
ravintotarjonnan kokonaismäärä on riittä-
mätön, ja saarekkect eivät tämän vuoksi ole
suosittuja.

Toinen mahdollinen selitys on, että pienissä
saarekkeissa laulavat koiraat olivat nuoria, ja
\aaraaL suosivatkin parinvalinnassaan vanhoja
koiraita. Kirjosiepolla naaras valitsee
puolisonsa pitkälti koiraan reviirin, eikä iän,
perusl-eella (Alatalo ym. 1986). Koiraan laatu
voi silti vaikuttaa valintaan keskenään
sarnanlaisissa ympäristöissä (Lifjeld &
Slagsvold 1988a). Parittomaksi jääneiden
koiraidcn ikä ei olc kuitenkaan tässä
aineistossa tiedossa, joten sclitys jAä
varmistamatta.

Kir.losicppojen pyrkimys vältää aivan
hakkuun ja metsän reunassa pesimistä oli
toincn suurimittakaavaisen tarkastelun
paljastama havainto. Tämä liinyy myös
pienten metsäsaarekkciden välttämisccn,

23.5. +4,2
26.5. +3,9

3.6. +2,9

5,6 +0,9

4,8 +1 ,6
4,6 +1,6

14,4 +0,9
poikasprosentti 85.8 t21.4 83.4 t25.4 4g.32

L2



Kokko 1999

koska nämä ovat käytännössä kokonaan

rcunaa. Suosituimmat pesäpaikat eivät

toisaalta olleet aivan metsän sisälläkään, vaan

50- 100 metrin etäisyydellä reunasta'

Toteukseltaan samantapaisessa työssä

Kuitunen ja Mäkinen (1993) havaitsivat

puukiipijän valitsevan pesäpaikkansa

mieluummin metsän sisältä kuin rcunasta'

Puukiipij öiden suosimat pesäpaikat sij aitsivat

viclä etäämpänä reunasta kuin kirjosicpolla,

yli 100 metrin etäisyydellä. Kuitunen ja

Mäkinen (1993) ehdottivat tälle kahta

selitystä: lisääntynyttä pesien tuhoutumista

reunassa ja epäedullista ruokailualuetta'

Lisääntynyttä pesäpredaatiota rcuna-alucilla
ja pienissä saarekkeissa on havaittu myös

muilla kolopesijöillä (csim. Kuituncn & Hclle

1988). Tässä työssä erot pesätuhoriskissä

eivät ollect merkitseviä eri ctäisyys- tai

saarekekokoluokkien vä1i11ä.

Reunapesien emojen täytyy mahdollisesti

lentää pidempiä ravinnonhankintamatkoja,

sillä kirjosieppo ei pyydystä ravintoa aukealta

(Lundbcrg & Alatalo 1992). Lisäys lennctyssä

matkassa voi olla hyvin kuluttavaa, sillä

pesäpoikasvaiheen loppuaikoina molcmma[

vanhemmat voivat ruokkia poikasia kolmen

minuutin välcin (Alatalo ym. 1988)'

Lisääntyncet ravinnonhankintakustannuksct
voivat vaikuttaa aikuisten lintujen

selviytyvyyteen, sillä pcsinnän jälkeen

linnuilla on edessään runsaasti cnergiaa

vaativat sulkasato j a muuttomatka.

On myös mahdollista, että ravinnontarjonta

oli reunoissa huonompi. Tämä selitys on

epätodennäköinen, sillä uscissa tutkimuksissa

on havaittu reunoissa olevan enemmän

selkärangattomia kuin metsän sisäosissa

(esim. Helle & Muona 1985). Myös tämä työ

osoitti reunassa olevan cniten selkä-

rangattomia, mutta ero oli merkitsevä vain

picnimmässä kokoryhmässä (<0,5 cm)' Tätä

suurempien eläinten esiintymiscllä ei ollut

yhteyttä etäisyyden kanssa. Kirjosiepon

ravinto koostuu Pääosin suurista

selkärangattomista (Litjeld & Slagsvold

1988b), joten oleellinen ravinnontarjonta ci

siis eronnut rcunan ja metsän sisäosicn välillä'

Emojen laadun vaikutus pesimämencstyksecn

pyrittiin poistamaan erityisellä siirtokokeella

eliminoimalla ensimmäisenä saapuvan koiraan

valinl.aetu. Kokcessa pöntöt asetcttiin riviin
metsänreunan suuntaisesti 50 metrin

etäisyydelle reunasta. Pönttöihin asettunect

parit jaettiin satunnaisesti koe- ja

kontrollipareihin. Koeparicn pönttöjä

siirrcttiin vaiheittain metsän ja hakkuun

reunaan ja kontrollipönttöjä puolestaan 50

metriä metsän sisään. Siirtojen tulokscna

pöntöt sijaitsivat metsänrcunassa (koepönttö)

ja metsän sisällä 100 metrin ctäisyydellä

rcunasta (kontrolli). Koe- ja kontrollipöntöistä

muodostcttiin siirtclyparcja, joissa lintujen

muutolta saapuminen ja pcsänrakennus olivat

aj alliscsti mahdollisimman identtiset.

Uscimmat pcsimisen tunnusluvuista civät

cronnect reunaan ja mctsän sisälle vietyjcn

parien kcsken. Ainoastaan lentopoikasten

paino erosi merkitsevästi reunapönttöjen

poikasLcn ollessa kevyempiä. Monilla
varpuslintulajeilla poikastcn elossasäilyvyys

on havaittu pieneksi, jos poikaset ovat pcsästä

lähtiessään kcvyitä (Magrath 1991, Linden

ym.1992).

Elinympäristön sisäisten tekijöiden
vaikutukset

Reviirin sisäisten muuttujien merkitys oli
suurimittakaavaisia tckijöitä voimakkaampaa'

Rcviirin sisä11ä lehtipuiden ja -pensaiden

suosiminen selittivät sekä kirjosieppojen

saapumisjärjestystä että pesimismcnestystä'

Monia varpuslintuja tutkittaessa reviirien

välinen laatuero on ollut havaittavissa

lehtipuiden 1a -pensaiden määrässä tai

tiheydessä (esim. Virkkala & Liehu 1990)'

Näiden tekr.1öiden suosimincn on selittynyt

ravinnontarionnan vaihtelulla, ja tämä on

myös voitu osoittaa kokeelliscsti (Rodenhouse

& Holmcs 1992). Tässä tutkimukscssa runsas

ravinnon määrä korreloi voimakkaasti

lchtipuiden ja -pensaiden sekä kuusten kanssa'

13
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Kirjosiepon kannattaisi valita pesäkolonsa
mahdollisimman tuottavalta paikalta
poikasten ravinnonsaannin varmistamiseksi.
Ravinnontarjonnan arvioimincn kcväällä on

kuitenkin vaikeaa, sillä selkärangattomicn
runsaudet olivat pieniä, eivätkä cronnect
reunan ja mctsän sisäosicn vä1i11ä.

Lchtipensaiden ja -puiden määrä voikin
toimia vihjeenä hyvästä pesäpoikasaikaisesta

ravinnontarjonnasta (Smith & Shugart 1987).

Erityiscn sclvästi reviirin sisäistcn l.ekijöidcn
erot näkyivät tarkasteltaessa eri ikäistcn
koiraiden reviirejä: vanhojen lintujen reviirit
olivat lehtipuu- ja kuusivaltaisia. Vanhat
koiraat saapuvat tavallisesti muutolta ennen

nuoria ja valtaavat parhaat reviirit (Lundberg
& Alatalo 1992). Tässä tutkimukscssa eri-
ikäisten koiraiden saapumisajat eivät cronneet
msrkittävästi, mutta vanhojcn koiraidcn
reviireillä muninta alkoi kuitenkin
aikaisemmin. Tämä viittaa siihen, että vanhat
koiraat saivat houkuteltua itselleen puolison
nopeammin kuin nuorct.

Kirjosieppo pirstoutuneessa talousmetsässä

Mctsicn rakcntccn muuttumincn on

vaikuttanut linnustoon suuresti. Taantuneet
lajit ovat uscin vanhaa metsää

elinympäristönään suosivia paikkalintuja
(esrm. Helle 1986, Väisänen ym. 1986).
Sukkession alkuvaiheiden lajit, kuten
pajulintu, niittykirvinen ja punakylkirastas

ovaf runsastuneet (esim. Väisänen ym. 1986,

Virkkala 1987). Pirstoutumisen vaikutukset
laji- ja yksilötasolla ovat hyvin vaihtelevia.
Talousmctsissä lapintiaisen poikastuotto on
picnempi, ja ruokailu-, pesintä- ja
yöpymispaikat ovat vähcntyncet (Virkkala
1990, Virkkala & Liehu 1990). Metsolla on
havaittu soidinjärjestclmän kärsivän

Kirjallisuus

Alatalo, R. V., Gottlander, K. & Lundberg, A. 1988:

Conflicl or cooperation between parcnts in feed'ing

pirstoutumisen seurauksena (Rolstad &
Wcggc 1987).

Luonnonoloissa kirjosieppo on lähinnä
vanhaa mctsää suosiva laji (esim. Helle 1985,

Vrrkkala ym. 1994). Tähän on syynä paljolti
se, cttä kirjosieppo on täysin riippuvainen
muiden lintujcn tekemistä koloista.
Varttuneissa metsissä on enemmän kuolleita
puita, mutta myös encmmän koloja
kaivertavia lajcja, erityisesti tikkoja
(Angclstam & Mikusinski 1994, Virkkala ym.

1994). Talousmetsissä kolojen määrä on
picni, ja lehtipuidcn poisto on haitallista myös

kirjosiepon ravinnonhankinnan kannalta. On

ilmeistä, että talousmetsät eivät ole

kirjosiepon parhaita mahdollisia elin-
ympäristöjä. Kirjosieppoa suoslva

metsänhoitotapa olisi jättää lehti- ja lahopuita
metsiin ja välttää voimakasta metsien
pirstomista.

Kiitokset

Pekka Helle, Esa Huhta ja Jukka Jokimäki
opastivat työn kaikissa vaiheissa.

Maastotöissä avustivat myös Jukka Forsman
ja Jouko Inkeröinen. Matti Ylijurva teki
ympäristökuvaukset. Juhani Itämies, Arja
Itämies ja Päivi Tanncr mäåirittivät

sclkärangattomat. Kiitoksia !

Summary: Reproductive success of thc Pied Flycatcher

Ficedula hypoleuca

The habitat choice and reproductive success in the Pied

Flycatcher in a fragmented forest area was studied in
nortehrn Finland. Males avoided nest-boxes in the

smallest forest stands (<1 ha) and in the forest edge.

The breeding piuameters wcrc not affected neither by
the size of thc forest stand nor by the distance from the

cdge. Proportion of deciduous trees and spruce were

higher in ten'itorics of old males than in those of
yearlings. Dcciduous trees contained more invcrtebrate
food and as a consequence thc breeding success of old
malcs was bcttcr than that of ycarlings.

nestlings in the Pied flycalcher Ficedula hypoleuca.
- Ornis Scand. 19:31-34.

Alatalo, R. V., Lundberg, A. & Glynn, C. 1986:

Female picd flycatchers choose territory quality and

not male characteristics. - Nature 323:152-153.
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Varanginretki 2. -4.4.1999
Heikki Korhu

Käväisimme om. ajankohtana katsomassa
kcvään cdistymistä Norjan Varanginvuonolla,
kokoonpanolla neljä Karhua - joista
innokkaimpia linLuharrastajia Heikki ja Olli -
sekä Ari Linna ia Heikki Minn, Turun
puolcsta kumpaincnkin.

Lähtö tapahtui Ivalosta pitkänperjantain
aamuna kello 9, ajankohdalle tyypilliscn
hienon keväisen sään vallitessa. Inarin
Kirkonkylässä hoksittiin kottaraincn
istumassa langalla. Karhuille tämä oli kcvään
cnsimmäincn muuttolintu. Niinpä saatiin aihe
herkistelysoittoon Olli Osmoselle sekä
tarkistussottoon Rikkosen Martille, jonka
pihapiiriin Sigga./Sikovuonoon linru,
luultavasti sama, oli saapunut jo viikkoa
aiemmin.

Kaamasen Neljän Tuulen Tuvan kahvi-,
lapintiais- ja tundraurpiaispysähdykscn (hyvä
ruokintapaikka kahvilan ikkunan edessä, mm.
kymmenkunta viherpeippoa talvehti) jälkeen
seuraava pysähdys tapahtui kello 12.45
Jäämercn rannassa, Varanginvuonon
pohjukkaa pcittävän jään rcunassa, muul.ama
kilometri Varangerbotnista Vesisaarcen päin.

Jään reunan tuntumassa uiskenteli haahkoja ja
alleja ja lukuisimpina vesilintuina (noin 50
kumpaakin) alli- ja kyhmyhaahkoja. Tukka-
koskelo, harmaa- ja merilokit viettävät
vuonolla myös talven, mutta meriharakka oli
saapunut muutolta varmaankin aivan vasta,
samoin luultavasti rannalla seisseet
kymmenkunta kalalokkia.

Seuraava kohde oli Nessebyn eli Uuniemcn
kirkko. Laskuvesi oli paljastanut kirkon

länsipuolellc laajat licu.eet, joilla ruokaili mm.
kymmeniä allihaahkoja ja merisinejä, kuusi
meriharakkaa lisää ja kolme ristisorsaa, jotka
kuulcmma olivat kevään ensimmäiset. Kirkon
vierciscllä kalliolla staijaillut Jon Asmar
Olsen (ent. Sverrc Asmar Nilsen) kertoi myös,
että olimme myöhästyncet viidcllä minuutilla
tunturipö1löstä, joka oli lentänyt aivan vicrestä
kohti vuonon etelärantaa, saaliiksi
nappaamansa varis kynsissään. PölIö oli
kuulemma viihtynyt alueella jo pidempään.
No, olimme hyvin iloisia em. kevät-
muul.tajista, jotka olivat tänne päästäkseen
sentään joutuneet kiertämään koko Norjan
rannikon ympäri ja joista ristisorsallc Nesscby
on äärimmäinen esiintymispistc Euroopassa.
Kallioilla oli 15 pulmusta ja merellä lensi
myös pilkkasiipi ja muutama pesimäpukuinen
mcrimetso. Satoja meri- ja harmaalokkeja oli
ilmeisesl"i ksväiscn sään houkuttelemina
ascttunut pareittain seisokelemaan viclä lumcn
pcitossa oleville pesäpaikoilleen 1äheisillc
saarille.

Vadsön cli Vesisaaren satamassa uiskenteli 15
kyhmy- ja 150 allihaahkaa. Enin osa
talvehtijoista oli siis jo poistunut. Sataman
lokkicn melko vähäiscn määrän arvelimme
johtuneen pääsiäisen hiljentämästä
kalastukscsta.

Seuraava pysähdyspaikka itää kohti mentäessä
oli Ekkeröy, jonka kannaksen rantahiekalla
ruokaili 150 merisirrin parvi ja merellä ui 300
allihaahkaa, 5 pilkkasiipeä ja 5 mustalintua.
Viimcksimainitut arvelimmc jälleen keväl
muuttajiksi. Muutama sata pikkukajavaa oli
ascttunut pcsähyllyilleen ticvaren jyrkänteen
pienecn yhdyskuntaan. Ekkeröyn suuremman
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I

1

kolonian linnut näyttivät myös olevan, jo

;;ik;ii;. Jätimme kävnnin siellä paluumatkan

ohjelmistoon.

Kaksi vanhaa merikotkaa huomattiin autosta

i**uttu kivellä tien tunturin puolella ennen

i"tar*t"tta' Niitä ei häirinnyt' vaikka

nouti-." autosta ulos parin sadan metnn

näässä. Jatkcttuamme taas matkaa kotkat

il;i;"t lentoon. Koska meillä oli täsmällecn

sama suunta, mittasimme niiden

äuitut"nronopeudeksi 70-80 km/h' kevyecn

myötätuuleen.

Päivän kovin laji huomattiin niinikään

iiiH.rrut," autosta hi"tun Skallelvin j älkcen:

Olli ilmoitti rannan lähellä uivasta isosta

;;;il,;. Kaukoputkilla todettiin tavallista

loikkuu selvästi suurempi koko ja iso nokka'

iääkuikasta poikkeavat mustavalkea pulu

i*ot,unr.o p;ä, niska, kaulan takaosa '1a

,"ttapuoti, valkea leuka' poski' kaulan 
:t"",:1

ja rinia, heikko valkeahko kaulansivun sepelln

äit "i 
ja tasaisemman muotoinen' vaaka-

suoraan suunnat'tu, vaaleanharmaa nokka'

i"t" 
-pnnfrn ja käriestä oli musta' Eli

iuirlp.,l"i r"t vantra amcri kanj ääkuikka I 
.Laj 

i

ä ' tnattn huomattavasti jääkuikkaa

t *rir"i."*Pi, vaikka on lännemPänä

tärtiffir", talvivieras' Norjanpinna meille

jokaiselle!

Amerikanjääkuikan lähel1ä ui myös päivän

*u** kyhmyhaahkaparvi' 7-0. lintua'

frytrrniti* ajelimme Vardöhön eli

Vuoieijaan, jossa majoituimme klo 18'35

N;.d uimu paatuOun varessa (Strandgata

i zJ'Ji uiir", uan " G3 e'te gärdeniin"' Is äntäväki

oiitatt,"ny, pääsiäisenviettoon tunturiin' mutta

[alon avain ja valmiiksi kirjoitettu kuitti

maksusta olivat sovitussa paikassa'

HM ja OK lähtivät varmuuden vuoksi vielä

"rn"n 
pimeää tähystämään- Hornöyan

lintuvuorta kaukoputkilla kadun pohJols-

päästä. Sää oli edelleen melko tyynt 1a

i"råit", aurinkoinen, lämpötita ehkä 
-+4C'

mutta taivas veti jo pilveen lännestä alkaen'

fo.;ut palasivat tyytyväisinä: pari tuhatta

kiislaa ja ainakin 30 lunnia lintuvuoren
'fryffy,ffr't"tä 

arviolta 20 000 pikkukajavaa'

Lahivesillä näyttäytyncet noin 150 hyljettä'

ioista 96 kpl uiskcnteli yhtenä parvena'

'riiiÅir" siihcn, cttä täällä oli myös kalaa'

Pääsiäislauantain aamuyöllä talon seinältä

kuulrnot tuulen ujellus ja lautasantennln

,atrratt,"fy puolestaan viittasivat siihen' että

rää'ärärr,trmassa' Aamulla todcttiin tuulen

;;;i"i;;;, mYrskYn voimakkuudclla

iuotecsta, lämpötila oli pudonnut paKK.ascn

or"i"lf" iu tmiu pyrytti sankasti' Tyypillinen
'v;;1; tevaisaa' oli helPPo uskoa

*uituiiu"tlttcen tietoon' että kyseessä. on

*;;;" ainoa kauPunki' jossa ."," "'ku'::
itrår.. Lumi tuli kuitcnkin pidcmptna-..1a

irfr""rnoirt kuuroina ja kuurojcn. välillä

*äuioi katsoa lintuja' kunhan hakcutul

rnut Oottitirrrnan suoj aisaan paikkaan'

Strandgatan Päästä näki edclleen

t"-rt"ir,f."f f a lintuvuorelle' mutta nyt hyllyt

äiäivilLi"a ja kiislat tipoticssään' )":1,,:'
näkynyi edes uimassa saarten cdustalla'

il;i;;" tuhat pikkukajavaa .sentään. 
oli

,",i"rf" 
""i"via, 

lokkeja la vesilintuj.a lensi

*rp-nåttn vastatuuleen tarkkailupaikkamme

år,iir", osa tuulen painarnina hienosti aivan

,l"."ria. Tavallisempicn lokkien joukossa oli

,;;i;" isolokkeja, vanhoja ja er1.. 
it<11sia

,rät"*p," kyhmyhaahkoia ui lähistöllä 60 ja

;;il Lerilintulajeina riskilä ja karimetso'

jälkimmäisiä 5 Yksilöä'

Välillä kävimme myrskyltä. Rarllmin

suojassa olevassa satamassa' jossa lintuja

paasi katsomaan tosi lähcltä' Tiedusteluumme
'paasisifO lintuvuorta katsomaan veneellä

ianaan tai huomenna' jos tuuli tyyntyy'

satamalaitoksen (takin selässä

ihurn"u"r"n") kutteiikuski vastasi' että tuuli

"i 
IVV*V ennenkuin tiistaiksi' Silloin pääsee

i; hir"'on 150 kruunua hengeltä' Jäimme

äi",ii-n*, johtuiko vastaus säätiedotuksesta

vaiko PääsiäisPYhistä'

Koska sää ei parantunut aamuisesta ajelimme

tunnelin kautta pois kaupungista ja tuiskussa
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tunturin yli Kibergiin siinä toivoss a, että
tilanne olisi siellä parempi. Turha toivo.
Lyhyinä lumikuurojen väliaikoina
onnistuimme kuitcnkin näkemään Kibergin
satamassa mm. kaksi karimetsoa, 10 isolokkia
ja 300 allihaahkaa.

Loppupäivä kului sään paranemista
odotellessa vuoroin Hasselnesissa (tarkkailu-
niemen virallinen nimi) turhaan ruokkilintuja
tähyten ja vuoroin sataman lokkeja ja
vesilintuja katsellen ja valokuvatcn. Edellisen
yön samassa majapaikassa viettäneet Esko ja
Annikki Sirjola palailivat Ivaloon. Illansuussa
tullecn tekstiviestin mukaan siellä paistoi
aurinko!

Sunnuntai 4, huhtikuuta: seinän pauke
harveni aamuyöllä, muLta lunta pyrytti
edelleen aamulla ylösnoustaessa. Tuuli oli
kuitenkin jonkin verran tyyntynyt ja
lumikuurojen välit pidentyneet. Ensim_
mäisellä puolen tunnin (8.30-9.00) käynnillä
Hassclnesissä näkyi paitsi ennestään tuttuja
lintuja ja kaupungin puolelta Hornöyalle
lentänyttä merikotkaa jo ruokkilintujakin.
Pohjankiisla ja kahdeksan lunnia lensi
määritysetäisyydeltä.

Merellä lensi kiislaparvia melko etäällä,
parvet hävisivät Hornöyan taa pohjoiseen.
Laskimme lyhycssä ajassa 1 000 lentävää
kiislaa. Kävimme välillä kaupungin
satamalahdella toteamassa lintutilanteen siellä
melko rauhalliseksi ja palasimme sitten
pohj oiskärkeen j arkamaan sraijia. Nyr kiisloj a
msni merellä jo lähes jatkuvana jonona: klo
9.35 alkaen ensimmäisen kolmen minuuLin
aikana yhteensä 3 000, sitten 1 000 kahdessa
minuutissa jne. Kaikki 1-2 km:n eräisyydellä
muutaman kymmcnen - muutaman sadan
linnun parvissa samaa reittiä kuin aiemmin
aamulla. Laskimmc kiisloja 20 minuuttia klo
9.55:cen eli kunnes seuraava lumikuuro taas
pimensi näkyvyyden. Yhteensä 12200 kiislaa
pohjoiseen tuona aikana! Mielenkiintoinen
ilmiö, ottaen huomioon, että Hornöyan
kiislakanta on esitetiedon mukaan n. 4 300
paria (3-4 000 paria erelän- ja 2-30O paria

pohjankiislaa). Linnut näyttivät selväsLi
olevan muutto- eikä esim. ravinnonhankintaan
liittyvässä siirtymälennossa. Mutta mistä ne
muuttivat ja mihin? Muistelimme tietoa
edelliseltä keväältä 10000:n pohjankiislan
muutosta, olikohan 10. huhtikuuta? Jos
muutto jatkui samantapaisena useita tunteja,
kyse oli kymmenistä tuhansista linnuista.
Emme jäänect odottelemaan jatkoa, vaan
päätimme poistua "hyvä maku suussa,,.
Tunnelmaa lisäsi OK:n klo 9.52 kiislamuuton
seasta irrottama komea vanha suula, kevään
ensimmäinen sekin, ainakin meille.

Maksun - 250 kruunua per kahden hengen
huone per yö - (taulukkohinta on 300,
puhelinnumero 990-41. -789- 81 S2g)
sovittuun paikkaan jätettyämme lähdimme
paluumatkalle klo 12. Kyltin mukaan Ivaloon
oli matkaa 372 km. Ensimmäiset 50 km
vallitsi tuiskusää, väliin oli vaikeuksia erottaa
edes aurauskeppejä. Ekkcröyaan päästyä alkoi
paistaa aurinko. Ehkä noin 20 000
pikkukajavaa ui valkeana pitkulaisena
lauttana Ekkeröyan suuremman yhdyskunnan
edustalla. Kaksi merikotkaa kävi välillä
nostamassa ne lentoon. Vajaan tunnin
odoteltuamme kajavat alkoivat siirtyä
pesimähyllyille. Ensimmäiset asettuivat
kolonian keskiosaan, laitimmaiset hyllyt
täyttyivät viimeisiksi. Lienevätkö linnur
tehneet tämän jo montakin kertaa kevään
aikana? Muninnan alkamisecn menee
varmaan vielä aikaa, mutta yhden parin
näimme jo parittelevan.

Kauniin sään vallitessa kävimme toteamassa
Vesisaaren sataman edelleen melko tyhjäksi.
Reilu viikko aiemmin siellä oli nähty
seitsemän grönlanninlokkia.... Nessebyn
kirkolla klo 16.35 alkanutta evästaukoa
juhlisti mm. kesäpukuinen naurulokki, joka
sekään tuskin oli saapunut talvisen Lapin
kautta. Viimeinen Norjassa nähty mainittava
lintu oli vanha merikotka, joka liuvaili
vastarannan tunturin yllä, lähellä
vuononperukan jäänreunaa. Takaisin Ivalossa
oltiin klo 21.40.
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Retkellä 2.- 4. 4'lggg N orj as sa havaitut lintulaj it:

ilerikanjääkuikka 1

15 35

812
3oo 250

160 100

600 550

10 40

1

15

4
3

60 280
1

suula
merimetso
karimetso
haahka
kyhmYhaahka

allihaahka
alli
mustalintu
pilkkasiiPi
$kkakoskelo
merikotka
meriharakka
merisirri
naurulokki
kalalokki
harmaalokki
isolokki
merilokki
pikkukajava
pohjankiisla
ätelän/Pohjankiisla
riskilä
lunni
pulmunen
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r45
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40
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Lisäksikesykyyhky(3.4.2Vardö),harakka,varis,korppi,vafpunen'urpiainenitundraurpiainen.
Yhtcensä 30 lintulajia'

HeikkiKarhu,Hukkaperä4,99800Ivalo,puh.kotiin016-661014,e-mail:karhut@zoo.gate.fi
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Helmipöllöjen syysPyyntiö Rovoniemen

seudullo 1999
Ismo Kreivi

Helmipöllö on monelle tuttu keväisestä

puputuksestaan. Joku on saattanut saada sen

jopa asukikseen sopivaan pönttöön' Mutta
mitä tapahtuu sen jälkeen, kun helmaripoikue

kapuaa ulos pöntöstä tai puunkolosta? Mitä
poikasct sen jälkcen puuhastelevat? Jonkun

aikaa ne ovat vielä emojen ruokittavana,

mutta pikkuhiljaa on aika aloittaa oma

itsenäinen elämä. Syksyä kohden mentäessä

on edessä vaellus. Ja mitä ParemPi
pesimävuosi on ollut, sitä enemmän

pö11önuorisoa on liikkeellä.

Monin paikoin Suomessa lintuharrastajat ja

varsinkin rengastajat ovat tietoisia näistä

pöIlöjcn syksyisistä liikkeistä. Aikanaan joku
viisas keksi myös aloiLtaa pöl1öjen syksyisen

pyynnin ja rengastuksen. Syyspyyntiä on

harrastcttu eri puolilla Suomea varsin

aktiivisesti, mm. Kemi-Tornio-seudun
rengastajat ovat irrotelleet alueellaan pöIlöjä

syksyisin vcrkoistaan jo yli kymmenenä

syksynä. Parhaana syksYnä 1991 on

verkkoihin erchtynyt lähes 500 helmaria.

Muualla laajassa Lapin maassa on helmarin
pyyntiä on kokeiltu vain satunnaisesti - tai oli
kokeiltu ennen tätä sYksYä.

Kaikki alkoi Songasta

Oikeastaan kaikki alkoi Paavalniemestä.

Ensimmäinen pyyntiyritys Rovaniemen

maalaiskunnan Paavalniemessä antoi kovin
laihan tulokscn. Saaliina oli kokemusta ja
donitseja Sipiläisen Kimmon repusta.

Helmipöllöistä sen sijaan ei tehty

minkäänlaisia havaintoja. Pöllöjen

puutl-uminen aiheutti toki keskustelua. Joku

syytti paikkaa, joku liian varhaista ajankohtaa.

Joka tapauksessa pöIlöt puuttuivat.

Mutta sitten 21 . elokuuta Songassa

lehtimiesten mökin pihapiiriin viritctyt verkot

antoivat saaliiksi lupaavasti kuusi helmaria.

Lisäksi teimme Veikko Isomursun kanssa

useita äänihavaintoja ulkosalla seisoskel-

lessamme. Pöllöjä liikkui alueella varmasti

enemmän kuin tuo kuusi yksilöä'

Vennivaaraan

Songassa siis ainakin oli pöIlöjä. Mutta
matkaa sinne kertyisi aivan liikaa ajatellen

pyytämistä useana iltana viikossa. Niinpä
pyyntipaikka piti löytää mahdollisimman
läheltä kaupunkia. Kokeilimme ensin

Ollervaarasta, mutta siirryimme sitten

Vennivaaraan aivan kaupungin tuntumaan.

Tä11ä Vennivaaran paikalla pyysimme 27.

elokuuta - 18. syyskuuta kahtenatoista iltana

ia yönä. Jokaisella pyyntikerralla saatiin

verkkoihin eksymään vähintään yksi pö11ö.

Parhaana yönä verkoissa pyristeli yhdeksän

eri pö11öä. Sää näytti muodostuvan varsin

ratkaisevaksi tekijäksi pö11öjen liikehdinnä11e.

Sateisella ja tuulisella säällä pöllöt eivät juuri

liikkuneet ja turha niitä oli verkostakaan

etsiskellä.

Nuoriso hyvin edustettuna

Määritimmc kaikista kiinni saamistamme

helmipöIlöistä niiden iän. Ja kuten arvelim-

mekin suurin osa pöllöistä oli kesän -99

poikasia: peräti 43 pöIlöä 57:stä (ikäryhmä
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lkv). Vuoden -98 ikäluokkaa o1i 10 yksilöä

(ikäryhmä 2kv). Kolmelle pöllölle määritim^-

rn" lakri *1k, elikkä ennen vuotta -99

syntyneet ja yhdelle saimme iäksi +2kv eli

'\ranhus" oli syntynyt ennen vuotta -98'

Tämäkin picni otos osoittaa sen, että

vacltavista hclmarcista valtaosa on nuoria

saman vuoden poikasia. Se, mihin helmipöllöt

Kuval.KiinnisaatujenhelmipöllöjenmääräVennivaarassasyksyllä1999.

vaeltavat, jää arvailtavaksi' Ainoastaan yksi

Vennivaaråsta saaduista pöllöistä oli

aikaisemmin rengastettu. Muut olivat

rengastamattomia, ja näin niiden kotipaikka

on 
-tuntematon. Tuo ainokainen kontrolli oli

tänä kesänä pesäpoikasena Juuassa rengastettu

lintu. Matkaa Rovaniemelle kertyi 398

kilometriä.
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Yllätys, yllätYs

Vaikka kiinnisaatuien helmipöllöjen määrä

yllättikin positiivisesti, niin syyspyyntien

suurin yllätys koettiin syyskuun viidennen

päivän iltana. Olimme mukanani olleen

tapani Pirisen kanssa enemmän kuin

ihmeissämme, kun menimme verkkoja tuona

iltana ensimmäistä kertaa tarkistamaan'

Verkkoon oli tarttunut lehtopöllöl ! Kyseisestä

lajista ci liene aiemmin kovin monta

håvaintoa Lapin läänissä, pois luettuna Kemi -

Tornio -alue' Tietysti lchtopöIlöjä voi

tääIläkin liikkua, mutta koska se liikkuu vain

pimeän aikana, jää se helposti huomaamatta

(kuten muutkin Pöllölaj it).

Suunnitelmia ensi vuosituhannelle

Hclmipöllöjen syyspyynti on sen vcrran

lcppoista hommaa, että sitä tultaneen

j atkamaan tulcvinakin vuosina' Odol'cttavissa

än tietenkin huonoja vuosia, jolloin vaeltavia

helmipöllöjä on huomattavasti vähemmän

kuin tänä syksynä. Mutta toivottavasti vuosicn

myötä tietämyksemme helmipöllöjen

syksyisesta liikehdinnästä kasvaa ja voimrne

inruu ainakin jonkinlaisen vastaukscn

kysymykseen, mihin pöllömme syksyllä

suuntaavat.

Lopuksi vetoomus lukijoille

Jos joku tämän jutun lukijoista saa tulevina

urorinu pönttönsä asukiksi pöllöperhcen, niin

pyydän ottamaan yhteyttä allekirjoittanecseen

iai- iotrontin muuhun rengastajaan poikasten

ja emojen rengastamista varten' Siten

saisimme arvokasta lisäaineistoa vielä kovin

vaatimattomaan "pöllöarkistoomme"' Kiitos

viclä kaikille syyspyynncissä mukana ollcille'

Ismo Kreivi
Salmenperä 8 B 19, 96440 Roi

prfi. O16-3424808 tai 040-7686448

päivämäärä

2L
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Vorpuset kodoksisso
Jukko Jokimäki jo Morjo-Liiso Koisonlohti-Jokimäki

Itävallan varpusten kerrotaan vähentyneen 30

Vo. Wienin varpusmäärät ovat nykyään vain

10 % entisaikojen tilasta (Lintuverkon

keskustclupalsta, tammikuu I 998)'

Kuluvan talven aikana tekemiemme talvisten

laskentojcn mukaan Tervolan keskus-

taajamasta ja Kemijärven Seinälästä varpuset

otivat tyystin kadonneet, Meltauksessa oli

vain pari tirskuttajaa ja Rovaniemen

kaupungin talvehtivicn varpusten määrä ,oli
vain noin kymmenesosa 1990-luvun alun

määristä (Taulukko 1)' Parhaimmillaan

talvella 1996197 Rovaniemen kaupungin

koealalla on havaittu varpusia jopa yli 200

yksilöä (Jokimäki, suull. ilmoitus)' Osmo

iunila kiinnitti huomiota Rovaniemen

talvisten varpuskantojen vähenemiseen 1970-

luvulla llunila 1978). Jo tätä ennen oli

Tenovuo (1967) raportoinut varpusten

vähenemisestä Suomen suurten kaupunkien

keskustoissa.

asutustaajamien lintulaskennoissa' Laskennat

ha).

Varpunen on Lapissakin asutustaajamien

runsaslukuisimpia lintulajeja (Jokimäki &

Kaisanlahti 1998). Laji on Lapissa kuitenkin

varsin nuori uudi stulokas. Varpunen vakiintui

säännölliseksi pcsimälinnuksi napapllrln

pohjoispuolelle vasta 1990-1uvun alussa ja

Lsimcrkiksi Ruijan kylät laji valloitti vasta

toisen maailmansodan aikana (Väisänen ym'

1998). 1980-1uvu11e asti Kilpisjärvi oli

Suomen ainoa paikkakunta, missä ei ollut

vakituista varpuskantaa (Järvinen 1991)'

Kyläkaupan tulon myötä varpuset valloittivat

Kilpisjärvenkin.

Toistaessamme talvell a 1999-2000

aikaisempina talvina tekemiämme talvilintu-

laskentoja Lapin asutustaajamissa huomiom-

me on kiinnittynyt monisn pikkulintujen'

etcnkin varpusten, vähäisyyteen (Taulukko

I ). Koska olemme saanest tietoomme

samansuuntaisia havaintoja varpusista myös

muualta, katsoimme aiheelliseksi raportoida

havainnoistamme. Ulkomaisena esimerkkinä

Taulukko 1. Varpustcn yksilömäärät keskitalvel.la eri

tehtiin yhden käyntikerran koealamenetelmäIlä (n' 30

1999120001991192

Tervola
Rovaniemi
Meltaus
Ivalo

Kemiiärvi,
Kemijärvi,

Särkikangas
Seinälä

18

109

25

4l

1998199

52
30

0
1l
2

55

199912000
15

0

?2
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kaupungin pesivä varpuskanta \96'7 -69' 1 983' 1 985 j a

,iiä", f ayntlt".tun kartoitusmenetelmällä'

1999 eri osa-

Taulukko 2. Rovaniemen

alucilla. Laskennat tchl'iin

1 985 r999
1967 -69 1 983

Keskusta (81 ha)

Keskustaa YmPäröivä
vyöhyke (130 ha)

Rantavitikan

82
55

t7

75

52

32

48
48

41

83

52

46

omakotitaloalue (149 ha)

Mistä sitten varpusten väheneminen voisi

iohtua? Aikoinaan varpusmääricn on todettu
'rat"ntyn"", hcvoskannan pienenemiscn

s"uruutr"nu )a mYöhemmin moottorl-

iiik;"", kusuu on vähentänyt varpuskantoja

entisestään (Väisänen ym' 1998)' Varpusta on

;j;il; myos vainotiu ja kentics moderni

ol.ttit"tttuoiikaan ei enää tarjoa varpusille

.iinarn"i sopivia pesimäpaikkoja (Vuorisalo

& Tiainen 1993). Varpuncn lienee hyötynyt

runsastuneesta talviruokinnasta' mutta

talvesta lg74-1975 lähtien laji on vähentynyt

keskimäärin 3 % vuodessa ja 1950Juvun

kantoihin verrattuna varpuskannat 9y1
,at 

"r,yr"", 
peräti 40 % (Väisänen & Hilddn

1993).

Rovanicmcn kaupungin pesivä varpuskanta ei

sen sijaan olc muuttunut kovin pa[on

iiuututto 2). Havainnot viittaavat siihen'

etU varpusilla olisi vaikeuksia nimenomaan

lalviaikaan. Kenties lisääntynyt aunngon-

kukan siemenillä tapahtuva talviruokinta ei

suosi varpusia. Tarjolla olevaa ravintoa on

Lapissakin hyödyntämässä yhä useampla

suiia; esimerkiksi viherpeipot o)/at

runsastuneet Lapissa viime vuosikymmeninä

räjähdYsmäisesti.

Ravintokilpailu lajien välillä on olctcttavasti

ti.it,yny, ja nain- ollen varpusten elinchdot

ti"nevai ätta osin kaventuneet' Ainakin

talvella lggg-2OOO lintupedot' kutcn

varpushaukka ja etenkin varpuspöllö' ovat

oiät poikkåuksellisen yleisiä 
-Lup1n

asutustaajamissa' Kun pcto kerran 
..löytää

runsaasti ravintoa tarjoavan alueen' alkaa sc

usein sitä myös tehokkaasti hyödyntää'

Vu.prt"t ovai sopivan kokoista ravintoa

mJf" pedoil1e. iaupunkien jätehuolto ja

jätteide; tehostunut erittely voivat myös

äsaltaan vaikuttaa varpusille tarjolla olevan

ravinnon määrään'

Näyttääkin siltä, että mahdollisia "liln
,urPurt"n vähenemisecn on uselta'

Huruiotorn.ne korostavat kaupunkien ja

muiden asutustaajamien linnustomuutosten

seurannan tärkcyttä' Toivottavasti varpusten

,ai"n"*in"n on vain tilapäistä ja laji piristää

tulevaisuudessakin asutustaaj amiamme'

Kiitokset

Heikki ja Sinikka Karhu sekä Esko Sirjola

il"*i,Å"t Ivalon keskustaajaman linnut ja

luovuttivat aineiston käyttöömme'

Summary: Is the House Sparrow decrcasing in northem

Finland?

We studied the population changcs of Housc fp-1tto*
in firc hrman settlements in northern Finland' House

;;;;;;;" surveYed bY using: 
""P,:'*^'i:1.'

piot m"tnoa in winter dme and five vistts mapprng

method in summer ume' According to mid-winter

,r.".yt tf.tt" 1), The House Sparrow has disappeared

il;;; study sites, has decreased heavily in threc

"ii". 
-ti", 

anä the House Span'ow PoPulation has

staved constant in one study site' However' the

;'rär;;;;;"tion of House sparow has not changed

i, ,t" ,ä*..f Rovanicmi (hurnan population 35 000)

ir",n- iqol to 1999 (Table 2)' we suggest that the

"tr*"aa 
changes in House Sparrow abundance..could

U" ,efuteO to t-he changes in winter food quality or

"r*i,r' increascd intcr-specilic compctition and

iärtturå'ir.,""'e oi avian ptådntot' in urban habitats in

Finland.
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Lintuhorrostusto Internetissä

Lapin lintuihin voi tutustua nykyään kätevästi myös Internetissä'

Ohessa on muutama vierailemisen arvoinen osoite,

www.birdlife.fi Birdlife Suomen sivuilla ilmestyy viikottain koko maan kattava

lintutilannekatsaus. Lapin ohella kannattaa lukea mitä on nähty Kemin alueella,

Kuusamossa j a Pohj ois-Pohj anmaalla'

www.linnut.sodankyla.fi Sodankylän havaintoja ja lintupaikkoja kattavasti.

www.zoo-gate.fil-karhut/suomi/linnut.htm Inarilaisten sivu, jolta löytyy muun muassa luettelo

Inarin Lapin lintulaj eista.

home.sol.no/-stingray/Varanger.htm Tommy Pedersen ja Håkon Heggland ylläpitävät

Varanginvuonon lintusivuja. Havaintopalsta päivittyy usein.
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KIRJA-ARVO5TELUJA

Tietojärköle Itö-Lopin I innustosto

Lennart Saari, Erkki Pulliainen ja Teuvollietajärvi: Itä'Lapin linnut

;ffi;. öulun vliopistopaino' oulu 1998'

Otin ltä-Lapin linnut käteeni poikkeuksellisen

äi"i"rr.iirti"n vallassa' Kirj oittajista Lenlart

ä""ti'ä, t",ueilvtovcrini vli 30 vuodc" 
T1,1,1:

Tcuvo Hictajärvi nykytuttu Ja "lTl
Pulliainen hyvän näivän tuttu sund

valtakunnan julkkis niin ticdemiehenä-kuin

;:','';i$;T,'28'uod"n";:åil'*t 
t'i;;,å

lintukirjoittelunt
;;-;;jä;;;k;ston avulla sekä jo 1e60-luvu11a

äio".rii ,"Gi'r'i saariselän ja Itä-Lapin

äiu""tf u lisäsivät tietysti uteliaisuuttam'

Kirjan johdannossa Pulliainen toteaa' Itä-

Laoin linnut on osa trilogiaa' jotlu 
..ol1t

iåä,"'r ii.""v'""' Lapin taigaa ja Merilohi'

;;;iiJ"" tvö{aossa ahkerana julkaisijana

il:il i'utiiuin"n on kirjoittanut

,äi iää"'"' ^ t'"^?i:"jrentlJur -,XH'ä::
maastossa ja Saart ot

ffi;;J;-osan aineiston kokoamisl'vöstä'

itä-Lapin linnuston tutkimushistoriaa lukiessa

nvkvornitologia vähän harmittaa' että

;iliä;; .ikupuolella miltei mikä tahansa

pi,i.*tr.o liniuretki pohjoisccn

lirio.iultise.ti mcrkittävä! Karkeasti -ottaon

,oiOuun sanoa, että vasta Värriön tutkimus-

aseman perustaminen Sallan kunnan

pättrJirrr.tt""' 1967 ja viime ...vuosi-

kymmenten votmakkaasti lisääntynyt

lintuharrastus ovat nostaneet Itä-Lapin

ii;;;r;", tuntemuksen mclko hyvälle tasollc'

Kirjan pääosan muodostaa lajistokatsaus'

iå-1"'ir1,Jnnrr läpi kaikki alueella tiettävästi

'f',uruitut ' lintulaj it' Satunnaislajit käsitellään

suooeasti, mutta Värriön tutkimusaseman"#;;il 
keskcisct lajit hvvinkin -Pfrus-

teellisesti diagrammein I a taulukoin' Ka.ikista

lajeista on seikkaperäinen .:"ll"yt
i"'rinn"iryyO"'ta, parimääristä maailmassa'

;il;;"J':;j" vcnäjällä sckä uscimmitcn

::;;" ";il,;,nir",ta lähiseuduilla Po-hjois-

liä;J"j;'«'"orun nicmimaalla' Kunkin

lintuheimon alussa on tiivis tietopaketti' joka

-".tittauatt 1isää kirjan antia ja arvoa'

Läntisen Lapin läänin lintuharrastajalle ' 
on

ä"i.rf.ii".it," tictää, että ltä-Lapissa

i"i,i"iöi" ,, lcviämisinvaasio 19?.4'

;;;;k;;,- "" omaksunut avohakkuur elin-

ä;d;' 
"oittttutottti ci olc vakiintunut

ä#;j i*' ;'T :lt;lX' l';' i:il #Tl"[il:
vihervarPusen vlngan(

;täil ;*allisiÅpia luonnonääniä' tuntuu

;;d"i;, että lähes yhtä pohjoiscssa'. mutta

ä;;ä titom"ttii idemPänä lajia on

niukasti'

Lanintiaisesta kirjassa sanotaan odrrtustcn

;Jää;i" 
- 

"-"lienee eräs Itä-Lapissa

j;#ä taantuncita tintulajcja'"'-T':u
hurjalta, että vlela vuosisadan 

'Tt" '-: ,"]t
,"r""*J"ft,"' esimerkiksi oulangalla metslen

ll-ä. i*iri",t' Kirjan perusteella "3vttäl-liln
;ilor*td on kohdannut suurin Purtern

samanlainen romahdus'

Kirian loppuosassa on kiinnostavaa ' 
ja

;;,i.;;"^'öi,diskelua' jossa ilmciscn .*:'n
;;;ll";, joidenkin itäistcn lajicn lcvtämtsen

åi"""t ,iära kesken' Olisi ol1ut Vstlvaltllta

;;tr* Åt'in nähden kesken' Läheskään

kaikkicn lintujcn ystävien ajattclu , ci

luontevasti yllä tuhansien vuosien taakse'

i.;;;; "*#tibiologeilla: 
kvsvmvs on siis

j ääkauden j älkeisestä aj asta'
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ita-Lupl, ääteväl luonnonolot rassaavat

;i;t"i linnustoa: välillä on märkä' 
,,Y]111

."ifou viikkoa myöhemmin)' Toisaalta

p*iii^it", RK-kritiikki lienee ainakin osaksi

Poliitikko-biologi Pulliainen osaa vetää suuria

finjoju pohdiskellessaan EU:n maatalous-

äiäiilr*, ja Vuotoksen altaan mahdollisia

,"itrirf.-i" ita-Lapin linnustoon' Juuri näin

;;td;; luoda vastuullista politiikkaa' En vain

,**arra, miksi hän jätti käYttämättä

iil"itr"a", ihmctcllä maailmanlaajuiscn

vmpäristönsuojelun puuttumista- tirjoil"

iu"ttuun Åuuttolintujcn lalvialueidcn

ongelmista - sieltähän olisivat pilkistänect

*å. t,iyttyyr, ahneus, sorto ja väestöräjähdys'

i"ri"* rlira lintuharrastajienkin miettiä'

vaikka tätä hyvää kirjaa lukiessaan'

Kirjan tekijät ovat tarkkoja miehiä' 
-Tutlu

,i.i"i,a ja kommahdyksia 1öytyy'. Monia

ti"dorruni olcvia Itä-Lapin harvinaisuus-

havaintoja puuttuu' Kultarinnan tolkutonta

il"y,"'ci ole selvitctty sama-lla Plrustcett

lisuudclla kuin tiltaltin "rämcltntulcn"

slimiinpistauaa virhcttä' En usko' että

poiuru.puntn on koskaan ollut Itä-Lapissa

1 1 .5. - tässä on varmaan kritiikittömästi

urf.onu jotain maallikkohavaintoa keväältä

1gg1 (punakylkirastas olisi tullut samana

pairata' sekä pohjansirkku ja mctsäkirvinen

Kuusomon linnut kirioksi

;;i'r;;, iutututu"t kesäkuussa ja oikeiden

talvien ankaruus. Aina linnuston muutosten

svvt civät kuitcnkaan ole pesimäalueella vaan

äuuttomatkan varrella tai talvehtimis-

seuduilla

Kuusamolla on lintuharrastajien keskuudglsa

o*u *uin""nsa. Pohjoisten ja eteläisten lajien

sekoitusta maustavat itäiset erikoisuudet'

il; sinipyrstö ja pikkusirkku' 
. 
Paljon

*oin"".tu 
^on 

vuodesta 1984 järjestetyn

Kuusamon lintumaratonin ansiota' mutta toki

;i;;"" linnustokin on omalla tavallaan

oaikallaan. Etelä-suomcssa ci jonkun Antti

Va.ritin harvinaisuushavainto tunnu uskot-

turutru, ennen kuin scn käy joku bongari

tarkastamassa.

Itä-Lapin linnut on kaiken kaikkiaan painavaa

tekstia - kiitos Lennart, Erkki ja Teuvo' Yks-i

iattuir", kirjan tarkoitus licnee yllyttää

t".io*uun åmista havainnoistaan entistä

i**okkuut *in, niin että mahdolliset tulevat

kirjat ovat entistä ParemPia

Jormo V' A' Holonen

Toimituksen huomautus

Teoksesta on ilmestynyt vuonna 1999 toinen

painos. Siihen on lisätty jonkin v?rrT

äin"it,ou vuodelta 1998 (mm' tietoja' jotka

"irii "n,lr""t 
ensimmäiseen painokseen' s9k'i

*Våt joitakin aivan uusia havaintoja)'

uyå"nryrcia lajikuvauksiin, joitakin uusia

yir""nu"ro,uulukoita sekä pari uutta lukua

iilr**on muutokset atlaskausien välillä sekä

iutt u lotl*äen ja Marja-Liisa Kaisanlahden

tirioi,rt Itä-Lapin taajamalinnustosta)'

Ensimmäisessä painoksessa esiintyvät

pulnori.f,""t o, py,itty korjaamaan'.j i ]lyt<si'*ukuun on liitetty englanninkielinen

yhteenveto'

Heikki Seppänen: Kuusamon linnusto kautta aikojen

iis 
"iuu".öulun 

yliopistopaino' oulu 1999'

ainutlaatuista. Kuusamon linnuista on tietoja

io iSO ,uoa"n takaa. Varhaisin dokumcntti on

äpuiuitpuppi Elias Lagukscn luettclo'-joka

pcrustuu 1760-luvun havaintothtn' blnarl
'Mcrikallio puolestaan kirjoitti Oulangan

linnustosta vuonna 1921' Uudempaa

ii"inÅvt,a on julkaistu etenkin ornis
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Fennicassa ja Aureolassa. Nyt Kuusamon

lintuhar:rastajien voimahahmo Heikki

Seppäncn on koonnut tietämyksen yksiin

tuntiln. Teos on ilmestynyt Oulun yliopiston

Oulanka reports -sarj assa.

Kirja koostuu viidestä lyhyestä artikkolista ja

lajisto-osasta, jossa esitellään kaikki

Kuusamossa joko varmasti tai todennäköisesti

tavatut lintulajit. Lajisto-osa vie kirjasta

valtaosan, 2OO sivua. Seppänen kirjoittaa

esipuhcessa alkupcräiscn ilmestymis-

aikätaulun tähdänneen 1990-1uvun alkuun'

Julkaiseminen kuitenkin viivästyi, ja tästä

johtuen eräät kirjoituksct vaikuttavat nyt

vanhoilta. Esimerkiksi talvilintulaskennoista

kcrtovan artikkelin aineisto päättyy talvecn

1g86t87 . Tuntuu kieltämättä omituiselta lukea

vaikkapa sinitiaisesta, että se on tavattu

talvilintulaskcnnoissa vain kahdesti, ja selata

sitten lajisto-osaan, jossa kerrotaan laj1n

levittäytyneen sivukylillekin ja olevan jo

töyhtO- la kuusitiaista vleisempi, n'ltikte]11

pairittarin", uudemmalla aineistolla olisi

äitta.atta lisännyt sen arvoa' Kirjan lopusta

löytyy kylläkin kahden sivun Laulukko, johon

on 
-looito 

talvilintulaskentojen kokonais-

yksilömäärät lajeittain vuoteen 1996 asti'

i-iitetaulukkoina esitetään myös kevätmuuton

ensimmäiset havaintopäivät (vuosilta 1976-

1995) ja lintumaratonissa havaitut lajit

(vuoteen 1998). Viimeksimainittu taulukko

pitää lisäksi sisällään harvinaisempien lajien

arvioidun Parimäärän'

Lajisto-osan lajikuvaukset noudattavat

monista muista paikallisfaunoista luttua

rakennetl.a. Sekä vanhemmasta esiintymisestä

että nykytilanl"eesta on omat kappaleensa'

Nykyisia yleisyyttä kuvataan sanallisesti ja

kannankehitystä piirroksena' Kevätmuutosta

esitetään ääripäivät ja ksskimääräincn

saapuminen, syysmuuttoa kommentoidaan

satunnaiscmmin. Lajin havaittavuus on

taulukoitu kuukausittain arvoin 0-3'

Harvinaisemmista lajeista esitetään graalisesti

havaitsemisprosentti lintumaratoncissa 1984-

lgg5. Tämän kuvan sclitysvoimaa jäin

miettimään, sillä se kertoo ainoastaan

montako prosenttia joukkucista on kunakin

vuonna lajin havainnut. Kuvasta ei ilmenc'

montako eri yksilöä rallissa on tavattu' joten

mahdollisten kannanmuutosten tarkastelu on

hataralla pohjalla. Joidenkin lajien' esim'

peukaloisen, kohdalla arvelen kuvan

nousus.runtauksen kertovan ainoastaan siitä'

että lajin vakituiset esiintymispaikat on opittu

tuntemaan, ja havaittavuus on tästä syystä

parantunut. Muutamien ennen yleisten lajien

älamaki sen sijaan näkyy kyllä näissäkin

kuvissa, muun muassa tiltaltin havailseminen

näyttäisi olevan vuosi vuodelta vaikeampaa'

Pienisrä puutteistaan huolimatta Kuusamon

linnusto on mcrkkiteos, joka kuuluu jokaisen

pohjoisen linnuista kiinnostunsen koti-

tiriustoon. Paikallislaunan kokoaminen. on

aina hatunnoston arvoinen suorltus'

Lappilaiselle lintuharrastajalle krrja 9n
oiuuttir"n siksikin, että se käsittelee jonkin

verran myös Posion ja Sallan linnustoa'

Näistä kunnista mainitaan erityisesti

vanhempia havaintoja. Kirjan aincistoa on

myös hårkullista verrata tuoreeseen Itä-Lapin

linnut -kirjaan, jonka tarkastelualue osuu

Kuusamon kirjan kanssa päällekkäin Sallan

velTan.

Scppänen kiittelee lintumaratonin osuutta

Kuutu*on lintutietämyksen kartuttamisessa'

Rallin merkitys on kiistatta suuri, kokoaahan

se vuositl-ain satakunta harrastajaa koluamaan

metsiä, soita ja järvcnselkiä' En kuitenkaan

voi olla ajattelematta, mitä paljastuisi' jos

lintumaraton pidettäisiin muutaman vuodcn

ajan vaikkapa Posiolla tai Suomussalmella'

Noiden naapurikuntien linnusto tuskin

poikkcaa kovin radikaalisti Kuusamosta'

simtilset Valtavaarat ovat vain vielä

löytämättä. Rallitarmon suuntaaminen

vaihteeksi tällaiselle linnustollisesti

huonommin tunnetulle alueclle lisäisi

lintutietämystä tavalla, joka kuusamolaisille

on jo tuttu.

Pekko Rohko
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Retkelle pohjoiseen

Vrsa Luhta: Inarin Lapin luonto_ ja lintukohdeopas
192 sivua. Pohjois-Lapin Markailu öy, Outu tO-eZ.

Vesa Luhta on tehnyt oivallisen kirjan ylä_
Lapin luontokohtcisia. Nimensä mukaisesti

_\irja on luonto-opas pääpainon ollessa
linnuissa. Teoksen atoittavai pohjois_Lafin
yleiskuvaus ja alueen eliömaailman eslttetf.
Ensinmainitussa luvussa tulevat tutuiksi muun
muassa asutushistoria, sääolot ja saamelaiset.
Jälkimmäinen taas on lyhyt katsaus ylä_Lapin
eläimistöön kasvien jäädessä uane_mätt"
huomiolle.

LuonLokohteiden esittely vie 130 sivua.
Esitoltäviä kohteita on kaikkiaan el , ja ne onryhmitelty kymmeneen lukuun maan_
tieteellisen sijaintinsa mukaan. Kohteiden
kirjo on suuri. Toisaalta mukana on pi"rla
Sllteita, kuten Utsjoen kirkkoruvat, Ja'toista
ääripäätä edusravar sarojen neliökilåmetrien
laajuiset kansallis- ja luonnonpuistot sekä yli
tuhannen neliökilometrin koloincn tru.irr_järvi. Linnustollisesti mietentiintolsten
koh.teiden yhteydcssä Iuetellaan lyhy;;i
pesimälaj isto, muuton aikana havaith;t'laj itja satunnaisemmat siivekkäät nähtävyyd .r. "'-

3hd3 teksr.i on sujuvaa ja monipuolista.
Lintujen 

.ohella kirja käy myös 
'fryratsi

opastukseksi Lapin kasvimaailmaan

tutustujalle. Kirjan kuvitus on korkeatasoista.
Valokuv.ista vastaa pääosin Martti Rikkonen,jonka kuvia sivuilta löytyy peräri g;
kappaletta. Muita kuvaajla ovai *urn ,rurru
Matti Mela ja pekka Anrikainen. Sirpa
Seppäsen kuvataulut ja Kirsi furtuä,
piirrokset täydentävät kuvallista antia
mainiosti. Kartat ovat selkeitä ja
informatiivisia.

Tekstiä elävöittävät myös sinne tännesirotellut lainaukset Lappia koskevasta
kirjallisuudesta. Siteerattujån 3outorru orui
muun muassa Erno paasilinna, Samuli
Paulaharju ja Annikki Karinicmi. Ki{;;
lopussa on OIli Osmosen ja Heikki fu.t u,laatima lista Inarin Lapissa tavatuista
linnuista. Lintujen yleisyyttä on luonnehdittu
kirjainkoodeilla ja paikoin riiviillä sunaltir"lia
kuvauksella. Mahdollisia tapaamispaikkojakin
on lueteltu. Kirja on mainio tietoiaketti ylä_
Lapin luonl.oon ensi kertaa matkaavalle, mutta
siitä löytyy runsaasti tictoa kokeneemmallekin
lapinkävrjälle.

Pekkq Rohko
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Aves Lopponio pinnorolli 5. -6. 6.1999
Ismo Kreivi

Lapin lintutieteellisen yhdistyksen oma

pinnaralli, Aves Lapponia, järjestettiin nyt

Lolmatta kertaa koko yhdistyksen aluetta

kattavana. Kisassa joukkueiden (2-5 henkilöä)

on määrä havaita mahdollisimman monta

lintulajia 24:n tunnin aikana. Eniten lajeja

havainnut (= pinnoja kerännyt) joukkue on

voittaja. Jos kahdella tai useammalla

joukkueella on yhtä paljon pinnoja,.ratkaisee

voittaian ässien määrä (ässä = laji jota muut

joukkueet eivät ole kisassa havainneet)'

Mukaan oli uskaltautunut kymmenen

joukkuetl.a: yksi Kemijärveltä, Pellosta ja

Rovaniemeltä sekä peräti scitsemän

joukkuetta Sodankylästä. Sää ei tämänvuotista

kiruu suosinut. Se oli tasaisen ankea

jokapuolella kilpailualuetta, eikä so noussut

iatkaiseraun asemaan tämän vuodcn kilvassa'

Vaikka sää olikin kehno, sitä itse kisa ei

suinkaan ollut. Mukavia lintuhavaintoja

tehtiin tänäkin vuonna roppakaupalla'

Yhteensä kisan aikana havaittiin 144

lintulajia. Kunniataulukko muodostui

seuraavanlaiseksi:

Lapin safarir (Mari Hautamäki, veikko Isomursu, Ismo Kreivi, Kimmo sipiläinen ja Kaisa Siren)

iOä fu.1lu, ässät: silkkiuikku, mehiläishaukka, meriharakka ja sarvipöllö

Kivilompolot (Jari, Jarmo, Jukka ja Paula Kivilompolo)

99 lajia, ässät: tundrakurmitsa

Kaarina Lampinen, Ossi Pihajoki ja Markku Salmi

97 lajia, ässät: suosirrija rantakurvi

Pello (Toni Enbuska, Jorma Halonen, Ari Orajiirvi ja Mika Ylisaukko-oja)

9 4 lajira, ässät : v arpuspöllö, mehil äissyöj ä j a puukiipij ä

Jukka Jokimäki, Hellin ja Marja-Liisa Kaisanlahti

85 lajia, ässät: härkälint,r, prnäsotka, hiirihaukka' nuolihaukkaja karikukko

Erkki ja Irmeli Nieminen, Ola Nyyssönen

83 lajia, ässät: ruskosuohaukka

Topi Kotivesi, Pekka ja Raija Paarman, Aira Strand

82 lajia, ässät: Pikku-uikku

Inge Lappalainen, Mauri Norberg, Kirsti Pelkonen

74laiia, ässät:-

Matti Nieminen, ScPPo Penttinen

67 lajia, ässät: Uria sP.

TheCircusSisters(ReijaHeinonen,MaijaKaihlamäki'Marja-LiisaMäki)
40 lajia, ässät: -
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APURA HA KUUKKELITUTKIMUKSEEN

Kuukkclien määrät ovat viime vuosi-
kymmeninä taantuneet. Kuukkelin
vähentymisestä johtuen lajin suojelutilanne
on Euroopassa huolestul-tava. Kuukkelia
pidetään vanhojen metsicn indikaattorilajina
(=laji, joka on uhanalainen, taantunut,
harvalukuinen, vaatelias tai ilmentää kyseisen
elinympäristön monipuolisuutta) ja kuukkeli
on Suomcn erityisvastuulaj i (=pääsääntöisesti

lintulaji, jonka koko Euroopassa pesivästä

alle 100 000 parin kannasta vähinLään 10Vo

pesii Suomessa). Taantumisen erääksi syyksi
on esitetty vanhojen metsien intensiivisiä ja
laaja-alaisia hakkuita, jotka ovat ilmeisesti
heikentäneet lajin pesintä- ja talvehtimis-
mahdollisuuksia.

Lapin Safarit, Lapin Lintutieteellinen
Yhdistys, Lapin yliopiston Arktinen keskus ja
Lapin maakuntamuseo käynnistävät
projektin, jonka tavoittecna on sekä lisätä
tietoa kuukkeleista että parantaa lajin
suojelutilannetta. Kuukkelilla on tärkeä

merkitys myös suomalaisessa kansan-

perinteessä, etenkin meLsämieskulttuurissa.

Lajin ekologiaan liittyy myös monia erittäin
mielcnkiintoisia piirteitä, jotka ovat muilla
lintulaieilla harvinaisia. Kuukkeleihin
liittyykin monia mielenkiintoisia piirteitä,

ioihin tämän kuukkeli-projektin toivotaan
antavan vastauksia.

Lapin Safarit toimii hankkeen sponsorina ja
muut tahot vastaavat tutkimusprojektin
läpiviemisestä. Rahoittajan puolelta
hankkeesta vastaa johtaja Kaisa Sir6n ja
tutkimusprojektin puolelta F"T Jukka

Jokimäki. Tutkimusprojekti julistaa
haettavaksi vuosittain noin 8 000 mk
suuruisen apurahan kuukkelitutkimukseen tai
muuhun lajin kannalta oleelliseen
selvitystyöhön, jonka ei välttämättä tarvitse
olla luonnontieteellistä tutkimusta.

Apuraha voidaan myöntää joko yhtcen

tutkimushankkeeseen yhl"enä suurempana tai
useampaan hankkeeseen useampana

pienempänä apurahana. Apurahan myöntää
vuosittain hakemusten perusteella työryhmä,
johon kuuluvat trT Pekka Helle (RKTL), FT
Jukka Jokimäki (Arktinen keskus), FM
Kimmo Kaakinen (Lapin maakuntamuseo),

LLY:n puheenjohtaja Martti Kallio ja johtaja
Kaisa Sir6n (Lapland Safaris).

Lyhyet hakemukset kustannusarvioineen
(maksimi 5 sivua) tulee lähettää Jukka

Jokimäelle osoittceseen:

Arktinen keskus
PL 122

96101 ROVANIEMI

31 . maaliskuuta 2000 mennessä. Hakemuksia

ei palauteta.
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TERYtTtf,o räätälöidylte LINTURETKELLE Napapiirin seudulle!

lärF€nnre myös muita mielenkiintoisia päiväretkiä, esim. porotilavierailut,

jori,,=r,eristeilyt ja maåstopyöräretket. Tai voit yhdistää vaikkapa kaikki linturetkellä!
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LAPIÅND SAFARIS
Koskikatu 1, 96200 Rovaniemi
Puh: 016-3311200
Fax: 016- 33LL222
e-mai : info@laPinsafarit.fi
internet: www. lapla ndsafaris.com
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Uthettaja: 
Lapin Lintutieteellinen Yhdistys ry 
PL69 
96101 ROVANIEMI 

Taman Kokon mukana on jasenmaksu
kuponki, jolla voit maksaa seka vuoden 
1999 etta vuoden 2000 jasenmaksun. La
pin Lintutieteellisen Yhdistyksen jasen
maksut ovat tyossakayvilta 80 markkaa ja 
muilta 40 markkaa. 

Maksamalla j asenmaksusi varmistat myos 
vuoden 2000 Kokon saamisen. 
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