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Li ntu laskentoia tarvitaan

T intuia voi harrastaa monella tavalla' On muutonseurantaa'

L;;;fur;;ia, piirtämistä, pinnarallia ja bongausta' Yksi

or*ut"" tuntuu kuitenkin viim-e vuosina jääneen viihälle,

niÅittain lintulaskennat. Talvilintu- tai linj alaskennat kuulu-

; th, harvempien harastajien vuotuiseen ohjelmaan'.
--irorrortietäellisen 

keskusmuseon organisoimat lasken-

,"t päi"r"iräen vähyyttä. Huoli on.rodellinen, sillä lintukan-

tojanme seuranta perustuu harrastajien suorittamiin lasken-

iåifrir. Ilman riittävän suuria vuosittaisia laskentamääriä

putoaa seurantatyöltä pohja-pois'- .' Laskennoissa on våra valita' Helpoimmasta päästä on

rootintupuittalaskenta, vaativimmäsm-mas linjalaskenta tai
^f.å, 

auil.t.", nimellä kulkeva yhden neliökilometrin kartoi-

tuslaskenta.- - 
io. suomalaisten lintuyhdistysren g000 jäsenestä jokainen

osallistuisi vuodessa yhteen laskentaan, karttuisi tätä kautta

;;tav" tietopankki, jänka avulla linnustomme kehitystä
pystyttäisiin^seuraamaan enemmän kuin mainiosti' Eikä vaiva

äi" ;rr"; ;imerkiksi yhden pistelaskentareitin laskemiseen

kuluu tasan yksi alkukesän aamu' Siinä jää 364 aamta

kävtettäväksi muil la tavoilla.^-r"iåa" 
"i 

Gtysti voi pakottaa osallistumaan laskentoihin.

Kokeilla silti kannattaa. Varhaisaamun tunnit kartoituslasken-

""rr"r"ir"tpaljastaatutuiltaasuinseuduiltayllärtäviäkint uuuintoiu. Omän ruokintapaikan lajiston tarkkaiiu puoles-

taantuottaamuutamassatalvessamielenkiintoistaaineistoa
kotipihan lajiston vaihtumisesta talven kuluessa'

tark"aaä, myös jatkuvuus' Seurantojen voima on siinä'

etta färtlntoja toisteäan samoilla paikoilla vuodesta toiseen.

Llrrtut ururtäjalle tuskin voi vuosiitaista laskentaa arvok-

kaampaa perinnettä olla. Laskemisiin!

Pekka Rahko
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Etel ä- ia Keski-Lapin
linnut 1996-1 999

Pekka Rahko, Jukka Jokimäki ja
Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki

Etelä- ja Keski-Lapin kolmannessa mo-
nivuotisessa katsauksessa esitellään lin-
tuhavaintoja vuosilta 1996-1999. Inarin
Lapin osalta kyseisten vuosien havainto-
ja on jo julkaistu (Karhu & Osmonen
2000), ja Enontekiöltä on suunnitteilla
oma katsauksensa. Artikkeliimme on kui-
tenkin otettu muutamia mielenkiintoisia
havaintoja myös Pohjois-Lapista. Rari-
teettikomitean hyviiksymät havainnot on
jo julkaistu Linnut-lehden ja -vuosikirjan
harvinaisuuskatsauksissa. Laj ien esiinty-
mistä Ruotsin Lapissa on kommentoitu
Fåglar i Norrbotten -lehden katsauksien
pohjalta.

Katsauksen käsittelemänä ajanjakso-
na Lapin linnustoa tutkittiin monipuoli-
sesti. Alueen linnustoa käsitteleviä kirjo-
ja ja tutkimuksia ilmestyi 1990Juvun lop-
pupuoliskolla useita, tärkeimpinä Väisä-
sen ym. (1998) toinen lintuatlas (Muut-
tuva pesimälinnusto) ja Saaren ym. (1998)
Itä-Lapin linnut. Katsauksen teossa käy-
tettiin apuna myös Pirkka Aallon Birdli-
fe Suomen www-sivuille kokoamia lin-
tutilannekatsauksia ia Jorma Halosen ar-
tikkeleita Lapin Kansassa. Havaintoja pa-
lautettiin karkean arvion mukaan lähes
10 000 eli huomattavasti enemmän kuin

edelliseen katsaukseen. Kaikkia havain-
toja ei tämän kirjoituksen puitteissa käy-
tetty, esimerkiksi monien lajien kevät- ja
syysmuuttoa ei käsitellä. Havainnot on
kuitenkin talletettu yhdistyksen arkistoon,
ja niitä voidaan jatkossa käyttää esimer-
kiksi laji- ja lajiryhmäkohtaisissa katsa-
uksissa.

Havaintomäärän nousu on ilahdutta-
vaa. Monien lajien osalta havainto- ja
yksilömäiirien kasvu voi kuitenkin tarkoit-
taa joko todellista runsastumista tai vain
sitä, että havaintoja on yhdistykselle pa-
lautettu aiempaa enemmän tai tietysti mo-
lempia edellämainittuja.

Vuodesta 2000 alkaen havainnot on
tarkoitus koota koko Lapin kattaviksi vuo-
siraporteiksi. Tavoitteena on sisällyttää
katsauksiin myös muutto- ja talvehtimis-
havaintoja, joita ei tällaisissa monivuoti-
sissa katsauksissa pystytä juurikaan kä-
sittelemään. Talvehtimishavainnoista on
tähän katsaukseen koottu vain mielenkiin-
toisimmat.

PR kirjoitti lajit kaakkurista pikkutik-
kaan ja kuusitiaisesta pajusirkkuun sekä
vastasi havaintojen keräämisestä ja kat-
sauksen toimittamisesta. JJ ja MLKJ kir-
joittivat lajit tunturikiurusta töyhtötiai-
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seen ja kahlasivat läpi Fåglar.i.\oTPot-
ten -iehdet. Jorma Halonen kirjoitti har-

maapäätikan tekstin. Rengaslöytötiedot
o, poitttittu Rengastustoimiston tiedon-
annoista.

Kävtetvt lvhenteet: 1/ = koiras, ll = naa-

rasiesim. 
-ll2 - koitas ja kaksi naarasta

ine.). kn = pari, ad = aikuinen, juv = nuo-

ii, Ä'= lauläva, ä = muuten ääntelevä, p =
paikallinen, m = muuttava (N,S,W,E jne-

muuttosuunnat N = north, pohjoiseen; S

= south, etelään jne.), jp = juhlapuku, tp

= talvipuku, vP = vaihtopuku, pp.=.pe-

säpoikänen, puil. = poikanen, kv = kalen-

teiivuosi, kk = kirkonkylä, KP = kansal-

lispuisto, FiN = Fåglar i Norrbotten, * =
haruinno, on tarkastanut rariteettikomi-
tea, o 

= havainnon on tarkastanut p{kal-
linen harvinaisuuskomitea (LAHKO)'

Havainnoijalyhenteet on lueteltu kat-

sauksen lopuisa. Mikäli havainnon on il-
moittanut muu kuin havainnon tekijä, on

ilmoittajan nimi erotettu/ -merkillä (esim'

Kimmo Sipiläinen/OP).

Aluejako ja kuntalYhenteet:
Bteta"-lapöi: KMJ = Kemijärvi, PEL:
FAl"JoS = Posio, RAN = Ranua, RoV

= Rovaniemi (kauPunki + mlk), YLI =
Ylitornio.
Keski-Lappi: KOL = Kolari, 1111= Kit-
tilä, MUÖ^= Muonio, PLK = Pelkosen-

niemi, SAL = Salla, SAV = Savukoski,

SOD = Sodankylä.
Pohjois-Lappi:ENO = Enontekiö, INA =
Inari, UTS = Utsjoki.

LAJISTOLLINEN KATSAUS

Kaakkuri
Gavia stellata

Lapin kaakkurikannasta vastikään ilmes-

tvneen kattavan selvityksen (Klinga 2001 )

Åukaan koko Lapin kannan koko on I 55-

215 paria, joistä Etela- ja- Keskilapin
osuri lxeruksen alue mukaanluettuna)

on 80-it5 paria. Yhdistykselle ilmoitet-

tiin noin 60 pesimäaikaista havaintoa'

Varmistetut pesinnät: 13.6' 1996 KMJ
Patolampi kn, joista toinen hautoi, 11'7'

lampi ja pesä tytt3a lfUa;, 26.6'l996Y.'NlJ
e"riuiuÅpl t håutova, 30.1' 2isoa pull'

tJMa). S.O.lggl KMJ Peuralammit I hau-

iova (JMa), 28.5. 1998 KMJ Peuralammit

2n oesälammella, 15.6. hautova (JMal ja

t'l.S.tggg KMJ Kaisanlahti kn + 2 poik'
(JJ, MLKJ).

Kuikka
Gavia arctica

Pesimäaikaisia havaintoja noin 50' Lisäk-

si Markku Pernu laski kesällä 1998 RAN

Simojärveltä 44 kuikkaparia. Varmistetut
oesinäät: 11 .6.1997 PoS Irnijärvi pesä +

) *unuu (E. Kelloniemi. l. Kaisanlahti/
JJ), heinäiuu 1998 RAN Saukkojäryi
n.rikr" (Jari Jokela).17.7.1998 RAN Si-

mojärvi. Aittola I ad I pull.(PAa1.
kaksi hYvin mYöhäistä lintua:

2.l2.lgg7 KMJ Isokyla Kalkonniemi I ad

vo.. ollut paikalla 8.1 l. alk' tJMa, KU)
tåta tz. i.tggl SoD Savukosken tiellä
kävellyt lintu, joka otettiin kiinni ja v-a-

pautetliin Porttipahdan sulaan. jossa näh-

tiin viela 30.12. (PP Ym.).

Jääkuikka
Gavia adamsii

15.-1 8.9. 1997 SOD Peurasuvanto, Kuri-
tun voimalaitoksen allas lp tp (SKu, Matti
Valle ym./OP).

Pikku-uikku
TachybaPtu s ruficollis

23.l}.lgg} KIT Pallasjärvi 1p (PKu),

3. 1 1. 1998 SOD Sompiotunturi 1 lumihan-

sessa (-/OP) ia 5.6. 1999 SOD llmakkijär-
ii tp 1ee ym.l. Sompiotunturin Iintu va-

pauteitiin' 11.11. Kurkiaskan voimalan
iulaan, missä se nähtiin vielä joulukuus-

sa.

5
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Silkkiuikku
Podiceps cristatus

Havaintoja ilmoitettiin I7 ,mtttaosa kos-
kee samoja lintuja. 19.5.1996 YLI Porti-
mojärvi Lp,6.7.2p, samoin 11.7. (IK)'
21.5.1996 RAN Portimojärvi 2P ia
3.6.1996lp (PRä, TP),6.6.1997 YLI Por-
timojärvi 2p, samoin 30.6., 5.7. ja 6.7.
(IK), kesä 1997 KMJ emäntäkoulu, yritti
pesiä (KU/JMa), kesä 1997 KMJ Kuuma-
iampi, yritti pesiä (KU/JMa), 15.-
27.9.1991 KMJ kk Suorosaari l-kv P
(JMa), 29.5.1998 ROV HarjulamPi lP
(TP) ja myöhemmin kesällä 1998 varmis-
tui pesintä (3 poik., JJ, MLKJ), 21.-
23.5.1998 KMJ kk Kallaan venesatama
lp (JMa), 30.5.1998 KMJ Tohmo Sorsa-
järvi 1p (JMa), 1.6.1998 ROV Norvajär-
vi 1p (IK), 3.6.1998 KMJ sillat Ahven-
järvi 1p (mahd. sama kuin 30.5', JMa),
24.6.1998 SOD Kurkiaskanallas 1 (Kim-
mo Sipiläiner/OP), 27 .5.1999 ROV Har-
julampi 2p (VI) ja pesintä varmistettiin
myös kesällä 1999 (IJ, MLKJ) sekä
11.6.1999 SOD Aska, Porttikosken van-
ha uoma (hollantilaisrYhmåVOP).

Härkälintu
Podiceps grisegena

Kemijärvellä pesii vakituinen kanta. Juk-
ka Matero ilmoitti Kemijärveltä 12 ha-
vaintoa 27 yksilöstä aikavälillä 30.5-
2.9.1997 ja 18 havaintoa3T yksilöstä ai-
kaväliltä 20.5.-15.6.1998. Vuonna L997

reviireitä oli Kemijärvellä ainakin 5 (Ah-
venjärvi, Patojärvi, Tohmon Sorsajärvi ja
venesatama, Sipoovaaran Vitruskumpu)
ja vuonna 1998 pesiä löytyi Kemijärvel-
ta + Gohmo venesatama-Rapalampi, Ala-
Kallaan Korkianiemi, Patojärven Musta-
lahti ja Tohmon Levärannan Sorsajärvi)
ja muita reviirejä 3-5 (Taiteilijanniemi,
Suorosaari, Jäniskumpu, Teljonsaaret,
Ahvenjärvi, Perävaaran Ojalahti, Kum-
munkylän Lantonlampi). Lisiiksi 14 muu-
ta havaintoa Kemijärveltä (PRä, TP, JJ,

MLKJ, OP ja EN), mm. jokavuotinen
Sorsaiärvellä (TP) ja usein Isokylän Iki-

hirren lähistön venevalkamalla ja Kemi-
jiirven Sellulle vievän polun varella (JJ,

MLKJ).
Toinen havaintorypäs ilmoitettiin Yli-

torniolta, havaintopaikat: Meltosjärvet,
Pysäjärvi ja Portimojärvi (PRä, TR IK +
MK). Hautova lintu on havaittu myös
20.6.1997 POS Kitka Koivuniemi (JMa).

Keski-Lapin havainnot: 3t.5.-1.6.1997
SOD Kurkiaskan allas 1 (EN Ym'/OP),
1.6.1997 PLK Vuostimojoki 1p (EN ym./
OP), 3.6.1997 SAL Saittajlirvi 2 (IK +
MrK), 24.5.1999 SOD Kelujärvi Matala
1/ Ä (OP), l.-16.8.1999 SOD Kelujärvi,
luusua 1 jp (OP) ia9.9.1999 KIT Kelon-
tekemä 1 kuollut (Armas Vaarala/JH).

Mustakurkku-uikku
Podiceps auritus

29 havaintoa vihjaa lajin yleistymiseen.
Osa havainnoista on tehty samoilla pai-
koilla eri vuosina, tällaisia vakituisia
esiintymisjärviä ovat etenkin YLI Meltos-
järvet ja Lehdonjärvi. Varmistettuja. pe-

iintt1atO.0.1996 YLI Lehdonjiirvi 2, jois-
ta toinen hautoi (IK) sekä 8.7.1996 YLI
Meltosjärvi emo + 2 poikasta (TP). Kes-
ki-Lapin havainnot: 3.7 .t996 KOL Poro-
järvi 1 GD,9.-10.6.1997 SOD Kurkias-
kan allas 1 (Majava/OP), 6.7.1997 KIT
Pallasjärvi 1p (PKu), 14.5.1999 SOD kk
Lintuniemi 2p (EN, Inkeri Nieminen/OP),
11.5.1999 KIT AlakYlä 1P (JMm), 6.-
8.6.1999 SOD Peurasuvanto (Kivilompo-
lot ym.) ja 8.6.1999 KIT Latvajärvi 1

(Hannu ja Jouni Pihlasalo, Jaakko Repo-
nen/PAa). Yleistynyt myös Norrbottenis-
sa (FiN).

Myrskylintu
Fulmarus glacialis

*9.8.1.999 MUO Olos 1 (Aarne Paarma).

Tavattu tätä ennen Lapissa 11 kertaa.
Muonion lintu löytyi kuolleena tienpen-
kalta, ja se oli ollut kuolleena jo jonkin
aikaa ennen löytymistään' Myrskylintu on
Keski-Lapissa hyvin harvinainen: Rari-

6
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teettikomiten havaintoarkiston mukaan

äiä.rrn", havainnot ovat 1S00-luvulta

Kolarista ja Sallasta!'-"iroii, 
Lapissa laji on havaittu vuoteen

1 99ö;;;äsa 3 
o tätrdet<san kertaa (Kar-

ffi i'ö-;;n".i zoool' Etelä-Lapissa la-

jia ei ole tavattu'

Suula
Morus bassanus

yksilöistä (FiN)'

Silkkihaikara
Egretta garzetta

*15.- 16.10. 1998 SAL Sallatunturi 1 (Jussi

s;;r;;;rröP). t-aPin toinen havainto'

;;§'i;;;ir;n lesakuussa I eeg INA tva-

iår"ä;;;li; it<art'o & osmonen 2ooo)'

*|g.4.lggssoDPorttipahdanpltolugJalohaikara
N (ON V* l. Tavattu tätä ennen Lapissa Egretta alba

viisikertaa' */.5'l996Rov Alakorkalo 1(Kari ja

nir lirir.tinen),' l0'6' I 997 KoL R^uo-

Merimetso ffi"äf1;n1o'Ruokoiärvi)' "2s'6'1998
'äiuiuo,ororax carbo l.ä,: f5t^-:ff111'1,?i,l"dij*
118 havaintoa liki 1800 vksilöstä merkit- iäT;" ä;"; #pissa (1979 INA' 1987

seelaiinhuomattavaa'lYsäffi;#ä' il;- Muo' 1990 UTS)'

åelta"t996 ilmoitettiin vain I havalntoa'

ä;ä"il iee?- io 26,v:1ta 1ee8 t1 iV v :!t-a

lggg  3havaintoa. Suuriamuuttaviame- Harmaahaikara
ri*",."orria voi Lapissa nähdä säännöl- Ardea cinerea

lisesti hlhtikuun alusta toukot<uun topur-

le, eniten Ro'uni"måä-ii"ti:i:i"*:äti- Kymmenkunm havainto a: 13'-15'5'1996

vars,ramuuuamass"t"tii vienanmert-a y'ii";;iiiri"" rp (.ranne Lohiniva)'

Loppukesäs tä rsseä;'ä;; åii p* i{i 'lg;oiEr ru?tola lm (Ilkka Matti)'

keuksetlise,,un. ur'?äriir" i-"ti1' 9.n.. ". ti. 
il s-.lgge Pq:-Juoksenki le- (E!.1)'

PAa, Karhu a ot*on"''zöool' eivätkä 'i'iÅ"-ii'i iqg7-Kl{Kallo/Kol-Ylläsjäir-
kaikki havainnot "*äuri*""n 

iiulkeutu- ,iä;i;;;ifv§i;l sama vksilö eri jär-

neet katsauksen tekijöiden.tietoon' ' ..- 
':"p'iiöål 

'io'e iigl peL Jar!o]1en'2

Lokan tekoaltaaiia merimetsot viel1ä^ Niö"fffidgren)' l0'10'1997 soP Lg\-
vär säännölisesti t esiaär,-**. t r.6.tsss iäT;'iHä;;ä.kuoksa), l0'5' 1998 PEL

Pillinrannastu no'rr'+i-5ö yksilöä (JJ' sitrtl''rätti-l^N. (Risto Horneman)'

äNi;j: rviä;;ktinnåuu .åuraamme,.mil- Tä.s.rqö8 SoD.Ilmakkiaapa I (-/oP),

loin laji alkaa pesrä uro""rlur Havainto- i'i1ggg-soD kk Kitinen lp (Kivilom-

mäåirien kasvuun ..* ""f:* 
vuoden.ai- ö;,);;. 21.-23..6..1999 ROV Eteläranta

kana lienee ,uir.rtiärut iiÅoitusaktiivi- i; N Ni""f"l ia 14.1.1999 Lokka Kor-

suuden nousu """äibt8' 
iuolloinhan uät.it"n alue lpiurvelautallalokkienkiu-

ä;ffi ii*"tivl .iaiiåen pittantön tauo-n t"tit*" (EinariHokkanen/oP)'
jälkeen'Kvseessä;;;;;#;kiollamv'os"T"ji;;ossiPihaioenkalastajiltaja
laiin aito *n'u"u#iåä'-särtzi rla*"tätta'"'Iä ui*ilu iiitttonäittu saamien'tieto-

ifl.i*;i.j;ii;l;åili;, etia laameretm jffi;l:;;;iokakesäinen tekoattailla'Ii-

än:1; #-tgl;"t"*l*:ru'?lifl : :ffiä?*it:''f.,"*?ffJ"ffi:rill'r:,å:
meninä (Rusanen v*' rooal' ;;ä;åitåit"tti t'*maahaikara - korke
^'^- yi"irtrnvr myt» Norrbottenissu:l9tll alla kohti pohjoista (PP)'

tit#;;;i;''t u'ui'toi u vain vksittäisistä
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Kattohaikara
Ciconia ciconia

31.9.-1.10.1996 KIT Kaukonen 1p (Armi

Ojanperii/JH).

Mustahaikara
Ciconia nigra

19.5.1998 ROV Sinettä 1 SE pitkin Ou-

nasiokea (lK, JRa). Mustahaikara on ta-

vatiu Keminmaassa l9l 3 (Rauhala 1994)'

Kyhmyioutsen
Cygnus olor

Vain yksi havainto, kuten 1990-1995:
ll.6.igg6 PLK Kairanaapa 2 (E. Holo-

painen). Laji ei näytä yleistyvän Lapissa

huolimatta runsastumisestaan merenran-

nikolla. Laji ei ole yleistynyt myöskään

Norbottenissa (FiN).

Pikkuioutsen
Cygnus columbianus

16.5. 1998 SOD Ilmakkiaavan N-puolella
lp ad. kahden laulujoutsenen seurassa

(EN/OP).

Mustaioutsen
Cygnus atratus

23.4.1998 YLI Miekojåirvi lp (Esko Koi-
visto/lK), huhtikuun puoliväli 1999 KMJ

Javarus Maksamolampi, kahden joutse-

nen seurassa (JJJ) ja kenties sama yksilö
12.4.1999 SOD kk Jeesiönjoki 1 ad' löy-
tvi huonokuntoisena pienestä sulasta

ltuomo A. Ollila). VPK pelasti linmLn'

mutta se menehtyi pian ja löytyy nyt Ou-

lun yliopiston kokoelmista.
Rariieettikomitea luokittelee musta-

joutsenen kategoriaan E, eli varmaksitai
melkein/lähes varmaksi tarha- tai häkki-

karkulaiseksi. E-kategoriaan on tulkittu

laiit, ioiden levinneisyys- tai muuttoku-
uion öi nykytiedoin katsota tukevan luon-

nollista harhautumista Eurooppaan'

Lyhytnokkahanhi
Anser brachYrhYnchus

Nelj ä alueharvinaisuuskomitean tarkasta-

maänta havaintoa: 21.5.1996 ROV Ki-
vitaipale, Kiviiärvi I I p/m (JJ)' l7'5'1998,
SAL Tcrmu säapa 2p n. l5 metsähanhen

ioukossa (Esa i(arkkola/JMa), 8'5' I 999

hel e"ttoiarvi I (JH) ja 5. 10. 1999 PEL

Yliranta (JH).

Tundrahanhi
Anser albifrons

SOD Myllykylän Hanhiaavalta hanhien

ruokintapaikalta ilmoitettiin seuraavasti:

24.5.t9§6 1p (oP ym.), 27 .-29.5.1996 1p
(oP ym.), i+.s.tggt 1p (EN/OP),.?5--
26.5.i991 lp (Markus Salmi ym./OP) ja

15.-16.5.1908 1p (Matti Nieminen ym'/
oP).

Muualta: 9.-14.10.1996 PEL Pellojär-

vi (JH, RP), 10.5.1997 ROV Saarenkylä

Vitikanpää 1m NE (TMu), toukokuun-lop-
ou l99i YLI lp (Vesa Juntunen). 8'5' 1999

i,el r"ttolarvi z rlu). 5.6.1999 PLK
Kairala ain. Z («ivltompolot), 10'6'1999
PLK Sakkalanaupu 1 (JJ) ja 10'10'1999

SOD Vaalajärvi n. 30 mS (Tuomo Kustu-

la ym./OP).

Kiljuhanhi
Anser erythroqus

13.5.1996 SOD Peurasuvanto Matarakos-

ki 2p (ON/OP), 5'-6.9.1996 PEL Pello-
jarvi 2 kaulamerkittyä (JHJ, I,l;6.1996
PLK Srruttto 1 nuori metsähanhiparves-
sa, (PP, OP. D. Gosney) ja l7'9' 1998 SAL
Puhojänkä lmW ad. äännellen 32 yksi-

lön metsähanhiParvessa (PPi)'
Pesintöjä ei Potrjois-Lapissa 1990-1u-

vun lopulla enää todettu (Lampila ym'
2001).

ö
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Merihanhi
Anser anser

12.5.1996 PEL Pellojiirvi lp (HH y-m)'

4.5.1997 YLI Pessalompolo lp tE!u]'
l).5.lgg7 ROV Saarenkylä lp (-t'MY):

14.5.1997 PEL Kiuruniemi 3P (Dantet

foirurnuul, 15 .5.1997 PEL Pelloj åirvi-l*q

iinl. 15.i'.tsgl PEL Nivanpää INW
)irpi. z+.s.t997 Rov Kuotajoki 1 (JJ

im.), 26.4.1998 SOD kk I mN joutsenpar-
'rärJå tri"itompolot), 9.5' 1998 PF!Itl:
.rräzÅN (JH Ym'), 18.-19'5'1998 KMJ

§rorotau.i )p viiaen Anser sp:n kanssa

rlrvr"l, :r.s .lg.o.tggg KMJ Teljonsaari-

ijatoiärvi lp ioutsenten joukossa (JMa'
-op 

im.l ia'24.g.-t.10'1999 PEL säynä-

ä- iä päri".lti,vi l4p (JH)' 1990-luku oli

meiihanhen esiintymisen suhteen Lapls-

t" t"iratti parempi kuin 1970- j11?qg-

i""rifj"näaki & Punnonen 1985' Joki-

*aH iqqZl. Havaintojen mää1ä o1f!yan-
tynyt Norrbottenissa vuosittain (l'tN)'

Lumihanhi
Anser caerulescens

*26.7 .lgg7 SOD Kelta-aapa (PP)'. Lintu

oli vaaleaa värimuotoa, ja se löytyi kuo-t-

G"ru muuttohaukan Pesän 1äheltä'

'k12.10.1997 SOD Kelujärvi lkv' pa-ttcka

on RK:n katsauksessa virheellisesti Vuot-

r" iöpl. iumihanhi on Pohjois-|fgi-
lättu -rtutlukuinen arktinen hanhi' Eu-

toooassa laii on harvinaisuus' Se on myös

turäilin"n iarhalintu ja karkulainen' mut-

ta Suomessa Rariteettikomitea luokittelee

Iajin luonnonvaraiseksi harhailijaksi
(Lindholm 2001).

Tiibetinhanhi
Anser indicus

*3._4.6.tgg6SoD Myllykylä Hanhiaavan Sepelhanhi
torni I (OR Markus Salmi, SKu Ym')'
*20.5.1998 sop ivrvilvtviä'nu'r'läuuan Branta bernicla

t"*i i-aM*kus sanin), x22.5'192§ so?
kk 2 (OP, SKu, Inge l-ai,pauin"n, PP ym')' 21"6'lgg6KMJ Huppula Seitakorva lmN

*24.-27.s.reee KMJ i5ffi;;r;;lit (H;i: arM;,;i' 3u s'ro'iqqo nov Patokoski

9

mo Kelloniemi/PAa), *6'-8'7'1999 KIT
iåäriåla.ui l0 (Pentti Jeesiöjärvi/PAa)'
;s.9.-i.r0.t999 PEL Pellojärvi ja sqv.1a-

iaiärvi 3 +1kv (JH, TH, Matti MäkikY-

iö. fittitan parvi on suurin Suomessa

iruutto kerääntymä. Edelliset havainnot

1970-luvulta (Jokimaki & Punnonen

f qSSl. Laji nähdään silloin tällöin myös

NottUort"äissa (FiN). Rariteettikomitea
iuå[itt"t"" tiibetinhanhen nykyään kate-

;;;i"il E, eli varmaksi tai rnelkein/llihes

i"rttäf.ti tarha- tai häkkikarkul ai seksi'

Kanadanhanhi
Branta canadensis

Jokavuotinen PEL ja YLI, joista havain-

ioia vhteensä 14. Ainoa varmistettu pe-

.iåidi.7. rqqg YLI Liinankijåirvi l/l + 6

,oif. f Viffro ErkkilIVJH)' Havainnot muis-

ia kunnista: 285.1996 PLK Pyhäjärvt I p

i'-öii.iq.+.1997 soD Petkula lp (Antti

ii*o7bpl, rt.s.ts97 t(MJ Käsmäjoki 2p

fwi>,zq.a 1998 SoD vuotson kanava lp

iO*rno Hirvasvuopio/OP), 25'4'1998
§ou t (SKu, oP), 1.5.1998 Rov ounas-

lotitritio I (TP),' I 1'5' 1998 Sodankyläkk
ä""-Zopt. i.o.tgge KIT Ylläsjärvi l,
z\.i.1ggg Rov KeinuvuoPaja zP (Yf)'
zi.i.tggg Rov Hirvas 1P (vI' JJ)'

zd.+.tggg soD kk 2ms (JKi)- ja

ZOl.tggg lähtien SOD Unarinjti':i 51t-
i"f"f,ii lp ainakin elokuun puoliväliin
saakka (-/OP).

ValkoPoskihanhi
Branta leucoPsis

19.7 .lgg7 SOD Petkula 2p (Jyrki H-arju/

öpr i. 6.6.1999 soD Lokka lP (Mikko

iytraiarvilOP). Tavanomaista vähemmän

havaintoja.



Kokko 200.l

Ristisorsa
Tadorna tadorna

16.-18.5.1996 SOD kk Kommatioia lo(Kirsti Pelkonen, Spe), 24.5. f qqO tOö
fgtlufa Ytäposrojoki Ip (Spe vrn.tbpL't5.4.1997 KMJ sellurehdas l-p (JMai-
I 6.8.-9.9. 1997 KOL Vttastompåto in
(Tapani Rantahalvar il lH), 6.9.f qbZ KMj
sillat. 4mS (JMa), tapaamiiajantohaaltaan
nammasryrtä ny t 23._25.2.1 999 KOL Siep_
plarvr t/ p - saukko söi linnun (Heino
Hietanen, JH), 30.4. -26.5. 1 99 g «ff,fit"._
k-usta 6 hav., enimmillään 14.5. Zti f«i,
IYI J, Soininen), 13.5. 1998 nOV iiuol
laJokr I (JJ, MLKJ), l7.g. t99g ROV pe_
runkajärvi 3p (Eero yliranta/Ji).
t6.9.1998 SOD Kierinki I (_tpAa)',
2.5.1999 POS ylikitkaRaistakka 

1 G;:no Raistakka/Heikki Sepoänenr ia
7.10.1999 pEL petrojärvi t'jlv p iirit.
Jos Kemijtirven keväån tqqS finfuiluä_
taan .vain yhdeksi havainnoksi, saadaan
havaintojen kokonaismääräksi 12, mikä
on selvästi totuttua enemmän.

Amerikanhaapana
Anas americana

Uusi laji Lapilte. *6.-8.7.1999 KMJ Ke_

(Jukka Haavikko), fi.6.1997 KMJ kk
lIl"*ä1ui Ip (JMa), syyskuussa 1998poS Kirkana yli r00 plÅ-1neijo raas[07
JMä) ja I 8.e. I öe8 vlinaanrj#;iyilöä
mW (Risto Kauppinen/J$. ftienian-ta_
vanomarsta enemmän havaintoja, Raanu_
järven parvi oli huomionarv"iJ";;;:

Ruostesorsa
Tadorna ferruginea

*25.-26.7.1997 ROV Kivijiirvi I (Jari iaUIla Peltomjf,-JRu, Kaisa"Sir6n, j] t;.1olr tornen RK:n hyväksymä havain 6 La_
prsta. Havairtiin keväällä lggT pitkästä
aikaa myös Norrbottenissa (FiN).

mijärven sellu 1/ haapanoiden koiraspar_
vessa (Dfl Matti Kapanen ym.).

Harmaasorsa
Anas strepera

27.5.1996 SOD Kitinen, paikanmella kn
(JJ, MLKJ), t6.5.1997 KMJ Isokvlä K;l:
.kg1ni9mi l/ (JMa), t3.6.tss7 ptr_ F.i
roJarvr t/ p (Rp), 1.5.1999 SOD Jäteve_
d_e_npuhdistamo 1 kn (Op ym.) ja A.A.lqgg
YLI Meltosjärvi kn (IK, HH;jnu) -

Sinisorsa
Anas platyrhynchos

Keskitalviser havainnot: 13.02. 1 gg7 ROv
Marraskoski 4/Z (Tp). 2}.2.tggg iöV
Marasjoki t/t (lK, Heikki Eeronheimo)
Ja tammikuu 1999 yLI pessalompolo i
(ELa).

Heinätavi
Anas querquedula

26 hav aintoaon selvä parannus edelliseen
katsaukseen. Suurin- määrä lggT yLI
Kainuunkylän saariston laskennoissaJ
pesivää paria (IK + MK). Havainnot kun_
lilt3Tl I<NII 2,MUO 2, pEL 1, FLK J,
ROV 7, SOD 9, YLI4,

Lapasorsa
Anas clypeata

36 havaintoa on hieman enemmän kuin
edellisessä katsauksessa (ZS), mutd;äi_
ta kohti laskettuna lahes kaksintertainLn
päärä. Listiksi kesän 1997 yLI Kainuun_
kylän saariston laskennoissa tavatrt i)
pesivää paria (IK) on Iaskettu *utuu,
varn yhtenä havaintona.

. 
Lapasorsia nähtiin tuttuun tapaanpää_

:lit, ltgg rapissa: KMJ s, pEi O, növ
12 jaYLt 4 hav. ROV Harjulammeila Iaii
tavattiin peräti yhdeksän känaa,ja havaiÄ_
nolssa saattaakin olla päällekkåisyyksiä.

l0
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Keski-Lapin havainnot: 225'1996 -SOD
äiä#äii'P tsNroPl' l '6' ree6 PLK

i,ä.iililz ö tbP Ym'1, +'o'tse-6-PlI

Iiäiä;; iii"zttPloP)' I '6' Iee7 KI{
'a.iri.rrääip tnt4tnl' S'6'1998 SOD Siu-

;il;ä;;'åiuu-ui" tt 1oP .Ym')'
l?'ä'iööq 

"niuo 
Muonionjärvi l/lP

iPÅ;;; i 6.s.tgsg soD Kommattilammen

;i;il ik;;.ina LamPinedoP)' z3'5'-eto-,

"y*ii"'i 
öi § öo 3 atä'"aenpuhdi stamo 2/

i:äd pesivät onnistuneesti tuottaen

k;iläilÅ Poikasta (-/oP) ja 285'teee

riti aiut yiäkn (JMm)'

Punasotka
AythYa ferina

Kaikki havai rnot: 23 '-27 '5 '1996 S-OP kk

ir$, J*l?;tsu g 
lä s tö iii

ii4äd;'ii ;'(ini. r :'s' t ge8 soD sirll-
iläi;' ä'ivtu't r.t Salmi Y'n'19.P)'
Täi röqä KIT Harrilompolo l/ p (P§y)'

Å: .;; .issä rcvri fon'no'sorsaj ärvi ..v .p
? r\i;;: Ä .; .-r-se s KMI Ku mmunkY 1ä Pö-

[#ililr] ri 
-p 

tl. Soininen vm'/JNIa) 
ja

!:å.iööd 
-x-tvir'vu"io r/ (ir, MlSl]

ibödi;rr" alun hieman runsaampl es,n-

ffiY"ä räv,t"i-i kääntyneen normaalin

nirkukui.

Alli
Ctangula hYemalis

Ainoa kesäaikainen oli l'7'199-6 KMJ

ilääi;;tiä iip r' AIli ei kuulu Etelä- ja

Keski-LaPin Pesimäli nnustoon'

Mustalintu
Melanitta nigra

Pesimäaikaisia havaintoja seuraavilta pai-

l;ii;;äät Peltojärvi i:ur'vt-t nls1t911

ii*ri, s'oö arppårui*ia"i (sPö) ja snv

["ätärintu i f s po l' i'al vehtijoita.havait-

ii;?;i'P"ssalompol ossa tamtnikuussa

l'ööo^Idr-ri ia2.t2. sekä 5'12'1999 KIT

ä""i,"*" tP Getta Sulkava)'

PilkkasiiPi
Melanitta fusca

Pesinnät varmistettiin PLK Säynäjiirvel-

i;iii j,'söD Kulvakkojärvellä (o-P) ja

ilel'iLir"]r',L1ia j^ orä.iarvella (lHl; l;
ffi;" ;"" ;; ;iv io i nut I(M J kanna-n kookst

;;;;;; tooz Yr't""nsä 2o Paria (saari Ym'

1e99).

Lapasotka
AythYa marila

Pesimäaikaisia havaintoja yhdeksiin'

*rriä^rit, isia 22' varmistetut peslnnat :

äää.1ööö §oD Petkula viiankiaapa n +

;';å;i.. ioP. pPi:u 2s'7 'teee PLK Neu-

Itffiil;i n-+ 3"poik' (JJ' MLKJ)'

Altihaahka
PotYsticta stelleri

17.-18.5.1999 SOD Peurasuvanto 1/ p jp

ioN.öpi Edellinen havainto kymT?n:l

\,Iil;^,äkaiiour«or<'u'tta I 989 (Jokimä-

kl1992).

Uivelo
Mergus albellus

Varmistettuja pesintöjä vain RAN Sauk.-

ilåi ;JJiä jiuii J ot"iur : a- ! i m oj a1311a

iNiPi. J. Matero arv.io KMJ pesimäkan-

nan kooksi 60 parrala P' Kalinainen PLK

l,:tumxts;nffi'nfiäJiiit
iiilg7t*rta syy smuuton aikaisia kerty-

miä KMJ:ltä, mm' Jo 30'8' kk Patojärvi-

äffi;,äizaP .ii sYksYn suurimpana

ääffiää.ö. i'ri soä'oiaari I soP'.YT;

Iilfi"*rät ai.iä olivat 30' I I'-2' \2'1??1
i<ffi il;dä Kalkonniemi I n-Puk' (JMa'

är, i{? 81 

", i:?:"?31,ä;:t[ J':J"ll(OP). Ainoavarsrnal
)ir, 

,iii 
pässalompolossa tammikuussa

1999 (ELa)'

1l



Mehiläishaukka
Pernis apivorus

Kokko 2001

Z7_havaintoa, kunnat: KMJ Z, KOL l,
lP! ?,RAN 2, ROV 3, Sav r, so»?ia
YLI 3. Ainoa varmisretu pesinta lgdi
SQn Sgmplojlirvellä (pp), pesintaä, 

"iit_tasi myös IZ.7 .1996 ROV ltousam;;r;;_
rassa saalista kantanut lintu (JMa). Erit_
täin^myöhäinen oli L.tO.Lgig SODA
lmS (JKi).

Haarahaukka
Milvus migrans

30.6.1997 RAN Tolja-Rynkkä _välisellä
maantiellä 1 (Hannu UautatyOtti il;:
minsalo), I 4.6. I 997 SOD Sompioia-.rä,
leirintäalue 2p (R. & J. Koskenk;r;;;';
JMa) ja samassa paikassa 15.g.lqgi-i;
(_O_N/OP), 5.6. I 998 SOD Sompioizirvi ii
(nf vm ) ja 9.6.tee8 SoD näråurilåi
Seipäjoki I (Jouni Aikio/Op).

Merikotka
Haliaetus albicitta

43 ilmoitettua havaintoa, joista muutto_
havainnoiksi tulkittavia ZS. f"t" L6i,
pesimäkanta oli vuonna l99g jo fi pini
(Stjernberg ym. 1999). t_a;ia f<annåitaa
prtää silmällä kesäaikaan myös posion
eteläosissa, sillä yksi foiilismaan revii_
rersra sUatnnee Lohirannan_Kitkajärven
3lu_e9!la, osittain posion puolella fivfat"_
lä_ 2000). Norrbottenissa vuosittain noin
20 pesintää (FiN).

l_YK) ja 25.6.1997 il ad + U Z_kv ia
25.7.1997 ROV Kivitaipare rivijaiui li
fJJ). Pidempään paikatiirinu p"iirniui_
Kaan ohvar myös I 1.6. ja24.6.1996 MUO
111o1ronjiiwi /r (Spö) ja 29.5. ja L.6.tgg7
fflrSgmajärvi 1 n_pukfxinail ru_
kahan Iöytää ensimmäisenä ruskosuohau_
kan pesän Lapista?

Muut Keski-Lapin havainnot:
27 .5.1998 pLK Hihnaiaara /t (DF/öpr;
21 .6.1998 SOD peurasuvanro U inN fUriil
liryhmä ja oN/op), t7.s.tgss §oöki
3atevesraltaat l/ nuori (Kivilomnolor) ia
6.6.1999 PLK Kairala r/ p (eN h)öp';
Runsastuu vuosi vuodetta' mytis NårrLoi_
tenissa (FiN).

Arosuohaukka
Circus macrourus

*14.5.1996 PEL Havela +2kv k (rHr
*6.5.-20.7 .1996 ROV f_eive +Zf<, t (Eå7a
ja Tu_omas Pyhtilä, JH, HH), -f l.S]lq9i
RAN Asmunti +2kv k N (Tfi, eufi riåro_
nen), *19.5.1997 SOD kk +2kv k NNE(OP). 1990-luvun loppupuolen rrr.u,
esiintyminen näkyy siis myös Lapirsa.
Kovanlemen Leipeen havaintosarjä viit_
taa vahvasri pesintään: neva lytrtita käi_
toi niihneers ä.yhtukaako iraan ja n^* iii,
;opa mahdollisia Ientopoikasial 20.7 . koi_
ras nähtiin tyypillisesiä saalistuslennos_
sa; poikue liihistöllä?

Kotka
Aquila chrysaetos

Tunnettujen maakotkareviirien määrä
nousi voimakkaasti 1 990_luvun jakipuo_Ruskosuohaukka liskola. Kun koko suomesta tunnettiin

Circus aeruginosus 1980-luvln lopussa 216 reviiiä,;ii1;-k;
X:gq"i Ieee lopulra peräri 33s (oriii;

vartaisa runsastumin en: 2r,moitettua årr??;ll fftl?åi1",ilf,:[lj:l ffili,i:ll
iååxTl:lå ilm lrf*ffi?ixtr#]; vausl,i4estei;;,r;;;,ri sklntien korva-
Eredi; Ke;ri:r-äpir,ä1. pesintään viitta- ukset. määräytyvät paiiskunnan alueetiä
sivatäinakin q._Zå.e.tggl yLI Kainuun_ 

pesivien kotkien määrän mukaan. Uusi
ryr an säari Å u1ä" u,.i iu rffi ffi ,;ffi 

:[,,,Ti åTffi 
,.ffi 

å J ?];*",,,""i]i
12



Kokko 200'l

osaa koko maan reviireistä sijaitsee Kes-

ki- ja Pohjois-Lapissa. Norrbottenissa on

noin 150 reviiriä (FiN).

Punaialkahaukka
Falco vesPertinus

3.5.1997 ROV Muurola /1 p ad (PPe) ja

13.6.1,997 PEL NivanPää 1/ NW (RP)'

Nuolihaukka
Falco subbuteo

Pesimäaikaisia havaintoja 25' Varmiste-

tut pesinnät: 16. ja 27 .8.1997 KMJ Kal-
laanvaara 2 juv' (JMa) ja 8'7.1999 Luos-,

to etelärinne 2p + pesä (Mani Nieminen/

OP). Luoston peså oli ensimmäinen So-

dankvlasta ltivdetty. Muut Keski-Lapin
havainnot: tt.O. ia 3.7.1996 MUO Muo-

nioniärvi t (sPö), 29.5.1996 SOD Ora-

iarvi 1o (oP), 12.6.1996 soD Sattajoki
haialai illl, to.s.tq98 PLK suvanto lp
tgNlOpl, 10'5.1998 SOD Luosto lp (EN/

öv1,zt.e lO98 SoD Luosto Lamp-ty911
(V.'Laitila/J. Lemmetyinen), 10'8' 1998

SOD kk 1P (KivilomPolot/OP) ja.3-
5.7.1999 SOD kk lentokenttä 1p (Kivi-
lompolot/OP).

Tunturihaukka
Falco rusticolus

Laii on pesinvt vakituisella pesimäpaikal-

Uan SnV Värriössä 1996- 1998 (Saari ym'

1999).

Muuttohaukka
Falco peregrinus

Lapin läänistä oli tiedossa 84 muuttohau-

kan pesimäreviiriä vuosina 1993-1997

(Olliia 1998), näistä 78 Lapin lty:n alu.-

åe[a. Suomen muuttohaukkakanta ei enää

kasvanut merkittävästi 199O-luvulla (O1-

lila 2000b). Yhdistykselle ilmoitettiin 26

havaintoa, j oista muuttohavainnoiksi tul-
kittavia 18. Lapissa rengastetuista muut-

tohaukoista kärtyneita löytötietoja on

koottu taulukkoon 1. Norrbottenista tie-

dossa noin 35 Paria (FiN)'

Taulukko L. Lapin läänissä rengastetuista muuttohaukoista kertyneitä löytöjä' Taulu-

kossa on luetettu ."rgil;-^i;iåvitipuitto, näiden välinen etäiiyys, rengastaj a sekä

löytötapa.

-l W . I g 9 6, Pekka Pe lto n i e m i

971995, SaPPo Saari
kuollut liikenteen uhftn4-z§lq klqIndre-et-Loite D'=.1997

ammuttuna 3!§ I !!l

Azrou 29.6.1998
Tfi:§qilOlli NäYhä
Malmöhus 2.10.1998

12.9.t998

a. Leon 28.12.1998

i37l999, PekktPeltoniemi
Utrecht syYskuu 1999

ammuttuna 1352 km
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Kiiruna
Lagopus 

ryutus

3.5.1997 KOL Ylläs Keskinenlaki U2
(P.Mustakallio/PAa), 26.2.L999 KOL yl-
läs Varkaankurun yläpää (J.Palmgren/
PAa) ja 30.4.1999 KIT Pallastunturi 1/1
(J.Palmgren/PAa). SAV Värriön alueelta
havaintoja vuosirtain (Saari ym. 1999).

Fasaani
Phasianus colchicus

10.5.1996 KMJ Halosentie /t p (KU),
26.10.1996 KMJ kk Haloseniie tt p
(JMa), koko talven 1996-97 SOD Riipl
_{-p (Sakari Vaarala/JH), 28.4.97 tl-p
KMJ keskusta (E. Kelloniemi/JJl,
24.4.1997 KMJ Seinälä A p (KU),
1.8.1997 KOL Hietanen ll p (JH),
28.2.1,998 ROV Saarenkylä lp (Antti
Hyry), 22.4.1998 YLI Aavasaksa 1/1 p
(Lauri Haajanen/JH), t2.6.t998 RAN
Asmunti/1p (PAa) ja 20.1.1999 Sattanen
1/ ilmestyi pakkasjakson aikana poroai-
taukseen (-/OP).

Kymmenen havaintoa on keskiarvol-
taan lähes sama määrä kuin edellisessä
katsauksessa: fasaani nähdään Lapissa
noin 2-3 kertaa vuodessa. Kemijärven
vajaan vuoden sisään osuvat havainnot
tosin saattavat koskea kaikki samaa naa-
raslintua.

Näiden lisåiksi SOD kirkolla eli 1990-
luvulla låihes 20 yksilön kanta, joka oli
periiisin Simo Siirtolan pihallaan vapaas-
ti kasvattamista fasaaneista, jotka myös
tuottivat poikasia. Koirat ja kanahaukat
viihensivät kantaa, ja viimeinen nähtiin
Sattasessa tammikuussa 1999 (Op).

Luhtahuitti
Porzana porzana

3.7.1999 YLI Aavasaksa (Juho Rahko-
nen). Edellinen havainto vuodelta 1989
SOD Vajukoskelta.

Ruisrääkkä
Crex crex

18.6.1998 RAN Pohjaslahti 1Ä (Markku
Jämsä, Pertti Tolvanen) ja 28.'lO.1ggg
ROV Leive 1p (Eeva Pyhtilä). Vuoden
1999 ruisrääkän runsas esiintyminen ei
yltänyt Lappiin asti, vaikka Pohjois-poh-
janmaallakin tavattiin ennätykselliset 48
lintua (Timonen ym. 1999).

Liejukana
Gallinula chloropus

Vrin yksi havainto: 8.4.1996 PEL kk lp
(Tore Skogsfälr/JH).

Nokikana
Fulica atra

Vain kuusi havaintoa (1990-95 yht. 15):
kesäkuu 1996 SOD Vuotso 1 (Pp), n.
18.5.1991 ROV Kivitaipale Kivijärvi 1

(maall./JJ), 3L.3.-6.4.1997 KIT Helppi lp
(Pirjo Gullsten/JH), n. t0.3.-8.4.1999
ROV Sinetänsalmi 1 (M. Komonen/JJ),
ll.-14.5.1999 KOL Sieppijåirvi 1p (Ahti
Kemi/JH), 15.5.1999 SOD Kierinki Rii-
pijoki Löysäld<i2p, myös 25.5.2p (Veik-
ko Vaara/OP) sekä 6.6.1999 PLK pyhä-
järvi 1p (SPe ym./OP).

Riipijoella on havaittu aiemminkin no-
kikanoja, mutta pesintää ei ole varmistet-
tu (OP).

Kurki
Grus grus

Hyvin myöhäinen havainto: marraskuun
lopulle 1999 2 ad + 1 juv, 1.12. vielä 2
yks. ja 2.12. ä PEL Ratasjärvi (Kaarlo
Vuolo, JH). Nuori löytyi keväällä kuol-
leena (Kaarlo Vuolo/JH).
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Meriharakka
HaematoPus ostralegus

34 kevätmuuttohavaintoa, kunnittain KIT
2, KMJ I4,PEL9, ROV 3, SAV 1,SgP
S. nOV Niskanperän pari oli paikalla
1996-98 (JJ, MLKJ). 1998 todettiin pe-

sintä myös ROV Ounasjokisuistossa (R'

Sunila, TP). Kaikki sYYshavainnot:
223.1996 KIT Pallasjärvi 1P (PKu),
23.8.1997 SOD Lokka 15P (Heikki Re-

mes/OP), 17 .9.1998 SOD Peurasuvanto

1o (ON), 17.7.1999 RAN Simojärvi lP

f Ätian Hamari/JH)ja elo-syyskuun vaih-
i"".tu 1999 KMJ UlkuniemiT-8 p (Unto

Kekkonen, Seija Leino/Tuula Granroth)'

Pikkutylli
Charadrius dubius

58 ilmoitettua havaintoa' Näistä noin puo-

let viittaa pesintään, osa tosin samoilla
paikoilla eii vuosina' Selvä Etelä-Lapin
iaji. Keski-Lapista vain 13 havaintoa, ha-

väintopaikat: SOD kk Annebergin-mont-
tu, kk karjalampi, kk jv-altaat ja Kitinen
Paikanmellan monttu sekä PLK ravirata
ia Kohkosen voimala (JKi, OP, JJ)' Pesii

mahdollisesti myös Vuotson kanavalla ja

Lokan kalakentällä (OP). Jukka Matero

löysi 1996-1 997 Kemijärveltä 1 1-12 pe-

sivaa paria. Markku Pernu puolestaan las-

ki 28.5.1998 ROV Kroopinpalon sora-

montulta 3 paria. Kaikki kartoitustulok-
set j a pidemmät havaintosarjat.pikkutyl-
lin äsiintymisestä ovat tervetulleita!

Keräkurmitsa
Charadrius morinellus

Muuttohavaintoj a poikkeuksellisen 
-pal-ion: 26.5.1996 Soo t<t« 7P (oP),

ia.s.§ge PLK Pyhäjärvi lP (oP Ym'),
26.5.1997 ROV Putaan Pellot 3 (TP),

27.5.Igg7 KMJ Puikkola4p (JMa),27 "
29.5.rgg7 SOD kk 7P (SKu Ym'/OP),
3l.5.lgg7 SOD Kelujärvi 2p (OP vm'),
23.5.lgg} SOD kk 2P (KivilomPolot),

Kokko 2001

25.-27.5.1998 YLI Meltosjärvi n' 10p
(Taisto Konttavaara/ JH), 25.5' 1998 SOD

ietkula 6p (ON/OP) ,27.5.1998 PEL Naa-

mijoki 23p ia 28.5. 37p QJr), 30's'1998
pBt- ytirania 1p (Daniel Koivumaa/JH),
3 I .5,1998 SOD Vaalaj ätvi 2p (OP) ja

SoD kk 2P (JKi/oP), 3l.s'-l'9 12?-!

ROV Lehtoiärvi 3p (Aarne Haavikko/JH)

ia 2.6.1998 SOD lik ap (JKi/OP) . 1997 ja

t OOS tuii esiintyi kevätmuutolla huomat-

tavasti iavanomaista runsaampana kautta

maal). Pesimäaikaiset havainnot:
17.6.t996 KIT Aakenustunturi 2 (TEsl

PÄa) ja lg.6.tgg6MUO Äkäskero t hä-

taileiä (TEs/PAa). S AV Kokkostunturil-
la havaittiin kaksi pesintää vuonna 1997

rMarkku Aikioniemi/OP) ja Värriöllä
i9g9 (Saari & Pultiainen 2001).

Mvös Nombottenissa havaittiin vuosi-

na t9197 ja 1998 poikkeuksetlisen paljon

keräkurmitsoja ja vuonna 1998 myös

poikkeukselliien suuria parvia (FiN)'

Siperiankurmitsa
Pluvialis fulva

Uusi laji Lapille. *14.-17.9.t996 PEL
Pellojärvi 1kv (JH, RP Ym.).

Tundrakurmitsa
Pluvialis squatarola

Yksitoista havaintoa on hieman enemmän

kuin parissa viime katsauksessa, mutta

fi sääntyminen voi johtua havainnoinnin
tehostumise sta. 27 .5.t996 SOD Myllyky-
lä tl p (OP), 15.9.1996 KMJ keskusta,

KuumalamPi lP juv (JMa), 219 \9^26-
PEL Pelloj iirvi- Z-p GplrIH), 2! :9-'!?-9 I
PEL Pellojåirvi 1p (JH), 27.5'1997 Y\NIJ

sillat 1p (itr,ta), 28.5.1997 KMJ Suomu-

lahti l'(TP), 6.6.1997 KMJ sellutehdas

1p (JMa), 17 .-19.9.1998 ROV Harjulq1
oi2o (VD ia ehkä samat linnut 23.9'1998
hoV kitt tolampi 2p (Seppo Neuvonen/

OP), 16.5.1999 PEL Pellojärvi 1p.-(Sf/
lnija 6.6.1999 SoD lentokenttä 1 (Kivi-
lompolot).

fggO-iuvutta Etelä- ja Keski-Lapissa
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Kokko 200.l

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Kuva L. Tundrakurmits an yksilömä ärät 19 90 - I 999 .

havaittujen tundrakurmitsojen määrä on
esitetty kuvassa 1.

lsosirri
Calidris canutus

Tavanomaista runsaampi esiintyminen:
5.9.1996 PEL Pellojärvi 2p (JH), 8.9.1996
PEL Pellojärvi 3p (RP), 30.8.1997 KMJ
l juv p (JMa, JJ, MLKJ), 6.6.1998 SOD
Kurkiaapa 6m NNE (OP ym.) ja
13.8.1999 PLK Ellitsa 8 juv S (Kivilom-
polot).

Pulmussirri
Calidris alba

14.9.1996 PEL Pellojärvi 1p (JH) ja
26.5.1991KMJ sillat 1 (JJ, MLKJ).

Pikkusirri
Calidris minuta

23 ilmoitettua havaintoa, joissa tosin pääl-
lekkäisyyksiä. Huomatiavin esiintymä

syksyllä 1996 Pellossa: t havaintoa 418
linnusta sisältänee jonkin verran päällek-
käisyyksiä, suurin mäiirä PEL Pellojärvi
15.9. n. 200p on silti erinomaisen suuri
(JH). Vakiintuneita pikkusirrin tapaamis-
paikkoja ovat SOD jätevesialtaat ja ROV
Harjulampi.

Ainoa keväthavainto 6.6.1997 ROV
Kuolajoki 1+4 p (JH).

Kuovisirri
Calidris ferruginea

Runsaasti havaintoja, suurin osa normaa-
lin elokuun sijaan syyskuulta. 5.9.1996
PEL Pellojärvi 4p (JH) ja 8.9.1996 3p
(RP), 10.9.1996 PEL Säynäjäjärvi 7p
(JH), 14.9.1996 PEL Pellojärvi 1p,
15.9.1996 n. 20p ja 24.9.1996 I4+3 p
(JH), 15.9.1996 KMJ Kuumalampi l juv
p (JMa), 15.9.1996 KMJ sellutehdas, jä-
tealtaat 3 juv p (JMa), syyskuu 1996 SOD
jätevesialtaat 1 (PP), 29.8.-2.9.1998 SOD
jätevesialtaat 1p (OP ym.), 24.9.1999 PEL
Säynäjäjärvi 3p (JH) ja 14.-20.8.1999
SOD jäteallas I 1-kv (OP).
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Kokko 200.l

Merisirri
Calidris maritima

Merisini harhautuu harvoin Keski- ja Ete-

i;;;;;ii;, nvt kaksi havaintoa: 28'-

Tqi)iiggo' söD Luoston laskettelurin-

i.", t"iftfpuit tu 1p, lintu juoksenteli

"äiår 
-"ärii.a 

ry"if[o virtanen/oP) ja

ää.i1.rqqd Viip"s'utompolo 1p (ELal

JH).

Jänkäsirriäinen
Limicola falcinellus

Vuosina 1996-1997 J' Matero löys-i yh;

ärrä'sopriiu rul vitsikkoaavalta' 5

"rti" 
krriffu. a'aavalta,3 paria Pieskanaa-

v alta, 2paria Isoaav alta, 2 paria-Iyn1y11

uunuituia 2 paia Ruopsanaavalta (saarl

.,r'' l9ti8). P. Kalinaisen mukaan parnal-

i"^iärtå.iltäispaikkoja ovat PLK 5o\o-
nåpu, Kilpiaapa, . 

K air anaapa' Surylll-'"i"LruSAL 
Kdppiaapa (Saari vm' !198)'

j. io[itnat i ja M-l-' Kaisanlahti-Joloma-
ti tuourirutioidintelevia yksilöitä vuon-

na tbgg seuraavasti: PLK Kilpia?p3 \o)'
ä;;;.P" (3), SakkalanaaPa (3) Soka;

"ärä'rii sävnäiälampi (t)' sekä. KMJ

k"inouupu (2), Jurmunl umpi ( U'^111?Ktn

"rtiär,itt"r,ävainto: 
6'6'1997 RoV Kuo-

iajoki lP (JH).

JänkäkurPPa
LymnocrYPtes minimus

J. Jokimäki ja M-L' KaisanlahtiJokimä-
li t"päti""t kesällä 1999 kopsuttelijoita

Flf soilta seuraavasti: Kairanaapa -2'^$r;Ei".Pi 
1, KilPiaaPa 2 ja Sakkala-

naapa2.

LehtokurPPa
ScotoPax rusticola

Huimat 96 havaintoa, joista Keski-LaRista

16. J. Matero löysi KMJ:ltä vuonna lvvr
r"r:ä i"rii.iä (Saari vm' 1998)' Uudem-

man lintuatlaksen (Väisänen ym'. 1998)

kartassa lehtokurppaa ei juuri o.le hSva]i-

tu Rovaniemen pohjoispuolella' LaJln

runsastumista ja yleistymistä etenKrn ne.s-

t l-Lapissa kannättaa pitää silmäIlä' Erit-

iäiräråt aisiä olivät 19'1 l' 1997 Klr
iuråir.åiliru"ltä pellolta kuolleena löytynyt

iirir-rot." Hangasvaara/JH) .ja
28.11j997 PEL-ROV -tien varressa nan-

,, t, fV"tu Juntunen) ja hyvin aikain.en

täas' 17.3. 1999 SOD Lokka maantreue

äärr,ärri mutta siis elävä lintu (Kirsti

nräiiå*ä vrn./OP)' Yhteismäärässä eivät

li" Ärt"ti, PLK:n vakinaiset soidinlen-

toreviirit (OP).

MustaPYrstökuiri
Limosa limosa

23.5.1gg7 KIT AlakYlä 1P (JMm.),ja

26.5.1998 KMJ Levåiranta Sorsalarvt rp'

tä"äiii" myös 2.6' (JMa, J'soininen)'

Punakuiri
Limosa laPPonica

Keväthavaintoja 30 (KMJ t2' MUO 1'

ilpr- i,-nön-å, soP 9, YLI 1)' Kahta

l"tiit rn alun havaintoa lukuunottamat-

i"-t rr"i*"t aikaväliltä 1 0'-3 1' toukokuu-

iä. §Äv Kokkotunturista löydettiin, pesä

vuonna 1997 (Markku Aikioniemr/saart

ym. 1998).

Punaialkaviklo
Tringa totanus

Keväthavaint oia37 eli runsaasti' Kesäai

iiar"itr"r"innät: 11.7'1996 KMJ sellu-

äirm lät"ataat lp hätäilevä (JMa)' I 997

Vli#i";nkylän saari sto laskennoi-ssa

å ,".iuaa puria, mm' yksi pesälöytö (IK]'
iJrä"ä löt6 iärrtien' saannöll inen RoV

iätlri".pi' jossa todettiin my-ös pesintä

iöq'9 rij,'N,IL«D. z+.0.t998 Rov Pla-

;;ffi;-i ip fvd ja kesä 1ee8 RAN si-

äåi*vr zp (Mpi."svvstravaintoj a ilmoi-
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Kokko 200t
tettiin yksi:
(JH).

17.8.1996 pEL peilojiirvi lp Merikihu
Ste rco ra ri us pa ras iticu s

Kaikki hava innot: 29
vaj u sen "Iil"i ;-f i3r#3?i;r,Y];
fll't"n: ol yr.), I .6. r ee7 §ön' iffii:
§lffiii;,ffi?f i l,f 6:ir%"Kr'ilä

$[6fi[,trr*in',,ffi*+
,^ ,M"rj§ih, on tavattu Lokan allasalueel_

,Tii",iäiiff; 
kesänä tlm' 14' ffitffi;

Karikukko
Arenaria interpres

Kahdeksan havain
kevääl tä-alk uL"151,'^131' Ia i k ki 

-totu 
tu s ti

5q,, io ri*'iii,&;i.o;l?ff#?å';
Krvitaipale Kivi
?i,i ;:i"*Ä ii::ä; i, i^, j il,1ö /;
Krvil ää,'1ffi11:tP 

(JMa)' 28's'Iees
4 6. r s s 8 s o» ii, är.??iTlä? #,Ji#*
i::lTrf r/_o,.p). :0.s._s.0. r ,eö-§dilä_

ijii,,:: ;, ! a;,1:m :,,f,1å;lö, iJ#varoineleva (JJ, ONe). vriä.ä"fräirl
llll lr..k": jäämere[le ;åiää,1äiiiiii_
Ja, mutta Lokan havaii'"* p.Jrä; ;iJ#' viittaa mahdol-

l :,t i lxil i ;,T?Jå,H,i ;il_ l, iHåä ;
å",ff;,li "fil,,?å å:f 'ffi ii, tr 

.å, 
ixå ii

Lampiviklo
Tringa stagnatilis

19._20.s.1997 RO\

#*Ehifliul"{+*r#tfl 1'#
nremi 1 (JH, THym.i.

Metsäviklo
Tringa ochropus

43 havaintoa, jotakuinkin tasaisesti kvm_

+:,lff 
"#fi.-,l,* n ;ri,r,krut:

m.erkj-ksi 
.rur eh us; a*"ua i ä: i' ää i ä.ä_vuofinen (pKu). SOd

qe1 5y;,,i1ål; ö"; #:ntä |,{J.:,li,å:

x*ri'å,",11tråilTtrl?ii??#",#oman selvityksensä.

Tunturikihu
Ste rco ra ri us lon g ica u du s

1,6;t.297 KMJ Narkiperä I (Tp).11.6.1997 SOD porl

LTit"'ff ,'#?#,i#i'i1ffi9'så

rå !:.fri, 
t l.,fl? ?:il;i, :nn *ä;

Xåtjt,o"' 
Koivumäki, irkd'#äffii

lsokihu
Stercorarius skua

:!2.3 t9?7 SOD Vuotso r (v) (OsmoHir_vasvuopio/Op). Lintu. f tiyiyi ylffi;;1a-lumiselta nelostieltä noln I5 km Vuotsosta

#[t+iår,]]äiifi]}'f,iå,å.il.'r

Pikkutokki
Larus minutus

Noin 130 ilmoitettua

fi*ii*ä-[irf;.#,äli#rfi
lI ?f': å i,?13^m, n1yfu,,,,,:i,, ji:
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Kokko 200.l
,,',**-'ll.ii.iiliiiilt?li,i"ll^..,riiil"@

Parimäiiräarvioita länsirajaltl: 1996 PEL

Paamaiärvi 49 patia,l996 YLI Porttmo-

iil}t paria' ja rssl s6 PaJia (IK)'

ö.e:»öiel-örajärvi n' SoP (JH)' JH:n

i1'.1 .lggoKol Aaiisjarveltä laskemat n'

65 juv + 55 ad p.saattoivat olla 3o muut-

olle kerääntynelta."';;iäi;;ä 
mYöhaisia otivat e' l o' 1eee

so» f"iujatu"ä 2 3" + 2 ad (oP)' Ro-

;;rd; fi arjulammella j a KivitaiPaleen

fiviiarvetta pesi I 996-1999 muutama

oariloka vuosi 1JJ Ym')'' iaji oli Norrbottenissa eritysta-rKrat-

iun kohteena vuonna 2000 (Backe 2001)

ää""iri.i"-,.htiin kaikkiaan 80 ja kolo-

;1;iä'iå;,yi 40, tosin varmoja pesintöjä

iodettiin-väin nelj ässä koloniassa'-"-ii," 
vritorniöfla 6'7 '1997 poikasena

,"n^iÄt-*utta pikkulokista tuli mukayl

konirolli, kun sen rengas luettiin kesällä

Toes engtunnissa, MerseYsidessa'

Selkälokki
Larus fuscus

Pesimäaikaisia havaintoja seuraavilta pai-

f.åiitu, RAN Simojiirvi (9 havaintol:-TT'
21.7 .1997 Soppananselkä 4 parta lHlul:
h.i.igst Åittotu zuoapull p (PAa) ja kesä

lggS 7 Paria (MP)), RAN Saannarlu

ipÅ"1, t<tvtl L"f,tola Haukijäryt (JY-'J:

iiitni t-r. poyliönj ärvi (JM-a: JJ.)'-.K)IJ

ii".nin p"ra (rpl jä SoD Lokka (JJ)' Ke-

ä,å;;i;ilinioja 37, eli vuotta kohti

laskettuna havaintoj a yli kaksinkertatsestt

verrattuna edelliseen katsaukseen'
' -^iää"."ir.alokista kertyi muutama.ha-

vainto: 8'5.1998 KMJ kk sillat ) ao' p'

i"-t"tt, 
-L 

heuglini-tyyppinen (JMa)'

ä.äiööa soD Läkk" i2-iu P (PR.oP)'

12.Å.tgga SoD Porttipahta 3 ad p ilmei
.in ;;;;ilitu &i,l'i'Polot/oP;' S oD
Keluiiir-vi 14.7.-15.8'1998 I ad pJa4'tu'
;;ä;iöi') sekä 2.7.leee SoD Portti-

,"ttia I ad P (KivilomPolot/OP)'
' Liräk.i-SoD Porttipahdan P1d.9t11
nähtiin myöhäinen selkälokkttalt
äi.itj.iqqs, iodennåiköinen I -kv neye]]-

;ii'sKrioP), joka oli paikalla vielä 2'11'

(PSa).

lsolokki
Larus hYPerboreus

Viisi havaintoa. Onko isolokki runsastu-

ä;;"i;tataanko sitä vain etsiä aiem-

;il;"kk";mmin? oulussa lintu on jo-

il[""äir", läpimuuttaja, elim' kevään

iöqq .aii.a oli yli 40lintua (Timonen ym'

tggg\. iA.s.1996 soD Kelujärvi 1-1" q
toP vm.). 3.4.1998 PEL KtvttaKr I ao

iil4;r"i i(i".t ), 2t.4' tgss KMJ kk sellu-

;;hä;;-;tlili1'zuu vöpvmässä 27 '4' as!i.

;;ffi. ä.Iö.rqqs rel'eettoiarvi I ad (JH

vm.)'ia 22.4.1999 ROV Jätkänkynttttan

i"iJ iä r.":a I +2-kv (Martti-Kallio' JJ)'

såur. paivariä vielä 2-kv P (VI)'

Merilokki
Larus marinus

Laii on vleistynyt selvästi' Yhdistykselle

ffiliä,lr, ,oin os havaintoa (vuosina

iööö-öi r"in [ 3 havaintoa), muttatarkan

ririiti*aatan selvittäminen on päällekkä-

svyksien vuoksi vaikeaa' Lähes l(alKxl
"nä'räitr". 

t unnista KMJ, PFI ' nPv.ia
ääö, 

^.ifia 
*rista kunnista ilmoitettiin

;;; k;fi" havaintoa' Laji oli Yl.einen

iö-ö r-or.un tekoaltaalla jo 1980-luvun

;ffi" (;i):P"'in"" ainakiä soD Lokalla

;;KMi. Mttihaisimpia olivat 4'l l'1999

ROV OunasjoKtsuisto 2 ad (JJ) ja

ii.t't.lgg,g Rov kaatoPaikka 1 juv P

(VD.

Pikkukaiava
Hissa tridactYla

Viisi havaintoa: 19.11'1997 KIT Alaky]ä
i-ia"t"i kuolleena tieltä (JMm/JH)' 8'-

ö.i.id'98 KMJ kk sillat 1 2kv p (JM.a)' 1'
i'J,.i;.1ssl Kol- Kurtakko tP 1u1§91
r* irllLti kiviniemi/JH), I 1'5.:!29.9

iluöiiiili;nki 3 (seppo Friberg/JH) ja

15.-21.8.1999 SOD Vajusen altas Ip 1uv'

iövtvi lopulta siipirikoksi ammuttuna

tÄniti Harju, OP Ym')'
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varkosiipitiira ffJf;'frååäTi".ffiåt11j'fäEJ"f'f"1
Chlidonias leucopterus valttuenimmiitaanZSp (JH). Lajionrun-

uusi laji Lapille. *27.-28.5.tg96 ROV sastunutRovaniemellä(JJ)'Rovaniemen

Urkujiirvet jp (rK, Jr, HH) #*ffi'lllfff#'fffif1tffi{ffiäi1}
o*iu fil, IK), kun samalla tutkimusalu-

Mustatiira ;*i*l'-t":1il'*;J'äil'1;"'13:x"å;

chtidonias niser 
:[,l5?1,11il1ffJåTäfr\]"J""åffixåt-

Ainoa havainto 18'-19'5'1998 KMJ Suo- ia- ot"itu havaintoja 1996-1998 (Antti

;;;;; ip (JMa) 
ffi;l;ll".X;fii[']r,.,åirlÄrym-
mesti, eni-mmillaan 17P (JJ, PRa)'

Pikkuruokki Ranualla Teppo it4uianln on navtl-

Alte atte nut lajin liihes--vuosittain' Ranuan eslln-

iy*ari todennäköistä historiaa valaisee

*26.1o.lgg6ROV Hirvas tp. löytyi kuol- i"ppo YoiSngn't'"yraavasti: 
"1990-luvun

leena (Antti Heikkil?i/pAu), *19. rr.rgg1 alkupuolella (ehkä n' 1990-94) Ranuan

ENO Muotkajärvi, vapautettiin le-nqls 
futtättu oli parhaimmillaan ehkä 20 yk-

ialassaan PEL sirkkäkoskeen t2'll' tittin totoniän puluoarvi' iotka pesivät

?H"itg ylitato. pAa, JH), *5.-6.11.1998 täanntiffit"tti funa-iimisen talon vintil-

soD Kelukoski (Anrero Lakela, JKj/op), ia' furon asukas etätti puluja näinä vuosi-

8.1. 1998 MUO Jerisjåirvi I löytyi kqo-l- na' Pulut olivat ilmestvneet hänen ruolon-

leena(SuviHurtig/JFi,PAa),*l?1] l??l '"ii""" 
tävsin spontaanisti' niitä oli tul-

SoDLismanaapa(oP,PP)jalz.||.tggslutkahteenotteeseen.Lopultahänkylläs-
YLI Kantom aanpää 1, löytyi siltarum- iyipufu;gnsotkuihinullakollajasulkilin-

musta, jonne oli väsähtänyt- 1,5 kilomet- ii'1ä' pfu;yn ullakolle' Pulut katosivat

rin tumessa kahlaamisen jälkeen, rengas- iai"m11i1t!"n.5Yl3ttu' Tämän jälkeen

tettiin ja vapautetti-in i'ässaro*poi6o' p'i':tät"i"'lkyi Ranuan kirkonkytäl-

(JH). Voimakkaat länsituulet toivat pik- ia' tn' iuuti Kuhästa lähteneitä puluja'"

ffi;täj;ilIäil ltos lopurla niytis ,, f;*m,"n"ri#i:#?iåt?1*
Norrbotteniin (FiN). k[ i6ii]i; li.\1ögt fbl Äta'to-po-

io ro ?p"r.tu Hietaniemi),5'6'1997 SoD

Lunni u*:'tt;"8y-yäT"tYPi/ö5;
Fratercula arctica 22'8'lgg7 YLI kk 2p (PAa)' 20'8'1998

* 7.t.reee pos vääräjärvi 2kv (r,v) f,%lsr'filfllliT"Lf'l;,xi-ti!
(Heikki Seppänen, Jukka Makkonen, Kai (KO. Pentti Rauhala), 7 .4.1999 SOD kk
§aU.in"nl. iintu löydettiin huonokuntoi- i (Opl, 5.9.1999 SOD Luosto I lJuha
sena maantieltä, otettiin hoitoon ja vaPau- f-"tlnerVOp) ja20.9.1999 KIT Ylläsjzir-

i"iiii, Åv"nemmin Kuusamon Kiveskos- 
"irp 

puri" ,iito, ajan (Tapani Rantahal-

keen' uut3b' 
Mantovaaran kyyhky oli tanska-

Iainen kilpakirj ekyyhky, j-o!1 
.1a1aka.n

Kesy§yh§tuulisenapäivänäilmestyiErkkiMulelt-
Columba livia un pit'*n' Lintu toimitettiin lentorahtina

väritaataisetle kyyhky shanastaj al Ie (OP)'

Vakituinen Rovaniemellä, Ranualla ja
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Uuttu§Yh§
Columba oenas

Ainoat havainnot: 4.5'1996 SOD Satta-

nen-i; (EN vm.), 18.s.1996 PEL Han-

,rrtJri, tä (Teemu PiiPPola) ja
il i tqqs soD Peurasuvanto lP (oN/
-Opl. nråtira 1990-95 tehtiin Etelä- ja

f"in-mpitsa sentään 16 havaintoa'

Turkin§YhkY
StrePtoPelia decaocto

tiin svvskuussa I 999 neljä havaintoa pie-

nesta kvvhkystä,joka oli turkin- tal turtu-

rikyyhi<Y (JKi, SPe, OP)'

Turturi§YhkY
StrePtoPelia turtur

22.8.96 ROV Jaatila-Petäjäinen 1 (JJ)'

i"k"ffi ; ;lkupuolelta -zi'to'gg Mqg.
ii;;i;;ri;'ni tp (sePPo Lehtimäkii
JH,PAa) ia22.-24.9'1999 SOD kk I 1uv'

(PR oP ym').

23havaintoa, eli runsastuva suuntaus jat-

k;;.-d; havainnoista voi tosin koskea

.äÅ"å ririuia: 1995-96 talvehti SoD kk

ii,rirrä-i"i",i turvin, viimeinen havainto

;.i. ioPh ),4.s:ss6 YLI Meltosjärvi

i;i§;;r1 siponen), lo'-13's' tee6 PEL

Vltt'ikJ.ouuoma lp (Jari Pantsar)' l'8'-
ii.ö.iqbo PEL Nivanpää lp (Kai.Niva'

JH). 1l .5.1997 PEL Kylävaara I p (tImo
Piinoola), 12.5.1997 PEL KylävaaP tp
Teiir B;.5.1997 PEL tlavela lp (vesa-

[.kk; Piippola), 21.5.lr997 PEL Yliranta
i;'iÄ.i p'"talani**i). 9'8'1997 PEL Ni-

,äniraa lp (NIJ). 24'10'1997 RoV Pövk-

Ltiiäeiu(ri, 1p (A'Tuuliainen' JD' käv-

nuilintrruudalia syyskuun lopulta lähti-

;i; k;i;;i i;ka-m#askuun vaihteessa j a

iåii";; paikatta22'3' ia 5'4'1 9e8 (A' ruu-
iiuin"rj, ilmeisesti sama lintu nähtttn vuo-

ä"rräiiit""t sa 1991 -98 RoV Ounasrinne

fpärii nltrioja) ja tammikuussa 1998

iiöV 
-sapil.at*rtku 

I (P' Nevala/JJ), thka
ui"ra ig.g.tq98 Rov ounasrinne (Maft-

ii[ronutotki) ja niin saattaa olla myös

ii.{.tggg RoV kotitalousoppilaitos .lä
rtr,tPi. i-lratri nähtiin 29.4'I998PEL Yli-
irriå rp inntti Vestola, Heikki-Aska)'
ti. l9b'8 iEL Jol*,npudas 1p (l!{ vm')'
9.5.1998 PEL Yliranta 1P (JH Ym'l'
zi.+.tggg KIT Kelontekemä lp (Jount

irrriir"l, 23.5.lggg KMJ RY^tilahti 1P

iÄurn" ititpio), 4:7 .1999 MUo Kangos-

in'"i rn rJärmo Boman), l6'8'1999 KIT
'oi io ilott" Mäensivu/JH)' l6'9'1999

rir'fiitrrla lp (Matti Kuha/JH)..ja

iå.iolggg PEL kk lm NW (JH)' Lisäk-

ri§ö» t*onkylällä ja Torvisessa teh-

Huuhkaia
Bubo bubo

21 havaintoa noin 17 reviiriltä' Kunnat

fff i iainou varmistettu pesintä)' PEL

8, PLK l, ROV n. 6 ja SOD l'

TunturiPöllö
Nyctea scandiaca

Seitsemän havaintoa eli normaalin harva-

fuf.uir"" tuttavuus: 23'4j996 SOD Pet-

iäiä §ippl*pa 1p (JoP), e'4-'1ee7 s9l2
iäi 

"Jät 
loP, JH), huhti/toukokuu 1997

§ÅL i iL. uoitunen/Itä-Lapin linnut)'

i.jlgqs SoD Nitipää I (Pasi ranninen/

OP\.24.4.t999 SOD Kersilö I lentelt

t«eskivotta nelostien penkalla auton va-

Lträiö;i:l;k;k,; roPPu reee PEL

Malalamaa lp ad. (Pentti Korkeantemt/

inl i" ö. ii. tq'9q nov Lautavaara (Martti

Rae/PAa).

HiiriPöllö
Surnia ulula

52 havaintoa, joista l5 syksyltä-ql.ktl?t;
vclta 1999. VarmistettuJa peslntoJa: 

.t Lr

Matalajärvi ja Romppaanvuoma'.rtrL
Koutusjärvi' ROV Kaattasjärvt ja vant-

tausjarvi ( kaikki I K ). SOD-PTt3:.y'u.nt9

lONi ym.). RAN, sekä PLK PYhätuntun

i*kri; (Ädrian Royle, Ilkka Markkanen)'
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Kalevi Tunturin Ranualla 22.5.1996 poi-
kasena rengastama lintu löytyi kuolleena

Norjan Buskerudista 6.2.1991 .

Varpuspöllö
Gtaucidium Passerinum

55 havaintoa, pääosa talvelta. Tavattiin
kaikissa kunnissa paitsi PLK ja POS'

Vuoden 1999 lopulla tavanomaista run-

saampi esiintyminen: marras-joulukuulta
18 havaintoa.

Lehtopöllö
Strix aluco

HelmipöIlöpyynnin sivutuotteena rengas-

tettiin 5.9.1999 ROV Vennivaarassa rus-

kean värimuodon lintu (IK, TP). Edelli-
nen havainto Kittilästä vuodelta 1981'

Viirupöllö
Strix uralensis

Sarvipöllö
Asio otus

22.6.1996 PLK Saunavaara I (E' Perttu-

nen/ltä-Lapin Iinnut) ja 5.6.1999 YLI
Meltosjärvi lp (VI. IK). Sarvipöllö oli
1990-1uvu11a selvästi harvinaisempi kuin
1980-luvulla.

Mehiläissyöiä
Merops a7iaster

'*27.-31.5.1999 MUO Kangosjärvi tP
(PAa, Taneli Kangosjärvi, Seijl Olkkonen
vm.) ia Pohiois-Lapista edelliseen ehkä

iiittvua \1.5.-1.6.1999 ENo Hetta 7
(PAä ym.). Mehiläissyöjä on havaittu ai-

emmin Lapissa vuonna 1986 sekä Utsjo-

ella että EnontekiöIlä. Yleensä lajin voi
vhvttää Suomesta touko-kesäkuun vaih-

i."r.u. VihermehiläissyÖjä on havaittu So-

dankylässä vuonna 1991.

Harjalintu
Upupa eqoqs

12 havaintoa noin kymmeneltä reviiriltä'
Kunnat KMJ 3, pEL 2;ROV Oiu SOO t. 15-17 havaintoa - riippuen mahdollisten" 

flx#[1]l'Ji,lIä:älä'5ä,,äå'f;l?1"J
Lapinpöllö ki lp-(Timo Su_opajärvi/JH), 10'-

stiix nebutosa lf,å.1i:'rlli,x.fi'åT'+i.!Yöi'Ju!:
yhdis tyksene lmoitettiin vain kymmenen [*iäli' ä]i{if }r},'Jf å'iä f#,
havainloa. Kuitenkin laji oliesimerkiksi ffirrfuui,unkaiia fi,iVåii-VfuttiNieme-
lgpp-rr..u.o93sta .1999 

normaalia vt:it1T- irVl,l, iO-i0.1997 KIT ki 1p (Yrjö Väli-

åi#frfi l#?,';;:tåi: i;i,1,,?f,,i-ffi ,?å: i'"imi7JHr' rc n Dsl rtr uarinujarvi

sdkuu 1ee6 pr-r sokanaapa 1 sd + { mq P,+ti'}f,Yt"1}'itiflitJ;r?rt;::Å',i;
(Ilkka Sahi/Jh), _1:8- l?96 PEL Tervajärvt Zi.t,.tgg7 RAN kk i-iikd Karttuneni

ililfl,i;å*33f ??,#åäTii'iffiim[ixli?:sx"i::',mf i:i,i
getka Rory]<kqri-emi/JH), t?Lt2?J 1s.9.1998 SoD Riipi ip (-loP, lHi,
ktvtl tsokytä 1, (JMa), 3.-4.1.r??714y )s.s.lggs SAV ranh'uu ip i loR mi,
Jouttenaapa 1p-,-(P.!i), 10.6.1997.PEL r.iö.rqqg SOp r-isÅanuäpu tp ( tof,
Oranki ip_ (§lgtompolot/OP),--n. ini i.rO.rq98 KrT rårgar 1p(Juhani
30.10.1998 RoV Tiainen 1p, (PS-a/JH), iåiärä7inl, s.10.199tSöo rärttipatrta
12.3.t999 ROV Niskanperä 2p, (VI)' ;;;ru"li ip(Heikki Vihanta/JH), 11.-
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13.10.1999 ROV Niskanpglä ]P (Osmo

NirlJlul ia I 3.10' 1999 Rov Niskanpe-

.e i"lpåtirii NiemellVJH)' Mvös Norrbot-

t"nittu sYksYn lintu (FiN)'

HarmaaPäätikka
Picus canus

Talvella 1996-97 YLI Pessalompolg]!
il;li;kr;lie asti (ELa), le97-e8 soD
ffiä;;;i;;en ruokinnoilla 2o'3' asti

ää* n"inivuo/oP), I 998-99 I!'l 5:*
iäärrrraa hetmikuulle astija PLK PY-

irärririi koko talven' Muut havainnot:
'ig;6, 

i.z.Rov Lohiniva l/ p (siiri Lon

nakko), 7.2.-l'3' PEL Lampsuarvr /l p

(Aila Pikkarainen, JH) ia svvskauden na-

;"tr;;;-Rön 2,PEL'i-+.«ot- I j.a KIr
l.' lggl tammi-maaliskuun havainnot:

i,os i; iov s, KIr t ja SoD t 'q\i
,rräurliåriukuun havainnot: YLI l 

' 
RoV

i; Fbt 2.1998: t6.t' alkaen YLI.Pes-

;;*fi; /l (SePPo MäkikYrö)'-loka-
tiättäår.uon havainhot: YI-I t' PEL 3-8'

i«ii;Köi r 3u ENo 2' leee: helmi-

ä;r;' iaGtela-Portimojärvi 1P (Ari

iääiril, 6.3. I t pPEL Nivanpää sekä svvs-

ä;ffi "suurväetlushavainnot: 
\Ary ?'

fli;;^Röv 6, PEL ls, KMJ 2.§-1L^ l'
röLä, rur +, soo 6, MUo 3r Eryo..3 ja

iNt 3 : Näissä havaintolukumätirissä on

ovrittv karsimaan selvästi samaa lintua sa-

i.,i;iä;;tk;iia iai aivan läheisillä paikoil-

iäi.åt{""r, t avainnot' Yksilöitä on useim-

;i;;ii;t vksi, mutta josk3s varmasti

[of *åti, samalla paikalla' Runsastunut

myös Norrbottenissa, missä jo peslntayn-

tyksiä (FiN).

havainnot: 3l-5.1996 ROV Patokoski /1

;(PR;t, heinzikuu 199'1 PEL NivanPää

är'iRPi; 8.6. isqs naN ojava?rl-l g.gii-
;ä i;il, fiH) ia2e.7 .teee I PLK Iso-

Äapalammen reunametsä (JJ)'

Tunturikiuru
EremoPhila alPestris

Yhteensä 25 havaintoa, joista l6 SOD-

PI.K -alueelta. Sodankyläläisten lravatn-

tosaria kefioo tunturikiurun havattsemr-

äJituiiituudesta. Vuoden I 996 kevää-

,äriifttiin kylmän toukokuun ansiosta n'

Jä iintur. Keväällä 1997 lqia ei tavattu

i;;k;; k."äällä lees nahiiin 8 ja.leee

T;Giåå. soD ulkopuoliset havainnot:

z.i.lg')OKMJ lsokylä 3 (KU ym'/ltä-La-

oin linnut), 4.5.1996 ROV SomeroharJu

ä'äru in^äi iuru"tti), l0's'1996 KIT!\
i'i"r"ii* s^karila/JH), I 0'5'1 996 PEL

Yi;;;i;2 (is), tz.s.tse6 KIr AlakYlä

i iirtnirll d'io.'rsqo SAV värriö peräti

z rI ii-"it:i. il.l0. paikalla vielä zp' f u.ufi

;ä. iööå), is.+.isss Rov ounasjoki-

irir,"-i if'pl, rr.q.l998 sAL saimivaa-

."Täsw tpii1, z.-t.s.t»99 Rov t-g!to:

;;r';i; ifi;ffi Kantola) ja I'to'teee
äövb;;;sjokisuisto I (vr)' P.arhaat

mahdoll isuudet tunturikiurun havattsemr-

t"* räVt,i"ät olevan huhtitoukokuun
vaihteessa.

Ylänkökiuru
MelanocoryPha bimacul ata

Uusi laji Lapille ia Suomestakin vasta

[of-u.'t uuoi,to' *3 l'5'-3'6' 1996 PEL

iäiii,:ä"iilH, HH, RP, Aarne Lahti vm')'

Pikkutikka
DendrocoPos minor

18 havaintoa eli keskimäärin saman ver-

r* f.ri, f qqO-luvun alkupuolella'.Lienee-

kö ilmoitusaktiivisuus pysynyt laltnosalta

korkeampana kuin 1980-luvulta' val onro

iuoåntunirt aitoa runsastumista? Ainakin

i;åi"tt" riiin *puu JH:n mukaan selvästi

;;;;;;il kuii ennen' Pesimäaikaiset

LaPinkirvinen
Anthus cervinus

2l .5.lg96ROV Kivitaipale' Kivijärvi lp

il:l),zss.tee6 soD Pötkula I (oN/oP)'

i)ö-.isso pevYliranta I p tJH)' 12,9' I 996

iBl Vritär*a lmN (JHi 3l's' lee7 soD
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Myllykylä 2 (OP) ja SOD Ilmakkiaapa 1

(SKu/OP), 26.5.1998 KMJ Leväranta
Sorsajärvi 1p ä (JMa), 1.6.1998 KMJ kk
Siirkikankaan venesatama 1 ä (JMa), elo-
kuu 1998 SAL Pahkakumpu 5 (PPi),
12.6.1999 SOD Lokka-Sompiojiirven Jui-
kenttä 1 (JJ, ONe), 5.8.t999 SOD Mylly-
kylä Tettusen pellot 1-kv (OP), 23-
25.8.1999 ROV Ounasjokisuisto 1-5p
(VI) ja 5.9.1999 SOD Myllykylä Tettu-
senpellotl+2(OP).

Virtavästäräkki
Motacilla cinerea

24.6.-20.7 .1996 SOD Luosto (Hannu Jän-
nes, Jyrki Lausamo, J. Jokinen, PSa),
28.6.1996 PLK Pyhätunturi Pyhänkasteen
putous ll 2kv A p (JMa), 17 .7 .1996 KOL
Ylläs Varkaankurun lehtojensuojelualue
(Tuomo Ollila/AR), 1.6.1997 SOD Von-
goivanjoki 1 (Alpo Koukila), 9.7.-
L7.1.1998 KIT Pallasjärvi lll p (PKu),
L5.7 .1998 KOL Yllästunturi Varkaanku-
ru (JH), 16.-28.6.1998 PLK Pyhätunturi
Pyhäkuru 1/ (Thomas Oesch,Ilpo Huol-
man ym.) ja samassa paikassa o12.-

4.7.1999 1/1 p (Kivilompolot ym.) sekä
18.7.-5.8.1999 KIT Pallastunturi lll pe-
sivä pari Hotelli Pallaksen takapihalla ole-
valla pienellä lampareella (Markku Uk-
konen, PAa ym.).

Koskikara
Cinclus cinclus

Pesimäaikaiset havainnot: 3.6.1997 PLK
Pyhätunturi Isokuru 1p (JMa) ja samalla
paikalla myös 1998 ja 1999 (OP),
6.6.1999 ROV Auttiköngäs 1ä (JH),
15.7.t999 ROV Auttiköngäs 2 + pesä
(PAa), 15.7.1999 POS Koivuköngäs lp
(PAa), 5.8.1999 KIT Pallastunturi Vati-
kuru 1-2p (PAa). SAV Värriössä vakitui-
nen pesimäkanta, mm. Hirvasjoella 8-10
reviiriäja Kutashaarassa 3-4 reviiriä (Saa-
ri ym. 1998). Parhaita talvehtimispaikko-
ja:22.2.1997 SOD Unari 19p (KO, Rai-
mo Koskenkorva ym.), 10.3.1998 RAN

Kaitavirta 6p (PAa), 24.12.1998 RAN
Kaitavirta 6p (PAa) sekä KOL Kesänki-
jiirvessä lähtevässäjoessa 2-10 lintua lä-
hes päivittäin talviaikaan (Aimo Mäki-
nen).

Peukaloinen
Troglodytes trog lodytes

2}havuntoa, kunnat: KIT 3, KMJ 1, KOL
1, PLK 1, POS 3, ROV 7, SOD 4. SUU.
rimmat määrät 18.7.1998 POS Korouo-
ma (Piippuk.-Pirunk.) 3Ä 1fAa, AAa) ja
15.7 1999 samalla alueella 6A (PAa). Ai-
noa varmistettu pesintä 29.7.1998 ROV
Kuohunki 1 pari + lentopoikue (KK).
Pesii vuosittain mm. Pyhä-Luoston alu-
eella, esim. PLK Rykimäkurussa 4-6 re-
viiriä ja SOD Ellitsassa 1-3 reviiriä (OP
ym.).

Rauhala (2001) arvioi Tervolan ja
ROV mlk:n alueella sijaitsevan Pisavaa-
ran luonnonpuiston kannaksi 13 paria.
Arvio perustuu vuosien 1984-85 linjalas-
kentoihin, mutta laji havaittiin myös 1998
laskennassa. Rauhalan mukaan puisto on
peukaloiselle "Suomen pohjoisin vankka
tukialue".

Punarinta
Erithacus rubecula

Talvihavaintoja kertyi viisi: 1.12.1996-
29.I.1997 ROV Rantavitikka 1p, lintu
menehtyi 30.1. (Helvi Luusua/JH),
2.12.1996-6.2.1997 PLK kk lp (Pentti J.
Korhonen/JH), 6.3.1997 PEL Isokylä 1p
(ELi/JH), 3.-5. 1 1. 1998 ROV Syväsenvaa-
ra (-/PAa), joulukuu 1998-helmikut 1999
ROV Eteläranta I (-/JJ). Kesähavaintoja
ilmoitettu runsaasti, mm. SOD Luosto,
KIT Alakylä, Kaarina, kk, Pallasjärvi,
PEL Kynäsvaara, Yliranta, ROV Paaval-
niemi, Pöykkölä, Ounasvaara, Sinettä,
KMJ Leväranta, Misi, Kalkiainen sekä
PLK Saunav aara ja Pyhätunturi.
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satakieri ?;ffi1ä1x","'
Luscinia luscinia

#l****':pi,u"*##"#1fltr1å{i:ili;;:ql1§ffi $äfr',
(opK) )8 Rov vaarara A 

fkl#1gm'.:ia*'iB"1ff:i-
§ixtl;äää'rlrgruHh;ölx.fi

sinipyrstö å" iqöi-99 kåskiarvn oli korkeampt rutn

rarsiger cvanus 
i*lell;:',',ä [å:'å",-å',"1,i;:l*iii:E

Kuusi havaintoa: 16'7'1996 SAL- 9*t-
moi ärvi rsorehto e' ii,"åä öir ir 3rgro 3[ii1',:,.Jit1 

tt 
r'. A*SfS'+äff't

q.6.tggt sAL viirrrå' äiJH"12-1'^5 iYäii 
"ö#'i'o'] valtaosa sepelras-

(v. Kätviäin"'venl'!'ä-iilåliöq7 
sel- i"it" r.,å"äi'äan toukokuun alkupuoliskol-

il-,ffItt,*:t§#Srsm!,,i'm-iä:svröiiå"inzit"vvh'[äänsepelras'fas.Psäfä'i;ölan 
'q'tunuuura 

+2-kv A (J'

iffiilPPii,26'6lse.eR9y v-1ntt1y-'^ Mustarastas
ä.ii"iliypitikivalo Ä (KK)'.YYo"lu'iirårt meruta
1990-1995 tehtrln Etelä- ja Keski-Lapts;

;äi;-ilipyrstotravaiätoa (Rahko t' 
Kevätmuutolta ilmoitettiin viihintään 88

il"rlti$*åi;tannattaaetsiäkesåikuunr,5lHfr #"tri;atl;,t{ii":ååt
pdilä{i;Fiit;en vanhojen metsien alu- 

tsessäkatsaukr""ätoä"ttt' 111'.ry11(:täitta 
n:*rutH:["l'"J"i'P:'H'xö{+

Mustareppärintu glffig"äå:'Jl?ilää') 1f*?,9.i
phoenicurus ochruros ii7fi{v"lt::Jilll'ffi'nå*H:ili:

Korme havaintoa: 27 4 tss6R9v vili- ffi'ä?l':ä{ålY'#,,':'C}Hi"';'U;
iXilå;ki' ti' tut iuv 1/ (E' Nevala)' nun vaihtelu n?ik:

is.s' tqqo vu loåää-ir p 6o"ul"tu,, Iäffiiöö;j" rd'js Åaiitat ovathuomat-

kijl;-18.6.1999 SOD PurnumuKKa r/ tavan korkeita.

ijå,i*ö**uin"iil""inåii,.r,or. *#.S"1?,tsi?,fil1#l1r{{{i
iii*latil (KK), 6'6' I eel vLt \l1tTlo-

Mustapäätasku iirJiäi+. (IE r,nrj.i" 10'6'1ee7 Rov

saxicotatorquata *m:*ä1 fftälfiä'+"ilHl"P#

Kuudes havainto Lapista: -',9:l'l?e* it'kläil'(M'i:'";igll"#,fi)*JJ'Jit:f

txii:,"rrinlv,usruil3#ii#äft l5i{ä!:ff#li*=iitut"la*
iarousse; 

saurvv "-.. 
fr#d.ffåtkr];:l*Bf,iåf
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1993 1995 1996

Kuva 2. Mustarastaan yksilömäärät keväinä lggT_lg9g.

Vaattojärvi Lll p,1.I2.1/ (yrjö Kylmä_
nen/JH), l.-4.11.t998 SOD Selpäj au'vi tl
(Kyösti Vuorela/JH), 5.10.199ti SbO tt
§:ry4qrypi 1/ (Jarmo Kivitompoto/Op),
18.10.1998 SOD Lismanaapa- t/ (-/Of,
JH), 7.1L.1999 alk. SAL Kellos"tta ti
(Riitta Oinas/JH). Viisi talvihavaintoa:
16.2.1997 ROV kaupunki 1 (Seija Säle_
viilJH), 4.12.1997 SOD Rissasenperä 1
(PP), 31.1.1998 SOD kk 1-kv liuollut
(Matti Niemel?i/JH), 4.2.tggg ROV Ran_

lqri!\!l 1p (Arto Miettunen/JH),
29.12.1998-helmikuun alkuun 1 999 SOii
Seipäjärvi l,joka pysyi poroaitauksen ia
ruokinnan turvin hengisia huippupakkä_
sillakin, mutta menehiyi helmiikuun alus_
sa (Vuorelat/JH, M. Niemelä).

Pensassirkkalintu
Locustella naevia

Lapin neljäs ja viides havainto: 3.7.Iggg
Il_I 4lyurutsa (Juho Rahkonen) ja
12.7.1999 KOL kk tÄ ryrartku refpa_
järvi).

Viitakerttunen
Acroce phal u s d u meto ru m

l7 .-18.6.1998 KMJ keskusta, Vapauden-
katu 1Ä (JMa), 19.-20.6.19§8 S'o'o-kk,
I{iryL lqrrjalqre (Kivilompolot/op) j a
2.6.1999 SOD Riipi 1Ä (Jan_i3rik sru;n).
Lapista on nyt tiedossa kymmenen viita_
kerttushavaintoa.

Hernekerttu
Sylvia curruca

Yhteensä 28 havaintoa ilmoitettu. Valta_
osa havainnoista tehty pEL pellonjärvel_
lä. Havainnot pellon ulkopuölelta:
2.6.1996 SAL V?irriöoja 1 (Itä-Lapin lin_
nut),22.6.1996 SOD kk lÄ (EN/OP),
tl 0] ! _U «ainuunkylän s aari sto parimäå_
rä2 (IK, MK),7.6.1997 ROV itaution_
saari A (TMu), 11.6.1997 ROV paaval_
niemi A (KK, TMu), 18.5.-9.6.1 99g KMJ
kk Sipoov.aara Ä (JMa), 9.-10.6.199g
soD kk 1A (EN/OP), I 8.6.1998 Kr4J kk
Ala-Kallaanvaara Ä (fUa) ja 20._
21.6.1998 KMJ Kaisanlahti, Kaiianketo
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q ? lggq RAN Simojärven ulkoilualue

i,.r="i"ti Å (PAa). Yleensä tämän vasta

ärku[åsarfa saapuvan laiin laulua pääse-

vät kuulemaan valn.1e,i9tta rctkeilevät

,i.ta iuhunnuksen aikoihin'

HiPPiäisuunilintu
P hyll oscoP u s P roregul us

24.lO.l 998 ROV Vanttausjärvi tp, t]l-\-
iu f<änå"f ln/J H)' Alueharvinaisuuskomt-

t"u.tu tuttustamaton havainto lienee en-

simmäinen LaPista'

Taigauunilintu
P hYtl oscoP u s inorn atus

Kuudes .ia seitsemäs havainto Lapista:

ä.iöliöq'8 rtt eattasiärvi-lp tpr.Y) 
11

i. i o. r qqq KMJ keskusta (Mar';alta u tnor

KU).

laii. Kaikki ilmoitetut 23 havainto-a:,

ilä..rö;ä§öD Fåurasu'anto tp tPI gf{4

äP;: i i sllgePeuPelloj?irvi I (HH' MY

Yåi,';:.;.iqö6 Rov sinettä Ä tl§1)'
i.ä.'19g6 SoD Luosto 1Ä (EN ym./OP).,
'l .Z:.'lgg6"rir nynatunturi [sokuru. I A

iBn' rÅiöFi, i.g:ss6 PEL Pellojiirvi

\"iidi,'ä;:igst «ff ArakYrä I 1rvr1)'
i t siöt, ioD kk KarjalamPi lA' mYös

ää:.'afi,ioÄpårotroi'), s'6' I ee7 PEL
'ili;.i ,';i' i 

"ifr prrHl, tz 9'-t2?1 ̂ PPY
?äruir'r inPiH), 2l 'teel PEL Ratas-

i#iiI*;;' ii(j, ao'+'Iee8 Rov Nis-

iä;å'Ä ivii' l+.s'ree8 soD-kk rA
'iäil,l"r;toiibPl, 6'6' 1 ee8 PL\-l I
)';;'il;*1"in"JöPl, l7'6' 1ee8 KMr

$iif,ä,ä"""-a ijru"i. r 8'6' r ees -Rgv
ä;;ri*;i" Äill), is'z'tqqs Po§§q
lä-"åäf,inar, e'a'u), I 2' I o' 1eeg PFr'

i,""ik;ffi i i?i Ci, zo's' I eee Klr Alakvlä

i öN,äi; i'i'o :i 5,7 'tsee soD kk Kar-

iuiäÅpi i p. havaittiin mvös zt'zr1ll19
ä ö. iririrompolot/oP)' z6'0't 999 pst
i;i;11iiiii,io t reee Rov Yill'Ili
ff;il.; Å"iii, vrr-rul ja 2' ro' leee soD

kk 1(KivilomPolot)'

Sirittäiä
PhyttoscoPus sibilatrix

11 havaintoa: kesäkuu 1996 SAL fry?;
.iffii Ä'iMke/PRa), 2s'6'1ee6- PLK

ä;il;t-^i;r) lsokuru Ä llua;., t0-'6'199'7
'Y'iiää;;Lvi," saaristo Ä (IK' Mtg'
i:lä. iöö7 pii Koutuslompglo I .(RP/
ii;. rl|å r»7 sev värriö (saari'Ym'

iö6*i"\'.i.tggt Rov vaarata t/ A
io;V;, 6.' - t+.i .tgst Rov Metlan Puisto

Xin'i,ir-« J), 2r.7 .1997 PEL Perävaara

iliill;(IH), e.6'Ieeg RoV vaarala

ä'ökj,'ri .o'.isss KMJ Kalkiainl*
ä;;.;lå. its-e nov Saarenkvlä A (PRä)

i;kffi.;;-iqqs rot- varkaankuru A

tk*äi I 1::*r:xr;,1?H,ä,täli,ä*-
SaaPuuLaPPun myo

sä västa kesäkuussa'

Tiltaltti
PhYttoscoPus collYbita

Tiltaltti on nykyään Lapissa vähälukuinen

Hippiäinen
Regutus regulus

Keski-Lapin havainnot: t'5' 1996.SAV

i*r"IäiiiNlöPl, s.s' lee6 soD kk 2P

ldi,\ J å:6) I eq'o-Kir rotovaara I Ä (IE')'
V.ä. iööä-vruo Laavirova ..(AL-e)'
i å ;.i'e-eakirxor- Kesänki 2Ä !TPl):
iö: ä:.tssåsoD Luosto Ä (ll)' s'-e's' I eeg

åäö'kk"Kffilampi I Ä'(t<i'vitompolot/

ö;;,ft. iö;å-§öd Euitsa tÄ (Kivnom-

,'"räiopl' r .4.lggg soD kk (Kivilompo-

i*)' ö;. l'ödg «tt Rat<enustunturi I (Han-

iii'l ; ;;;;; ;hG*ulo, raakko RePonen)

ädlojäee soD kk 1 (KivilomPolot)'
'- -f,d"tta*ainittujen 

lisäksi tavattu vuo-

titti'iääråt iapponia -rallissa PLK Luos-

änrfi*at uiussa ja PLK Vuo.sti-o::1'

mikääntaa aiheen olettaa htppratsen.ote-

"ä, 
Gtti-t-apissa ilmoitettuja havatnto-

mäiiriä mnsaampl'

28



I

Pyrstötiainen
A,egithalos caudatus

Syksyllä 1996 ilmoitettiin 15 havaintoa

,åir'ttO linnusta, mielenkiintoisin oli
i""ir[*ttu 1996 maaliskuulle 1997 asti
'SöD kk 2p ruokinnalla ajoittain (Mauri

Kustula/PP). Syksyllä 1997laji oli täystn

il;;iil, uäi, i.utti havaintoa' Svksvltä

1998 kymmenen havaintoa' mutta nyt

"riinturnin"n 
iatkui seuraavaan kevää-

.åen, 
"tr**i-täukokuulta 

1 4 havaintoa'

3v[sv[a 1999 tehtiin 13 havaintoa noin

80linnusta.

Töyhtötiainen
Parus cristatus

Ainoa vakituinen esiintymispaikka Etelä-

ia Keski-Lapissa lienee ROV Ounasvaa-
'.;?IK. u, vl vm.). Havaintoja muualta

uuin riro"tr ani. 2.1.1997 RAN Lietepalo

r ilrh. 8.1.1997 RoV Sinettä 1 (Timo

viarfåi*vJH), lokakuu 1997 SOD kk

i i'ipl, 3.-8.11.1997 KMJ Kostamo Sor-

;";;1kä l(JMa), marraskuu 1997 soD
Unari f (PP), marraskuu 1998 POS Ko-

,-ouä*u z Clfreirci Seppänen), 2 I 1222
nOV putoi.oski 2 (P. Laine), 28'l'199.9

ilöv sin"t,ä 2 (Riitta Pakisjärvi/JH) ja

n, 9.1.1999 PEL Nivanpää 1 (Anna-Mat-

ia Pantsar/JH).'- påniti Rauhalan arvio Tervolan ja

ROV mlk:n rajalla sijaitsevan Pisavaaran

luonnonpuiston kannaksi on 65 parta
(Rauhala 2001)' Arvio perustuu vuoslen

i qS+-gS linjataskentoihin, eikä lajia. ha-

uultto nuoaön 1998 laskennassa' Rauhala

toteaakin, että "töyhtötiaisia tapaa enää

melko harvoin".

Kuusitiainen
Parus ater

38 havaintoa, joista kymmenkuntu §1':
ki-Lapista. Värmistetut pesinnäl: -199E
ROVbunasvaaralla tikka tuhosi alotte-

ion p"tar, mutta uusintapesyeessä lasket-

tiin 9 pesäpoikasta (IK) sekä kesällä 1998

,åri ir-l Mellajärvellä samassa pöntössä

Lahdesti onnistuneesti (M' Kangas)' - .

Lajin esiintyminen on oikukasta' Jot-

nukin ,rosina laji on tyystin kateissa' kun

taas eritvisesti hyvinä kuusensiemensato-

vuorinaiaji voi ölla hyvinkin yleinen Ete-

1ä-Lapissa.

Sinitiainen
Parus caeruleus

Laii on nvkvisin.io varsin yleinen kesäi-

sin ja etenkin talvisin ROV-KMJ-alueel-
iå fil, MLKJ), mm. useita pesintöjä eri

puolilla ROV ja KMJ keskustaaJamla

1995-1998.
Ruokintapaikkatutkimuksen mukaan

,initiäin", on Lapin seitsemänneksi ylei.

sin talvilintu, se ön tavattu 82 prosetilla
ruåkintapaikoista (Väisänen 2001 )' Poh-

i 
"i*-t-uoissakin, 

ioksi tässä tutkimukses-

"ä 

iu.tdtuun reltö-Kemij iirv i-S alla -f i nj a.n

pohloispuoli, laji on yhdeksänneksr ylel-

iin.- Runsaudella mitaten stnltlarnen el

äaät" tv-*enen joukkoon, sillä lappilai-

i"itu *äUntapaikalla tavataan keskimää-

rin vain 1,6 Yksilöä.

Pähkinänakkeli
Sitta euroPaea

Svksvn 1995 suurvaelluksen jäljiltä alku-

;;;" 1996 tehtiin havaintoja 41 n9k-

f."fi*t" Näistä 26 ilmoitettiin Sodankyläs-

tä Pekka Paarmanin peräänkuulutettua
laiia Sompio-lehdessä' Touko-kesäkuus-

rä rqqo RAN Näskäjåirvetlä todettiin 
-p-e-

sintä, joka tuotti neljä lentopoikasta (/JH)
io seu?aavana kesänä uusi pesintä samas-

lå-iitunt otossa: 5 lentopoikasta (-/JH)!

Talven 1996-97 saldo oli vain kuust tln-

tua ia talven 1997-98 Yhdeksän'
i(esällä 1998 löytyi ROV Alanammas-

ta pesä, jossa oli kuusi poikasta (JH ym')'
stsvliä 1998 kevääseen 1999 ilmoitet-

tii, 
"äi, 

neljä lintua ja syksyltä 1999 ai-

noastaan kaksi.
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PuukiiPiiä
Cerlhia familiaris

Puukiipijä on Lapissa iähinnä syys-loka-

trm tittt ' Muina vuodenaikoina se on

rut iå"fiit", vähälukuinen' Pesimäaikana

;;;i, mpaamisPaikka Etelä-LaPissa on

Pisavaaran luonnonpuisto, jossa pesii ar-

violta 1.2 puukiipijäparialkm' (Rauhata

2001 ). Itäiien Keski-Lapin ai19a1.yan9-

reviirit ovat PLK Luoston RyKrmarurus-

;;: ä;;; u,Åittuin 1-3 Ä (oP)' I I l??q
säiv;*iö tÄ (EN' IN/oP), 2s'4lee8
KMJ Vuostimo 1ä (EN,IN/OP)'

Kuhankeittäiä
Orialus oriolus

Kaksi havaintoa YLI Etelä-Portimoj?irvel-

ix-i.i.tqB7 Ä (IK, Pauli Kreiv.i) ja 3'-

5.7.1999 Ä (IK, Heikki Eeronhetmo'1'

liå*U"rLrissa laji on tavattu kaikkiaan

it Jåf.ua, t"rtaa ennen vuotta 2001 (FiN)'

kuussa 1996. Myös vuonna 1996 koettiin

irr"ä rr"f.tityksy: havaintoja ?7' 
yksilöi-

t'dOi. Ärr.uruonnu 1997 tavattiin kolmes-

ii. .vf.tvrfa havaintoja kertyi neljä' Vuon-

nu igg:g havaittiin alkuvuonna kerran' 1a

rä.rn .u*a oli 13 havaintoa/l6lintua'
Xk;;;;;t ra 7999 hav aintoj a vain Yksi'

;;" ;ydyn vaellus oli taas t-api19f.ol1-

;;.*;i, ,i havaintoa 47 hakista' Pähki-

;h;kki on ollut vakituinen, ympärivuo-

iiii", ututu. RoV ounasvaaralla talves-

iå' tg%tgå tähtien (PPe)' Mahdollisesti

ir:i.vot pesii Ounasvaaran alueella'

PikkutePinkäinen
Lanius minor

Kaikki kahdeksan havaintoa: kesäkuu

f qtO SOO Kommatti 1 (PP)' kesäkuu

i9G nÅN Mämmisuo lP Qouko Inke-

ioinånpnul, 6.10.1996 KMJ kk Kuuma-

i;;d-i jor'(lvrul, 23'7 'ree1 YLI rör-
*ariatui lentopoikue (KO)' 3'-8'6'1999
Iäövirri"iiurä r epv* ),te''20'7 'teee
äö"D'ffiä;ia t/ ia it.t ' n (IK' oNe)'

äis.igsg §oo tt lentokenttä 1 juY il
ffi;;;; pau.tu ehkä sama Yksilö vielä

i.iö."iö'Pt .era nvuin mvöhäinen 6'-

29.10.1999 SOD kk Paarmantn plna I Juv

iJ öP tr.t. Edelliseen katsaukseen il-

Åoitettiin kolme havaintoa'

Pähkinähakki
N ucif raga caryocatactes

Vuoden 1995 ennätysmäisen vaelluksen

jälkeen tehtiin kaksi havaintoa tamml-

Naakka
Corvus monedula

Vain 17 keväthavaintoa vuosilta 1996-

iööä. 
^r".år,""aintoja 

kaksi: 23'6'199.6

SOP P"otasuvanto tP (ON/OP). ja

zi.o.tggo PEL kk tp (RP/JH)j9lvvsna-
vaintoia vksi: 16.8'1998 YLI KutvaKan-

nas at3p"GAa), mikä tosin on huomatta-

iä, .rrii p"rvi Lapin oloissa' Syyskuus-

i, idög ;rtren toukokuuhun 1999 useita

äråirLi, nov keskustasta, enimmillään

;il;ä;(JJ, MLKJ, KK Ym'), Mahdolli-

."rii*Åi t 999 Rovakadun-Ukkoherran-
ä'i;;"if" GK, JJ)' SYksYltä leee ei

kuitenkaan enää havaintoja' joten t91lt3"

seksi Rovaniemen naakka-asutus Jal ly-

h;;[.i. k.räättä rs99 tehtiin ROV kes-

iii,.ir" fit"t si yhdeksän muuta havaintoa'

eli hieman edellisvuosia runsaammrn'

äädärtrran keskustassa havaittiin
ZZ.+.tg';g neljä naakkaa' mikä on suurln

konrutsu rzihiy parvi kahteen§mmeneen

vuoteen (Jarmo KivilomPolo)'

Mustavaris
Corvus frugilegus

20 havaintoa 23 yksilöstä' esiintyminen

irtf.r- rnia harvalukuisena kuin 1990-1u-

*rälflrpr"t"llakin' ROV ja PEL lisäksi

"äiitii, 
r?.s. 1998 KIT Äkaslom-popssa

iää; Hieianiemi) ia23'4'l ee6 soD kk

io (SPe/OP) sekä vuonna 1999 vttdestt

SädankYlässä (PR ON, OP)'
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Sturnus vulgaris

Suurimpia parvia: 5.9.1996 YLI Aavasak-

sa 3o (ko), 23.8.1997 Rov ounasjoki-
suisto 48 (rp) ja 16.8.1998 YLI Kuiva-

kangas 121p @Aa). Keski-Lapissa näh-

tiin 
-vain 

10:6.1999 PLK Sakkalanaavalla
1 (JJ) ia SOD useissa paikoissa, joista

f :.9.iÖqq Kelujärvellä lasketut 13p oli
"suurin kottaraisparvi Sodankylässa §T-
meneen vuoteenl' (OP). Laji pesi Kelu-

iärvellä 1998 ja 1999 (OP). Sodankylästä

än katsausvuosilta tiedossa e.m' suurpar-

ven lisäksi 16 havaintoa. Toistaiseksi vii-
meiset varmistetut yksittäispesinnät Pel-

lossa: 1997 ja -98 Turtola ja 1999 k?s:

kusta. Yksi talvihavainto: 11.12.1999
ROV Mäntyvaaran kaatopaikka 1 p 

-(V!,
lintu niihtiiå hengissä vielä31.72' (Jouni

Lindqvist).

Varpunen
Passer domesticus

Jokimäki j a KaisanlahtiJokimiiki ( 1 999)

raportoivät varpusen vähentyneen talvi-
sin monissa Lapin taajamissa' Valtakun-

nallisen ruokintapaikkatutkimuksen tu-

lokset antavat viiiteita samansuuntaises-

ta kehityksestä (Väisänen 2001), talvilin-
tulaskeänoissa sen sijaan ei vähenemistä

ole havaittavissa (Väisänen 2000)' Var-

pusten on todettu viihentyneen useilla-a-1u-

äillu Eotoopassa ja myös Suomessa'.Var-

punen otetliinkin mukaan uhanalaisten

iajien joukkoon Suomessa. Uudessa uhan-

aåistuotlttelussa varpunen luetaan sil-
måilläpidettäviiksi. Tulevia katsauksia var-

ten olisi mielenkiintoista saada tietoa pit-

käaikaisista havaintosarjoista, niin kesäl-

tä kuin talveltakin.

PikkuvarPunen
Passer montanus

Kaksitoista havaintoa, joista kaksi varmis-

tettua pesintää: kesiillä 1996 ROV Veiti-

kanharju kn + 1 jota ruokittiin (P' Hovi/
JJ) sefa SOD Peurasuvanto toukokuun
puolivätissä 1997 I Ä ja 23.1 .19?7.:f:
iuokki kahta lentopoikasta (ON/OP)'
Muut havainnot: 5.2.1997 PEL Lempeä

1p (JH), 31.8.1997 ROV MäntYvaara lP
(HH, IK), 8.1 1.1997 ROV Mäntyvaa-r1l

kaatopaii<ka 1p (PRä, TP), 10.-11.7..1.??1

RO\l Veitikänharju 2 (P. Hovi/JJ),
28.12.1997 KMJ IsokYlä11 (IJ, MLKJ),
talvi 1997-98 ROV Ylikylä lp ruokinnalla
(R. Sunila/JJ), kevät 1998 SOD Peurasu-

uurto 1 (-/OP),6.-8.10.1998 ROV Syvä-

senvaara 3p (PRä), 11.5.1999 SOD kk 1

(Marita Riipi/oP) ja 19.5.1999 SOD Peu-

iasuvanto 2 1O. Nyyssönen/OP). Pikku-

varpunen tuntuu yleistyvän hitaasti, mut-

ta varmasti.

PikkuvarPunen x varpunen
Passer montanus x domesticus

Risteymä tavattiin 25.12.1999 KMJ kk
Kiertotiellä (JJ, MLKJ).

ViherpeiPPo
Carduelis chloris

Varsin yleinen kesäisin ja talvisin-ROV-
KMJ -älueella (JJ), pohjoisessa Ivalon
kanta kymmeniä pareja (Karhu-& OtTg-
nen 2000). Viherpeippo on ruokrntapatr-
katutkimuksen mukaan Lapissa jo kol-
manneksi yleisin talvilintu, joka ontavattu

94 prosenlilla ruokintapaikoista (Väisä-

nen2001). Keskimäärin lappilaisella.ruo-

kintapaikalla viettää talveaan 5,3 viher-

oeippoa. Paikoitellen laji on kuitenkin
iruuin *ntut pohioisimmassakin Lapissa,

"r1.. 
2t.11.i998 ENO Leppäjärvi 65p

(Timo LePPänen).' 
Inarin Lapista ilmoitettakoon Karhun

& Osmosen (ZOOO) katsauksessa mainit-

sematon talvehtimishavainto: talvella
lgg7 -gB UTS Karigasniemellä (Kaarin

Lehtonen). Kemijärven talvikanta on vä-

hintään 100 yksiltia, ffiffi. 6.3.1999 yh-

teensä 93 ykailöä yöpymisparvessa Jaa-

kontorilla (JJ, MLKJ).
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Tikti
Carduelis carduelis

Totutun harvalukuinen laji, kaikki havain-
not:4.5.1996 ROV Oikarainen 1 (p. Ala-
raudanjoki), 28.5.1996 SOD peurasuvan-

9g_1p^(oN/oP) ja tt.4.ree8 SoD kk 1p
(PP/OP).

Hemppo
Carduelis cannabina

Vain viisi havaintoa: 10.5.L996ROV Saa-
renkylä 

_2 (PRä), 10.5.1996 pEL poikki-
haka l/A (JH), 15.10. IgglpBLMeltaja-
t17arg!y,W (MJ), 8.3.1998 pEL Lempeä

lfn {,t!t)ja 2s.4.Lee8 KIr Alakylä il ja
26.4.19981/1 (JMm).

Vuorihemppo
Card u el i s f lavi rostris

Havaittiin tarkastelujaksolla säännöllises-
ti vain Sodankylässä, josta I4 havaintoa.
Näistä mainittakoon useat ruokintapai-
koilla vierailleet linnur (esim. Z§.+.-
8.5.1996 SOD kk ruokinrapaikalla 5p
(OP», sekä mielenkiintoinen kesähavain-
to 3.6.1999 SOD Peurasuvanto metsäau-
totiellä lp (ON/OP). Muut havainnot:
21.4.1996 KOL kk 2p (Jukka Soppeta),
10.5.1996 PEL yliranta 14p^(JHi;
26.4.1997 PEL Jolmanpudas 3p (jH ym.),
10.5.1997 KrT Alakylä (JMm); 25.4J 998

lll.Jolmanpudas 2p ja Yliranta lp (Rp),
20.11.1998 KMJ ruokinnalla noin i<ahden
yii\or ajan (KU/Saari ym. 1999) ja
17.4.1999 KOL Äkaslompolo I (JH). "

Kirjosiipikäpylintu
Loxia leucoptera

Talven 1995-96 vahva esiintyminen jat-
kui kesään 1996 saakka, huippuna i6.-
19.6.1996 KIT/KOL/MUO yflas-Aake-
nuksen linjalaskenrojen yli 85 lintua (TEs,
MKe, ALe). Tämän lisiiksi vuodelta 1996

ilmoitettiin 31 havaintoa. Talvella 1996-
1997 laji oli täysin kateissa, mutta kesä-
kuussa 1997 hav aintoja alkoi jälleen ker-
tyä. Talvelra t997-99 jakeväälrä t99g it_
moitettiin runsaat 80 havaintoa. Lajia nfi-
tiin yleisesti myös lintulaudoilla. kesällä
1998 havaittiin PLK Rykimäkurun japy-
hätunturin välillä useita lentopoitueila
(PPiSaari ym. 1999). 1.6.19r8 saatiin
myös mielenkiintoinen rengaskontrolli,
kun Enonrekiöllä pyydystetiiin yli-Iissä
29.11.1997 rengasteftu kirjosiipikäpylin-
tu. Talvelta 1998-99 havaintoja k eriyi ZZ.
1996 oli vuosisadan kirjosiipivuosi myös
Norrbottenissa, mm. moniä pesalöyiöja
(FiN). Lajia oli paljon pohjoii-Ruotiisia
myös vuonna 1998 (FiN).

Punavarpunen
Carpodacus erythrinus

I{avaintoja vuosittain 19,22, 13 ja 13.
Valtaosa havainnoista pEL ja ROV Kes-
ki-Lapista ilmoitettiin kuusi havaintoa
(SOD 6, PLK 2). PLK jokivanessa vuo-
sittain muutama reviiri, SOD satunnai-
sempi, eikä jaksolla löytynyt selviä revii-
rejä kuin kk Karjalammilla (Op). KMJ
havainnot Tohmon Sorsajärveltä (Tp),
sellutehtaalta 1998 (JMa) ja Kostamoir
Kummunkylältä 1998 (JMa).

Nokkavarpunen
C occoth ra u ste s coccoth ra u stes

37 havaintoa, yhteensä 45 yksilöä. Esiin-
tyminen jatkuu siis runsaana. Enin osa
havainnoista on keväältä (tyypillisesti
huhti-toukokuulta), talvihavainioJa viisi ja
pesintään viittaavia havaintoja ei tuttut
tietoon yhtään.

Peltosirkku
Emberiza hortulana

Laji jatkaa vähenemistään, nyt ilmoitet-
tiin vain 19 havaintoa. Kunnat KMJ 4
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(varmin paikka Puikkolan pellot), PEL 6,
ROV 5, SOD 1ja YLI 2. Ainoat Keski-
Lapin havainnot olivat 15.5.1997 KIT
Rautusjärvi 1/1 p (Maarit Välitalo) ja
1.6.1997 SOD Puolakkavaara 1A (PP
ym./OP). Länsinaapurissakin on tehty
vähän havaintoja, myös Norbottenissa
kaivataan lajista tarkempia inventointeja
(FiN).

Pikkusirkku
Emberiza pusilla

Vajaat 60 lintua ilmoitettiin. Lajin ylei-
syydestä itäisessä Lapissa kertovat mm.
kesällä 1997 KMJ:ltä löytyneet 16 revii-
riä (JMa).ja 10.6.1999 PLK Sakkalanaa-
pa yht. 7A (JJ). Länsirajan kunnista ei il-
moitettu yhtään havaintoa.

Kiitokset

Visa Rauste toimitti käyttöömme neljän
vuoden piipparitiedot, joista löytyneiden
havaintojen tiimoilta vaivasimme monia
henkilöitä kyselyillä. Sinipyrstöhavainnot
katsaukseen antoi Ari Rajasärkkä. Katsa-
usta kommentoivat Pirkka Aalto ja Jor-
ma Halonen sekä lukuisat sodankyläläi-
set Ossi Pihajoen koordinoimana. Yksit-
täisten lajien osalta on lisäksi lähestytty
useita henkilöitä tarkennusten ja lisäys-
ten merkeissä. Kiitokset kaikille edellä-
mainituille ja aivan erityisesti niille kym-
menille harrastajille, jotka ovat toimitta-
neet havaintojaan yhdistyksen arkistoon!

Havainnoitsijalyhenteet: Anitta Aalto
(AAa), Pirkka Aalto (PAa), Toni Eskelin
(TEs), Dick Forsman (DF), Jorma Halo-
nen (JH), T4neli Halonen (TH), Heikki
Helle (HH), Mikko Jaukkuri (MJ), Jukka
Jokimäki (JJ), Kimmo Kaakinen (KK),
Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki
(MLzu), Olli-Pekka Karlin (OPK), Martti
Kemppainen (MK), Markus Keskitalo
(MKe), Jari Kivilompolo (JKi), Ismo
Kreivi (IK), Seppo Kujanpää (SKu), Pete
Kuortti (PKu), Esa Lanko (ELa), Ari Lei-

nonen (ALe), Ensio Linde (ELi), Jukka
Matero (JMa), Tomi Mutanen (TMu),
Jyrki Mäkelä (JMä), Jukka Mämmilä
(JMm), Olli Nenonen (ONe), Erkki Nie-
minen (EN), Vesa Nivala (VN), Olavi
Nyyssönen (ON), Kari Oittinen (KO),
Pekka Paarman (PP), Reijo Pantsar (RP),
Pekka Peltoniemi (PPe), Seppo Penttinen
(SPe), Markku Pernu (MP), Ossi Pihajo-
ki (OP), Petri Piisilä (PPi), Tapani Piri-
nen (TP), Seppo Pöykkö (SPö), Pekka
Rahko (PRa), Ari Rajasärkkä (AR), Jar-
mo Rauhala (JRa), Pekka Räinä (PRä),
Pertti Saunamäki (PSa), J. Soininen (JSo),
Kauko Uino (KU).
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tys ja siihen vaikuttavat tekijät Itämeren
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!99^g' Itiilapin linnur. - Oulun Vfiopi.l
to. 350 s. (Toinen tarkistettu ja laajenner
tu painos 7999,366 s.)

Lapin lintutieteellisen yhdistyksen ha_
vaintokatsauksissa on tarkoiius siirtyä
koko Lapin kattaviin vuosikatsauksiin.
Katsauksia varten taliennettavien havain-
tojen määrä on melkoinen: vuosittain yh-
distykselle palautetaan useita tuhansia-ha-
vaintoja, ja innokkaimpien yksittäisten
harrastajien panos voi otta.lopa tuhannen
havainnon luokkaa. Katsaust'en teon työ-
läimpiä vaiheita onkin kirjata kaikki 

-ha-

vainnot tietokoneelle. Vastå tämän jälkeen
päästään havaintojen lähempään larkas_
telu_un ja varsinaiseen kirf oitustyöhön.

. Jo nyt monet tallentavat ja palauttavat
havaintonsa tietokonetta kåytläen, joten

Stjernberg, T., Högmander, J. & Koi-
vusaari, J. 1999: Suomen merikotkat
1997 -1998: kannan koko, pesimätulos ja
pesien suojelutilanne. - Linnurvuosikii_
ia 1998:23-30.
T-imonen S., Rahko, p., Aalto, J., Lam-
pila, P. & Ttrohimaa, H. 1999: Linnut
Polrjois-Pohjanmaalla 1999. - Aureola
)/..)_<)
Yäisänen, R.A. 2000: Talvilinnuston pit-
käaikaismuutokset Suomen eri osissä. _

Linnut-vuos ikirja 1999 : I 6-24.

- 
2001: Lapin ruokintapaikkojen ral_

vilinnur. - Linnut-vuosikiija 20ö0:131-
140.
Väisänen, R.A., Lammi, E. & Koski-
mies, P. 1 998: Muuttuva pesimälinnusto.
- Otava. 567 s.

Havainnoista ja katsauksista

Pekka Rahko

katsausten teossa tätä kaksinkertaista kir-
joittamista saataisiin helposti vähennet-
tyä. Tietokoneelle naputelluista havain_
noista ei katsauksen tekijä kuitenkaan
hyödy, jos havainnot paläutetaan vain
paperilla. Töitä teettää myös se, jos kaik_
ki palauttavat havaintoirsa deäostona,
mutta kukin eri tavalla kirjattuna (vaikka
palj_gl työtä onkin rällöin jo säästetty!).

. Yldistys on katsausten teon joudutta_
mis_eksi pohtinut mahdollisuuttä palaut-
taa havainnot vakiomuodossa tietolioneel-
Ie tallenneltuna. Helpoin tapa on käyttää
hyviiksi tekstinkäsittelyohjelmaa. yÄaet-
le tekstiriville kirjataan käikki tarpeelii_
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set tiedot: lintulaji, havaintoaika (myös

vuosil), kunta, tarkempi havaintopaikka,
lintujen lukumäärä ja aktiivisuus ia h.a-

vainnoitsijan nimi. Loppuun voi vielä liit-
tää muita mielenkiintoisia tietoja. Kaikki

esimerkiksi näin:
6;ki6; l5.7.1ggg PoS Koivuköngäs lp Pirkka Aalto . .

til.*u 31.4.l9gg Kltialastunturiäp J. Palmgren, ilmoitti Pirkka Aalto

tiedot kirjoitetaan peräkkäin ja rivinv-aih-

toa (enteiiä) painetaan vasta lopuksi' Lin-
tulajin nimi pitaa olla jokaisessa havain-

nossa.

nalta on se, että ohjelma osaa lajitella ri-
vit vain ensimmäisen sanan perusteella'

Niinpä havainnot saadaan vain aakkosjär-

iestykseen tintula.l in mukaan. Katsausten

i.oiru pyritään jatkossa hyödyntämään

mvös taulukkolaskentaohjelmaa, ja tämän

vuoksi jäseniä rohkaistaan näkemään hie-

man lisävaivaa havaintojen kirjaamises-

sa. Taulukkolaskentaohjelmalla voi laji-
tella havainnot ensin aakkosjärjestykseen
(eli lajeittain) ja sitten lajin sisällä vielä

esimerkiksi aikaj ärj estykseen tai kunnan

perusteella j ärjestykseen. Ohj elmalla pys-

iyy lisäksi iaskemaan esim. kunnittaisia,
kuukausittaisia tai vuosittaisia summia
nopeasti,'Taulukkolaskentaohjelmassa (esim'

Excel) havainnot tallennetaan omiin sa-

rakkeisiinsa (laji, havaintoaika, havainto-
paikka, Iintujen lukumäärä ja aktiivisuus'
'havainnoitsilan nimi, muut mielenkiin-
toiset tiedotj. Havaintojen tallentamiseen
ei kuitenkaan tarvita taulukkolaskentaoh-
jelmaa, sillä taulukkolaskentaohjelma
ovstvv lukemaan myös tekstitiedostoja'
iiaväintoj aan tekstinkäsittelyohjel malla

kirjaavalä rutiiniin ei tule paljoa Tyuigk-
sia. Ainoa lisäys on erottaa sarakkeiden
tiedot puolipisteellä' TäIlöin puolipistet-
tä ei såa kcirfiiid mihinkciiin muuhun tar-

koitukseen, ja toisaalta sen on oltava aina

mukana siitta, missri sarakkeen pitciii
v aiht u a taulukkolaskentaohj elmas sa'

;Pirkka Aalto
Palmgren ;ilmoitti Pirkka Aalto

Taoa on helppo, sillä kaikilla tietokoneen

o*i.tu.lillu lienee jokin tekstinkäsittelyoh-
ielma iWord, WP, Wrile). Edellä kuvattu
iallennustapa mahdollistaa havaintojen
laiittelemisän aakkosj ärjestykseen, mikä
tiätvsti helpottaa katsausten laatijoiden
työiä. Olisi tietysti hyvä, jos kaikki käyt-

täisivat samaa nimistöä: siis joko suomen-

kielisiä nimiä tai tieteellisten nimien ly-
henteitä. Tieteelliset nimet olisivat tässä

yhteydessä sikäli kätevämpiä, että lajitel-
iessäan havainnot aakkosjärjestykseen,
ohjelma lajittelisi myös osan niistä jota-

tuintin syitemaattisesti (esim. ANACLY
ANAPLA, ANAQUE... vrt. alli, amPu-

haukka... ) Jos tieteellisten nimien käytlö
on outoa, suomenkielisiä nimiä saa toki
käyttää.

Havaintojen lajittelu sekoittaa tietysti
alkuperäisen j2irjeityksen. Siksi tässä ta1-

lennusmuodossa ei saa kiiyttriri minköän-

lai sia yht ölöi s1'y sme rkkej (i tai viittauks ia

muihin havaint oihin (esim. maininta "kat-
so edellinen havainto" menettää täysin
merkityksensä lajittelussa)' Koproi/liitä -

toiminioja sekä automaattista kirjoitusta
(oka ainakin Microsoftin Word-ohjel-
åassa on näppärä) hyödyntämällä katsa-

uksessa usein toistuvien osien (kuten oma

nimi) kirjoittamista voi kuitenkin vähen-

tää paljon.
tefstinkäsittelyohjelman toimintojen

pahin puute havaintojen käsittelyn kan-

esimerkki:
koskikara ;15.7.1999 ;POS ;Koivuköngäs ;1p

kiiruna ;30.4.1999;KIT ;Pallastunturi ;2p ;J'
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. Havainnot voi palauttaa Ievykkeellä
yhdi sryksen arki sroon r* sarrr<åpJsi;ltffi:
tetiedostona aluevastaavaf f.. Mr.,iri, Ä..kitä Ievykkeeseen rnlra onj"f ru;;i;;
_\dyll?.lvl jpaperirulost.ruunåi" jäirit"uL_
sr, srlta srrtä voi epäselvyyksien sattuessä
tarkistaa ovarko kaikki'd;;;il; I;;k:

keellä.

, Lopuksi muuta havaintoasia a. Lapinalueharvinaisuuskom rtean (LAHKo: n\Iajilista on päivitetty. i""åi),rrlå"ätl
set tutee_ toi mittaa pirkka Å;lt;il;;äil_
l":fggn Puisromäenrie 4 as. 2,
9? 

1?0 En on_tekiö (siihköposti'
prrkkaaalto @ hotmail.com).

LAHKO-tajitista 1.1.2000 atkaen
Jääkuikka
Kaulushaikara
Jalohaikara
Mustahaikara
Kattohaikara
Pikkujoutsen
Lyhyrnokkahanhi
Kiljuhanhi
Lumihanhi
Tiiberinhanhi
Sepelhanhi (hrora _alalaji 

)
Punakaulahanhi
Ruostesorsa
Mandariinisorsa
Haahka
Kyhmyhaahka
Allihaahka
Haarahaukka
Arosuohaukka x

Niittysuohaukka
Kiljukotkataii
Punafalkahaukka
l-unturihaukka (pesimäal ueiden

ulkopuolella)
Viiriäinen
Luhtakana
Pikkuhuitti
Avosetti

Y:::il:ttesimäal ueiden urkopuorer ta).r1elnaKurppa
Mustapyrsiökuiri
Lampiviklo
Rantakurvi
Leveäpyrstökihu
Isolokki
Pikkukajava
Riuttatiira
Pikkutiira
Mustatiira
Etelänkiisla
Ruokki

Riskilä
Pikkuruokki
Uuttukvvhkv
Turturii<vvhlv
Lehtopoil,o
Kehrääjä
Kuningaskalastaia
Mehiläissvöiä
Sininärhi 

- "

Valkoselkätikka
Kangaskiuru
Isokirvinen
Luotokirvinen
Sitruunavästäräkki
Sinipyrsrö
Mustaleppälintu
Mtrstapäätasl<u *x
Viitasirkkalintu
Luhtakerttunen
Rytikerttunen
Rastaskerttunen
Kultarinta
Kirjokerttu
Hippiäisuunilintu
Taigauunilintu
Pikkusieppo
Miksitimali
Kuhankeittäiä
M usraorsalebinkäinen
Keltahemppb
Kultasirkku

x Koiraspukuiset LAHKO:lle, naarasnu_
5y,r:r-Ju nuorel. Rariteettikomitealle

å*#--;:J.'-i,ä?,,:.lF#,?"JliilXll_

36



Kokko 200.l

Vuoden L999 loppuun asti tarkastetaan
havainnot myös seuraavista lajeista:

Kyhmyjoutsen
Tundrahanhi
Merihanhi
Valkoposkihanhi
Sepelhanhi
Harmaasorsa
Punasotka (syyspukuiset)
Kiiruna (Etelä-Lappi)
Luhtahuitti
Ruisrääkkä
Liejukana
Isosirri

Pulmussirri
Kuovisirri
Merikihu
Räyskä
Sarvipöllö (Keski- ja Pohjois-Lappi)
Virtavästäräkki
Satakieli
Pensassirkkalintu
Viitakerttunen
Idänuunilintu
Pikkulepinkäinen (Pohj ois-Lappi)
Pikkuvarpunen
Hemppo
Vuorihemppo

Lintumaalari Paavo Laineen galleria-myymälästä
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Luoteis-Lapin
mehiläissyöiät 1999

Pirkka Aalto

Vuoden 1999 linnustollisia kohokohtia
alueellamme oli mehiläissyöjien yllättä-
vän runsas esiintyminen Luoteis-Lapissa.
Ensimmäinen lintu \öytyi 27 .5. Muonion
Kangosjärveltä, kun Seija Olkkonen oli
ajamassa autolla mökillensä ja huomasi
oudon näköisen linnun istumassa puhe-
linlangalla tien varressa. Hetken sen ko-
reaa höyhenpukua hämmästeltyään hän
ymm?irsi katselevansa maassamme huip-
puharvinaista mehiläissyöjää. Kaksi pä1-
vää myöhemmin lintu näyttäytyi uudel-
leen, nyt aivan Seijan ja Taneli Kangos-
järven mökin pihassa ja tältöin he päätti-
vät ilmoittaa havainnostaan eteenpäin. He
soittivat Halosen Jormalle Pelloon, joka
puolestaan teki linnusta ilmoituksen Bon-
gariliiton Lintutiedotukseen. Muutaman
minuutin päästä noin 800 tekstihakulai-
tetta eri puolilla Suomea hälyttivät Muo-
niossa nähdystä mehiläissyöj ästä. Itsekin
havahduin kotonani Hetassa piipparin
ääneen ja hetken pohdinnan jälkeen pää-
tin käydä Kangosjärvellä vilkaisemässa,
josko lintu olisi edelleen paikalla. (Min-
käänlaisia "pinnapaineita" minulla ei to-
sin ollut, olinhan nähnyt mehiläissyöjät
jo vuonna 1984 Kirkkonummen Porkka-
lassa ja 1985 Espoossa, ja vihermehiläis-

syöjänkin oli "hoitanut" listoilleni 1996
Kalajoelta - mikä taisikin silloin olla kol-
massadas "elämänpinnani").

Saavuttuani Kangosjärvelle lintu oli
ollut kateissa jo useamman tunnin. Etsis-
kelin sitä koko iltapäivän yhdessä talon-
väen ja Ivaloon matkalla olleen, mutta
"sattuneesta syystä" Muonioon koukan-
neen helsinkiläisen Pertti Saunamäen
kanssa. Jouduimme myös tuon tuostakin
vastailemaan eteläsuomalaisten bongarei-
den soittoihin, sillä linnun näkeminen tun-
tui kiinnostavan lisäksemme myös lukui-
sia muita lintuharrastajia - edellisestä
kunnolla bongattavissa olleesta mehiläis-
syöjästä kun oli vierähtänyt jo kymmeni-
sen vuotta. Pitkällisten etsintöjen jälkeen
päätimme luovuttaa ja lähdin ajelemaan
Hettaan päin Saunamäen suunnatsssa au-
tonsa keulan kohti Ivaloa. Myös Limin-
ganlahdelta Muoniota kohti lähtenyt bon-
gariporukka soitti meille Pellosta ja il-
moitti kääntyvänsä takaisin etelään, kos-
ka lintu ei kerran ollut löytynyt. Kotimat-
kallani pysähdyin kuitenkin vielä Muo-
niossa kaupassa ja juuri kun olin jatka-
massa rnatkaani piippari soi jälleen - lin-
tu oli palannut Seijan ja Tanelin pihaan!
Niinpä palasin vielä Kangosjärvelle ja
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Piirros: Hanna Aalto

siellä erään sivutien ylitse kulkevalla pu-
helinlangalla mehiläissyöjä nyt toden totta
istuikin ja koukkaili välillä napsimaan
nokkaansa ohilentäviä kimalaisia ja mui-
ta pörriäisiä. Ihastelin linnun saalistelua
hetken aikaaja lähdin sitten tyytyväisenä
palailemaan kohti Hettaa. Seuraavana
paivana Liminganlahdella majaillut lin-
tumiesporukka päätti yrittäa uudelleen
mehiläissyöjän bongaamista. Tällä kertaa
he joutuivat kuitenkin luovuttamaan jo
Tornion kohdalla lumisateen muututtua
niin sakeaksi, etteivät he kesärenkailla
uskaltaneet ajaa enää yhtaan pitemmälle.
Saunamäki sen sijaan kävi 31.5. uudes-

taan paikalla ja näki linnun, mikä jäikin
sitten viimeiseksi havainnoksi tästä Muo-
nion säihkylinnusta.

Seitsemän lintua lisää

Pari päivää Muonion retkeni jälkeen - eli
31.5. - olinjuuri mennytEnontekiön ylä-
asteelle erästä palaveria varten, kun vai-
moni soitti kännykkääni ja kertoi pelto-
vuomalaisen Jim Niemelän nähneen He-
tan keskustassa kolme "outoa keltakurk-
kuista lintua". Muutaman minuutin pääs-

tä olin paikalla toteamassa epäilyni oi-
keiksi - eri puolilla Hetan Aittaa istuske-

li puhelinlangoilla kolme mehiläissyöjää!
Jouduin kuitenkin välittömästi palaamaan

koululleia vasta myöhään illalla- ilmoi-
tettuani toki jo hyvissä ajoin linnuista
bongareille - pääsin palaamaan paikalle,
jolloin siellä näkyi enää yksi "merops".

Seuraavana iltapäivänä huomasin yl-
lätyksekseni, että lintuja olikin alueella
väirintäan viisi. Niiden laskemisen teki
kuitenkin vaikeaksi se, että ne olivat le-
vittäytyneet eri puolille Hetan keskustaa'
Iltasella linnut kuitenkin kerääntyivät
Hetan majatalolle vievän Riekontien var-
teen, jossa niitä oli helpompi tarkkailla.
Viimein, kun linnut olivat olleet paikalla
jo muutaman päivän, pääsin yhdessä Nils-
Henrik Valkeapään kanssa näkemään
koko parven niiden iltaisella kerääntymis-
paikalla, ja nyt varmistui että lintuja oli
yhteensä seitsemän - eli kyseessä oli kaik-
kien aikojen toiseksi suurin mehiläissyö-
jäparvi koko Suomessa!! Tässä vaihees-
sa linnuista oli jo tullut suuri puheenaihe
Hetassa ja muuallakin Enontekiöllä. Rie-
kontien vaffessa kävi ihmisiä tuon tuos-
takin lintuja ihmettelemässä ja etenkin
paikallisen kulttuuripersoonan (mm. sa-

hansoiton suomenmestarin) Taisto Laak-
son pihalta ja katolta lintuja tarkkailtiin
l?ihes yhtenään. Myös muualla kylällä liik-
kuessaan ison rastaan kokoiset mehiläis-
syöjät herättivät äänekkäinä ja helposti
havaittavina suuresti ihmetystä. Välillä ne

lentelivät pitkin kylän keskustaa syväaal-
toista tikkamaista lentoaan ja välillä ne

liisivät korkealla taivaalla tilhimäisen jäy-
kin siivin. Yleensä ne kuitenkin istuivat
hyvin näkyvillä keloissa, puhelinlangoil-
la tai TV-antenneilla ja syöksyilivät nouk-
kimaan etenkin kukkivien pajujen ympä-
rillä pyöriviä pörriäisiä.

Västa kun linnut olivat olleet paikalla
kolmisen päivää alkoivat myös ensimmäi-
set eteläsuomalaiset bongarit saapua pai-
kalle - kiireisimmät lentokoneella ja
vuokra-autoilla j a loput kimppakyydeillä
henkilöautoilla. Onnistuneimman reissun
Hettaan tekivät vuodenpinnaennätystä
tavoitelleet (a lopulta ennätykselliset 3 1 3

lajia vuoden aikana saavuttaneet) Jari
Nummelin, Mika Ohtonen ja Jari Ranta-
la kumppaneineen. Aamuvarhaisella 4.6.
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he löysivät ensin mehiläissyöjien yöpy-
mispuun Hetan majatalon takaa Puistomä-
entien päästä, ja seurailtuaan lintujen siir-
tymistä yöpymispaikaltaan kohti kylää
heidän kiikareihinsa osui Hetan yllä len-
tävä isokihu!! Samana aamuna he löysi-
vät Hetasta myös mm. mustapääkertun ja
käenpiian. (Isokihu puolestaan jatkoi
matkaansa kohti pohjoista, sillä näkkälä-
läinen Paavo Laakso näki senjonkin ai-
kaa myöhemmin kotipihallaan).

Mehiläissyöjien yöpymispaikan löy-
dyttyä niiden bongaaminen helpottui en-
tisestään, sillä ioka ilta kaikki seitsemän
lintua kerääntyivät Puistomäentien pääs-
sä olevan niityn reunassa olevaan keloon.
Kelossa ne monesti istuivat kauniissa ri-
vissä rinta rinnan ja siita ne sitten sukel-
sivat muutamaksi tunniksi läheisten män-
tyjen suojaan nukkumaan. Aamutoimen-
sa linnut taas suorittivat kelon oksilla en-
nen siirtymistään kylälle pöriäispyyntiin.
Linnut viipyivät Hetassa viikon veffan
mikä oli poikkeuksellista, sillä koskaan
aikaisemmin ei Suomessa oltu nähty me-
hiläissyöjiä yhdellä paikalla neljää päivää
kauempaa, ja tänä aikana sekä ne että nii-
den omalaatuiset "hurahtavat" äänet tuli-
vat tutuiksi useille hettalaisille. Lintujen
vierailun julkisuusarvo olikin huomatta-
va. Niistä kirjoitettiin artikkeleja useim-
piin paikallislehtiin ja itsekin pääsin ker-
toilemaan linnuista niin paikallisradiossa
kuin valtakunnanverkossakin. Mehiläis-
syöjien ansiosta koko bongauskulttuuri
tuli hetkeksi näkyvästi esille koko Lapis-
sa ja erityisesti täällä Enontekiöllä.

Bongarit pesäpallokentäl lä

Mehiläissyöj ien vierailuun sisältyi monia
muistorikkaita elämyksiä. Esimerkiksi
muutamalla linnulla oli tapana käydä vä-
lillä istumassa TV-antennillamme vain
neljän metrin päässä olohuoneemme ik-
kunasta, ja istuipa antennillamme yksi
"merops" silloinkin, kun Halosen Jorma
joukkueineen kävi Aves Lapponia -rallin
tiimellyksessä ruksaamassa lajin listal-
leen. Biologianopettajan työn kannalta

miellyttävä oli puolestaan yläasteen ja
lukion siivouspäivä, jolloin koulupäivän
päätteeksi opettaj at ja oppilaat kerääntyi-
vät koulun urheilukentän laitaan paista-
maan makkaraaja samalla kaikilla haluk-
kailla oli mahdollisuus katsella kaukoput-
kellani kentän laidan keloissa istuskele-
via mehiläissyöj iä. Koulun liikuntapäivä-
nä taas hilpeyttä herättivät innokkaimmat
bongarit, j otka aj oivat autonsa urheiluken-
tän poikki ilmassa viuhuvista pesäpallois-
ta huolimatta. Itse taas jouduin antamaan
tulijoille "nuotteja" ja tilannetietoja jopa
pesävahtina ollessani. Välillä jatkuva soit-
telu oli rasittavaakin - mitä minun esimer-
kiksi olisi pitänyt sanoa bongarille, joka
aloitti puhelun sanomalla "olen nyt täällä
Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Kannat-
taako minun ostaa lentolippu Rovaniemel-
le ja vuokrata sieltä auto ja ajaa Hettaan?
Pysyvätköhän linnut paikalla?" No, tässä
tapauksessa linnut onneksi pysyivät pai-
kalla niin kauan, että lähes kaikki haluk-
kaat ehtivät käydä niitä katsomassa. Kui-
tenkin 7.6. väistämätön viimein tapahtui
ja linnut ottivat siivet alleen ja katosivat
maisemista lopullisesti jättäen itsestään
jälkeen vain mieluisan muiston.

Vaikka mehiläissyöjä on koko Suo-
messa erittäin harvinainen lintu, ei tämä
kevään 1999 mehiläissyöjäesiintyminen
Pohjois-Lapissa ollut kuitenkaan aivan
ainutlaatuinen. Lapin edelliset mehiläis-
syöjähavainnot tehtiin nimittäin vuonna
1986, jolloin Utsjoella Kevojoen suussa
nähtiin 22.6, yksi ja EnontekiöIlä Saa-
natunturin kupeessa 26.7 . peräti viisi me-
hiläissyöj ää ! Lisäksi maamme ensimmäi-
nen vihermehiläissyöjä niihtiin alueellam-
me 9.7 .1991 Sodankylässä. Vuonna 1 999
nähtiin Muonion ja Hetan mehiläissyöji-
en lisäksi kolme lintua 29.5. Merikarvian
Ylikylässä ja yksi Lintu,25.-29.6. Korp-
poon Jurmossa, eli kaiken kaikkiaankin
vuosi 1999 oli Suomessa paras mehiläis-
syöjävuosi sitten vuosien 1984 ja 1988,
jolloin maassamme havaittiin 16 ja 18 lin-
tua.
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Lapin lintutieteellisen
VnäittYksen toi mial ueella
äilaitsävat lintutornit

Pirkka Aalto

Viime vuosina on eri puolille aluettam-

me noussut useita uusia lintutorneja' tor-

il;".;k*"r"inen alueemme lintuPai-
'f.äiii" 

p"f""teekin paitsi meitä lintuhar-

rJaiiä, mvös muuta paikallista.väestöä

la mätkailiioita. Vertattuna pttKrtn vaet-

iu*t"itt"it in tai luontopolkuihin' on lln-

ää;;;ir ;'ii""n.a helppo. kävda' !-tytrs
iintriu harrästamattomille lintutomtt tar-

ä;ä"ffi ,ksiä, si llä alueemme tomeista

;rk.; lintuien ohella yleensä myös var-

sin komeita maisemia' Lintulenia.matse-

mien lisäksi tornien Iäheisyydessa mail:

äollisesti olevat nuotiopaikat'.laavut Ja

ioontopofut houkuttelevat niin ikään mm'

ö;l;å'h"tit j a matkail ij a'v!,llt !,ill^
tefrittvvan luonto- ja lintumatkatun Kan-

nuitu frvri, markkinoitu koko alueemme'k;i;;"; 
lintutorniverkosto olisi hyvä ve-

tänuota mvös omatoimimatkoihin tottu-

n"iiu f irtulrurrastajia ajatellen' Luonnon-

kin kannalta on hyvä että retkellya KTl-
äiä;ltftiårnåit i,' rällöin kohteisiin

k;iiä; ;årkittvjä reittejä pil$l i?.Jii-
tuiä oäästään tarkkailemaan nllta nalnt-

;;åä. tintutornien etuihin kuuluu

mvös se, että ne ovat suhteellisen help-

ä;l;h;lp"ja rakentaa ja hoitaa' ja niin-

;ä'id; tvtavt oistyttset tai erilaiset seu-

Iur'räirui hälutessaan pystyttää torneJa'

;iY; i;t,"1 älueel la sij äits i 
-v 

uod en 2002

looulla ainakin 38 lintutornia sekä kaksi

;ää;i;;;ta, joista saattoi havainnoi-

ä" ärät'rir,rja' Tassa ovat ajo-ohjeet

.äiiJä*ille"' Antoisia linturetkiä!

Enontekiö, Sotkaiärvi
Valtatien 21 (E8) varrelta Palojoensuusta

"iäir", 
f O km Enontekiön kirkonkylälle

;iiii;ii*, päin tai vastaavasti Hetan kes-

"fil"* i 8'k Paloj oensuuhun päin' Lin-

l*ät, ilrl.risee sotlai arven rannass.a.heti

Paloioeniuu-Hetta -tien (tie 93) ponJ?J:-

orol"lla. Sotkajärvi on muutaman nello-

[iläÅäor, tå: uin"n' saraikkoreunainen j a

;"il; hr*Järvi, jolla on tavattu lähes

iäi^rti -1ta"åsi llämme esiintyvät vesilin-

tulaiit sekä useita harvinaisuuKsta' lor-

;ä'vh,;G;ä on laavu ja t'1:11."-k:P,?il-

ia jä toinille pääsee myös pyörätuolrlla'

Enontekiö, Yriö Kokko'
lintutorni
H;; itäpäästä Tunturi-Lap.in tl"^T:5Rt;

lurc"n riiteyksestä ajetaan (tietä 950) v']
km Vuontisiärvelle päin ta-i- vastaavastr

Vuontisioen sillalta 3,3 km Hettaan patn'

Mä;;;ippylän kohdalla nousee tien ete-

ffi;iiilöenkereelle pikkutie' Autot jä-

;;iää^ p"ni."r""' päällä ja kävellään a.la-

;;;;;å;, kulkeiaa tieuraa Pari sataa
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metriä. Lintutorni avolaavuineen ja mui-
ne oheisrakenteineen sijaitsee heti tieuran
vasemmalla puolella. Tornista avautuu
upea maisema Pallas-Ounastuntureiden
suuntaan. Tornin edustalla on Ounasjoen
suvantopaikka, Joentekiäinen, joka on
keväällä koko alueen ensimmäisiä sula-
paikkoja. Myös syyskaudella jokivarsi
pysyy suhteellisen pitkään sulana.

Enontekiö, Pippovuoma
Torni sijaitsee Pallas-Ounastunturin kan-
sallispuiston alueella. Auto jätetään Ke-
tomellaan (tie 957),josta kävellään mer-
kittya Pippovuoman suopolkua noin 3 km.
Luontopolku alkaa Pippojoen sillan ete-
läpuolelta ja päättyy Ounasjoen vanhalle
lossille noin2 km lähtöpaikasta potrjoi-
seen. Itse luontopolku (10 km) on myös
näkemisen arvoinen ja sen voi kulkea
kuivana aikana jopa pikkukengät jalassa
(hyvä pitkostus). Torni seisoo karulla
männikköharjulla ja sieltä avautuu näky-
mä Pippovuomalle. Katettu puolilaavu,
nuotiopaikka ja wc sijaitsevat noin kilo-
metri tornilta pohjoiseen.

Inari, Kaamanen, Toivoniemi
(Nordlingin lintutorni)
Torni sijaitsee Kaamasen eteläpuolella
metsäisellä kumpareella Toivoniemen ja
Kaamasjoen sillan puolivälissä. Viitoitus
nelostieltä (E75) porotutkimusaseman
tienhaarasta. Tornista avautuu näkymä lin-
turikkaalle Kaamasjoen suistoalueelle.
Lähistöllä on myös luontopolku.

lnari, Akujärvi
Ruohikkoisen lintujärven rannassa oleva
torni sijaitsee Ivalon itäpuolella Alemman
Akuj ärven rannalla, Ylemmästä Akuj är-
vestä laskevan salmen suulla. Ivalo-Nel-
lim -tieltä (tie 969) ajetaan Raja-Joose-
pin tietä (tie 91) vajaa kilometri, josta
käännytään oikealle j a ajetaan Akuj ärven
kylätietä salmen rantaan.

lnari, Mielikköjärvi
Ivalo-Nellim -tieltä (tie 969) ajetaan Ves-
koniemen tietä noin 4-5 km. Torni sijait-

see vasemmalla näkyvän suuren avosuon
tien puoleisella laidalla, metsän reunas-
sa. Veskoniemen tieltä on kävelyä tornil-
le muutamia satoja metrejä. P-paikalta on
opasteet tornille. Tornista avautuu näky-
mä Mielikköjärvelle ja -jängälle.

lnari, lvalojokisuu,
Juurakkovuopaia
Ivalo-Nellim -tieltä (ie 969) ajetaan Ves-
koniemen tietä noin 9-10 km. Torni sijait-
see tien vasemmalla puolella Juurakko-
vuopajan etelälaidan metsänreunassa (ei
näy tielle). Veskoniemen tieltäjohtaa tor-
nille vajaan kilometrin mittainen polku,
joka on osittain pitkostettu. P-paikalta on
opasteet tornille. Lintutornilta pääsee
tarkkailemaan Ivalojokisuiston monipuo-
lista linnustoa.

Kittilä, Lompolojärvi
Kittilän Kaukosesta ajetaan noin 18 km
Kolariin päin (tietä 9391),jonka jälkeen
juuri ennen Kallon kylää käännytään
opasteiden mukaan oikealle. Metsätietä
ajetaan noin 1,3 km, jolloin tien vasem-
malle puolelle tulee pieni paikoitusalue.
Tästä jatketaan noin 900 m polkua ja pit-
kospuita pitkin suorantaisen rehevän lin-
tujåirven edustalla olevalle lintutornille.

Kittilä, Porttijärvi
Kolarin suunnasta Kittilän Kallon kyläl-
le tultaessa lähtee (tieltä 9391) Kallo --
kyltin lähistöltä vasemmalle Porttij ärven
metsäautotie. Tätä pikkutietä ajetaan noin
3-4 km, jolloin tiestä erkanee noin 1,6
km:n pituinen merkitty polku Porttijiirvel-
le. (Kelirikkoaikaan metsäautotielle ei
välttämättä pääse autolla). Pääosin harjua
pitkin kulkeva hyviikuntoinen kävelyreitti
vie Porttijärven rantaan. Rannassa on lin-
tutorni, jonka vieressä on mm. autiotupa
(ossa voi myös yöpyä), wc ja ulkolaavu.
Tornilta aukeaa näkymä Porttijiirven ohel-
la sen takana olevalle Porttivuomalle ja
aina Ylläs-Aakenus -tuntureille asti. Lin-
tutornille pääsee merkittyä reittiä myös
Kallon koululta, mutta tuolloin kävelyä
tulee yhteen suuntaan noin 5 km.
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Kittilä, Latvajärvi
Ajetaan Kittilästä (tretä 939) 12 km Yl-
läsjärvelle päin. Käännytään opasteiden
mukaan Totovaaraan. Totovaaran P-pai-
kalta lähtee etelään luontopolku, jota pit-
kin on tornille noin 3 km. Latvajärvi on
matala, pääosin suorantainen, kalanpoi-
kasten kasvatusaltaana toimiva lintujär-
vi.

Kolari, Ylläslompolo
Ylläsjiirvi-Kolari -tietä (939) ajetaan noin
3 km Ylläsjärveltä Kolariin päin ja (pian
Hannukaisen tienhaaran jälkeen) käänny-
tään opasteiden mukaan itään lähtevälle
pikkutielle. Tätä tietä ajetaan noin 3 km
j a saavutaan suorantaisen järven edustal-
la olevalle tornille. Pikkutien varressa ole-
vat lammet kannattaa myös pysähtyä kii-
karoimaan. Lintutomin alatasanteelle pää-
see myös pyörätuolilla ja tornin l?ihistöl-
lä on mm. luontopolku ja nuotiopaikka.

Muonio, Puthaanranta
Muonion keskustasta ajetaan Puthaanran-
nantietä noin 600 m ja käännytään heti
Rautanet -liikkeen verkkoaidan jälkeen
(Puthaanranta -ilmoitustaulua vastapäätä)
vasemmalle kulkevalle pikkutielle. Tätä
ajetaan noin 100 m ja tullaan tornille.
Tornilta avautuu näkymä etenkin muut-
toaikoina hyvänä lintupaikkana tunnetul-
le Muonionjärvelle.

Muonio, Rukomasaari
Muonionj iirven potrjoisrannalle Rukoma-
saareen rakennettiin lintutorni syksyllä
2002. Kulkureitti tornille on tarkoitus ra-
kentaa vasta vuoden2003 puolella. Pol-
ku tornille tullee lähtemään Puthaanran-
nantien varesta noin 50 metriä tien ylit-
tävästä sähkölinjasta kylälle päin. Reitin
pituudeksi tulee noin 300 metriä ja reitin
varrella ylitetaan jokiuoma joko sillan tai
lossin avulla. Tornista on erinomainen
niikyvyys Muonionj iirven parhaille vesi-
lintupaikoille.

Pelkosenniemi, KairanaaPa
Pelkosenniemen Kairalan kylältä (viitos-

tien varresta) vie hyväkuntoinen tie Lui-
ron erämaakylään. Kylään tultua ajetaan
vasemmalle (pohjoiseen) kylän halki noin
2,5 km metsäautotien alkuun, jota ajetaan
noin 3 km, kunnes tien länsipuolella on
lintutornia osoittava kyltti. Tästä kävel-
lään noin 800 m suoraa metsäojan pen-

kalle tehtyä polkua aapasuon reunassa
seisovalle tornille. Kelirikkoaikana (tou-
kokuussa) metsäautotie voi olla suljettu
puomilla.

Pelkosenniemi, KilPiaaPa
Pelkosenniemen kirkonkylän pohj ois-
päässä on terveyskeskuksen kohdalla vii-
tostien (E63) länsipuolella hautausmaata
osoittava kyltti. Hautausmaan parkkipai-
kalta lähtee metsäpolku etelän suuntaan.
Noin 300 m päässä tulee vastaan itä-län-
sisuuntainen moottorikelkkaura, jota pit-
kin voi kävellä (noin 1,5 km) Kemijoki
oy:n lintulaskijoitaan vaften rakennutta-
malle lavalle Kilpiaavan reunaan Huhdan-
saaren alueelle. Myös luontopolku kou-
lun takaa etenee ja on jo melkein aavalla,
ja sen varteen on tarkoitus rakentaa lintu-
torni kesän 2003 alkana. (Suunnitellun
tornin paikka on merkitty uusimpaan
Luosto-Pyhä ulkoilukarttaan).

Pelkosenniemi, Arvosioki
Pelkosenniemen kirkonkylältä ajetaan sil-
lan yli joen itäpuolelle. Käännytään oi-
kealle ja ajetaan noin 6 km tietä etelään
päin Arvospuolen kylän suuntaan, kunnes
ylitetään Arvosjoki. Sillan vieressä ole-
vasta lintutornista näkee saraikkorantai-
sen leveän jokivarren. Arvosjoen sillan
pohjoispuolelta lähtee känytie Lintunie-
meen Kemijoen rantaan ja noin kilomet-
rin päässä on myös hyvä lintupaikka'

Pelkosenniemi, Kemi nsaaret
Pelkosenniemen kirkonkylältä aj etaan sil-
taa pitkin joen itäpuolelle, josta käänny-
tään vasemmalle Vuotoksentielle ja aje-
taan metsäautotietä noin 2 km, josta kään-
tyy vasemmalle (luoteeseen) pienempi
metsäautotie. Tätä tietä ajetaan noin 800
m, jolloin mäntytaimikon keskeltä lähtee
oikealle (koilliseen) suora talvitien poh-

43



Kokko 2001

ja. Tätä kävellään noin 400 m,.jolloin ol_Iaanjoen rannassa osiuain 
"l;;i; ;r,d.;uaraan tehdyllä tornilla. forni ,ilriir"ä

Kem ijoen ranraku us iko;;o- ä H ii;;ä:kyvär erenkin kasviltisuuil;;; ää#;Keminsaaret.

l9,lt<ose1 n iemi, Kokonaapa
Petkosenniemen kir.konkylältä aietaan sil_taa pi tki n. joen i täpuotet f". iili;;i.;;;
vasemmalle lähtevää Vuoroksenti.iä;;;;
6k-m. Ennen Vuotosjoer;lä tuä;i;;:
naara. losta käännytään oikealle ia I I
Km.:n aJon jälkeen taas oikealle piår"*_
pää. metsäautotietä etelän .rrr,årr.' ii"kulkee Kokonvaara, f arrrpuol"ä'T#;
o.l rig, vieressä oikeaila räir;ä äil']
:?,Iii r.,.r."r rä ri sreyksesta. pai kat I a Jn ilo
-vapaa 

vuotos" _kyltti. Torni siiaitsee
aapasuon reunassa olevan «okoriaiu",
vieressä ja se on ehdoron kavntltoiJ"';1"
hatuaa rurusrua vuoror..å, ä'i;;;;ä;. d;:
T.1111 lr.l* ttaa ajaamurka ryös ;;ä_
aurorren päässä, jonne on tornilta netisÅt<ll9pe11iri ne ylittaa «otoruuuon oär_geruena, .;osta on helppo kiikaroida aa_
Irasuon IaJ lstoa. (Vuotosal ueella retkei le_

vän kannatt aa käy dä myös linturikkaalla
Säynäjäjärveltä).
Pelkosen niemi/Kemijärvi
Pyhätunturin tuontofotku,
Tunturiaapa
Pelkosenniemen ja Kem ijärven rajamaas_
tosta pyhätunturin 

t rrruilirpuiil;irr;_
to-opastuskeskukselta lähr."' tunil;;ä_Iäpuolelle merkitty Irr;;;p;jk;.' ä;il;eteläisim mässä käånröpi st.åssa ån uärl_
suol innusron tarkkaituun r"hit;;i #;_kaa rornille on noin 3 k.. isil;ii;ä:nattaa käydä myös Isokur;, p;h_i;;
teenlammella).

Pello, paamajärvi

,Y.ill?.11q113. 
2 I (Eb) käännyrään rurroran

:y :ou9 uaan 
J a ajetaan Lankojärvell e pä in

lll9,If ja seuraraan sinen opaståita.
I ornr s Uattsee saraikko_ ja pajukkoran tai_seu Iintujärven vieressä. Jarvetta ,.,".i;

mm. nauru_ ja pikkulokkiyhdyskuntä.

Pello, pellojärvi
Pellon ydinkeskustan pohjoispuolelta
käännytään itään Hannunrannalle ja seu_

ffi I
E
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rataan opasteita' Valtatieltä 2l on ajomat-

äu iirt,itotnille noin 4 km' Pellojiiryi o1

.råiiä"- :" pajukkorantainen lintuj ärvi'

iossa lepäileå muuttoaikoina monipuoli-

täi nilh vesilintuja kuin kahlaajiakin'

Ranua, Takaiärvi
Ranuan kirkonkylällä käännytään Ranua-

iosio -tiefta (94i) Ki*kotietä vastapäätä

eupitmjAfe ja jätetään auto esim' kun-

närituton tui ala-ästeen pihaan' Ala-asteen

ialkaoallokentän päässä on kota' JonKa

iräiäiärrå" noin i0 m pitkä polku' jonka

iälkeen kävellään noin 600 m pitkospulta

iä åriuu",o.nilla. Suomaastossa kulkevilta
'pitr.å.puirtu on muutami" P§t"J3igltiYii
ieen, joka kannattaa myös käydä Flk*ol
,u..ä. Tornilta avautuu näkymä Joen Ja

järven rehevään YhtYmäkohtaan'

Ranua, Kuhaiärvi
Kuhan kylällä tiZ tm Ranualta Posiolle

oäin) Ranua-Posio -tien (941) valressa

[aannvtaan Kuhan koulun risteyksestä

noutt"iO"n mukaan pohjoiseen ja ajetaan

koulun ohi Kuhajärven rantaan' Rannas-

äirh;" viitoitetiu 200 m pituinen p.olku

Kuhajärven rehevässä pohjukassa stlatt-

sevalle lintutornille'

Rovaniemi, HariulamPi
Rovaniemen kirkolta ajetaan Yliopiston-

katua Rantavitikalle päin' Ensimmäinen

iu*ri oit 
"ulla 

on Kirkkolampi ja toinen

lamni oikealla on Harjulampi' Lintutornt

siiaitsee Yliopistonkadun ja Korvanran-

nån tienrist"y^ksen kohdalla ja tornille on

uiitoirut ko."risteyksestä' Auton voi tar-

"iii""tå Jzittää esim. läheisen Rantaviti
tan toutirn pihalle. Tornille on pitkos-

orrt. Huilrråmpi on kaupungin keskellä

Iiiuitt"uu rehevöitynyt lintujärvi' jossa

påsii mm. naurulokki- ja pikkulokktyn-

dvskunta.ia jossa tavataan monlpuollses-

iiniir r"Jitirtuja kuin kahlaajiakin'

Rovaniemen mlk
Ounasiokisuisto, Koivusa-ari 

...

Koivusaären kelluvalle lintutornille pää-

t"" t"ta veneellä että luontopolkua pit-

kin. Nelostie (E75) kulkee Rovaniemen

lonOuf fu Ounasjoen ja Kemijoen yht{Tq-

kohdassa sijaitsevan Koivusaaren lapt'

ir"ti nåfo.tiån iänsipuolella sijaitsee Ou-

naspaviljon gin ulkoilualue ja venesarama'

Satäman reunasta. nelostien vleresta' at-

luu koiurtuaren luontopolku' Pitkostet-

tu oolku vie tornille. Tornista on hyva

"ä[*rrt iokisuistoon, joka on hyvä lin-

tri"'" ilä.åantymisalue' Torni on myös

erinomainen muutonseurantapaikka' Tal-

veksi ja tulva-ajaksi torni siiretään saa-

,"tiu örnutpaviljongin ranta-alueelle!

Rovaniemen mlk, Paavalniemi
Rovaniemen Jätkänkynttilä -sillalta aje-

iuän fuiu*intietä (tie 78) Ranuan/Kaj.aa-

,in -.runtuun noin 2 km ja käännYtään

t{"--i i o"n itäpuolentiell e (t i e 926) Terv.ol a

:k;iaiä kohdälta. A.ietaan Kemijoen itä-

"uätentieta 
noin I 2 km, jonka jälkeen

läanrvtaa, oikealle (länteen päin) Paa-

valniemi -kyltin kohdalta' Ajetaan Paa-

;;i;i;;", tietä noin 3 km tien Pä.?h4n'

i;;;; kääntöPaikka' KääntöPaikalta

äi["urf" tulee seurakunnan leirikeskus'

Leirikeskuksen pihalle ei mennä' vaan

taånitipoiLulta lähtee lintutornille noin

,00; pituin"n polku halki metsän' Tor-

nin eduitalla on Kemijoen rehevä suoran-

tainen lahdelma. Monipuolisen vesl- Ja

rantalinnuston lisäksi tornista on hyva

iaikkaitfa myös jokivartta pitkin kulkevaa

muuttoa.

Rovaniemen mlk, Lehtoiärvi
Lehtoiärvi sijaitsee Pellosta Sinettään

I;ik;;" tienltie 83) eteläpuolella' N.oin

7 km Sinetästä länteen s'rjaitsee Y-u11"'
iohon valmistuu kesällä 2003 Lehtoiär-
'ven kulttuuripysäkki eli paikka josta saa

tietoa seudun nähtävyyksistä' palvelutsta

vms. Pvsäkiltä on luontopolkua pitktn
inä*.uuiintrtornille noin 200 m' Torni on

Sinettäjärven pohjoisrannalla ja sen ym-

päristö on vanhaa laidunmaata'

Rovaniemen mlk
NiskanPerä
Lintutornilie pääsee nelostieltä (E75) kol-
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mea eri itään päin käänryvää kylätietä oit_
kin. Tienhaarat Niskanperälle sijaitsevat
noin kuusi kilometriä Rovaniemältä ete_
lään. Nelostieltä on ajomatkaa tornille
noin kilometrin verranla torni nåikvv hv_
vin tielle. Lintutorni sijaitsee feÅijoån
lahdelmassa, vanhan liylätien ruröflr.
Kemijoen säännöstelyn ansiosta tornin
edusralla on ajoittain hyvät kahlaaialiet_
teet- Syksyllä lahdelmassa ruokaileö jout-
senia ja sorsia. Myös tornin ympärist<in
peltoalueet houkuttelevat Iinilja.

Salla, Topsakka-aapa
Sallan kirkolta ajetaan noin23 km (tietä
950) Kuusamon suuntaan Kallunkijärven
Iänsipäähän. Järven päästä kääntyy met_
säautotie, jota ajetaan noin 7,2 i<m län_
teen. Tien leikkaa etelä-pohjoissuunnas_
sa kulkeva UKK-vaellusreiiti Aikki_ tai
Aihkipeitsissä. Reittiä pitkin on noin 6,5
km kävely tornille. Välillä on laavu. Ke_
lirikkoaikana metsäautotie on suljettu
puomilla. Torni sij aitsee Topsakkahärjun
päässä aapasuon reunassa Topsakkaj åirven
eteläpuolella. Paikalle pääsäe myos Sat_
latunturin matkailukesliuksen suunnasta.

Sodankylä, Hanhiaapa
Sodankylä-Savukoski -tien varella (tie
967) onSiurunmaan kylä, josta 2 km itåan
mentäessä tullaan petsiäinen _nimisen
joen.sillalle. Ajeraan vielä g00 m ja rul_
laan hakkuuaukion itdreunaan, johän au_
ton voi jättää tien levennetylle penkalle.
Tien pohjoispuolelta lähtee hakjcuuauki_
on reunaa talvitie, jota pitkin on noin 300
m tornille. Torni sijaitsee aapasuon reu_
nametsikössä, joten ympiiristöisä on myös
vanhaa metsää. Suon keskellä on kevåal_
lä hanhien ruokintapaikka.

Sodankylä, llmakkijärvi
Sodankylästä 35 km pohjoiseen nelostie
(E75) ylittääkomean äapäsuon. Suon saa_
rekkeessa on tien varrella levähdyspaik_
ka, josta. torni jo näkyykin. favålymar
kaa on pitkospuita piti<in noin 300 m. Il_
makkijärvi on aapasuon ympåiröimä karu
suojärvi. Sen rannoilla on myös rämeitä
ja ikimetsiä.

Sodankytr, aoilr**-
Sodankylästä on Savukosken tietä (tie
967) matkaaTanhuaan46km ja siitä Lok_
kaan 38 km. Lokan erämaakyiän tienhaa_
raan saavuttua jatketaan suoraan päällvs_
tämätönrä metsäautotietä noin +öO m ia
taitetaan vasemmalle menevälle *"t.ä_
tielle, jota. ajetaan vajaa kilometri poro_
aidalle asti. Tästä on parin sadan metrin
pituinen polku tornille-. Lintutorni on Lo_
kan kylän koillispuolella ia se näkvv kv_
Iän kohdalta patövallilta. Metsanieunå,
käveltäessä matkaa kertyy padolta vajaa
kilometri. Torni on I-ötair tekoaltäan
saraikkoisessa rannassa. Sen edustalle las_
keva Neitykäinen -niminen joki sulaa
keväällä viikkoja ennen tekoaliasta.

Sodankylä, Peurasuvanto
Peurasuvannon silta nelostiellä (E75) Ki_
tisessä on 50 km Sodankylästä potdoiseen.
Sillan pohjoispuolen rantatörmllla on
Peurasuvannon siltamajat -niminen mat_
kailuyritys, josta saa tiätoa lähiympäris_
tön linnustosta. Siltamajojen haväiniovih-
kosta löytyvät tuoreet liniuhavainnot niin
Lapista kuin Pottj ois-Norj astakin. Lintu_
torni on nelostien varrellfnoin 2 km peu_
rasuvannon sillalta etelään. p_paikalta on
tornille noin 300 m. Tornilta nakee joki_
varte€r, jossa vastapuolella on paäottu
saraikkovesijättö. Joki pysyy juoksutus_
ten vuoksi sulana lähes ympiiri vuoden.

Sodankylä, Tervamaa
Vuotson kylästä (nelostien varrelta) aje_
taan kanavan pohjoispuolella kulkevaa
pikkutietä sen päiihän ästi. Torni sijaitsee
Vuotson kanavan (Lokan ja porttipahdan
tekoaltaat yhdistävä kanäva) luuiuassa.
Tekoaltaiden talvijuoksutusten vuoksi tor_
nin edusta vapautuu jäästä jo maalis_huh_
tikuulla. Jäätrömänä aikanä ffihän Lokan
tekoaltaan saraikkorantaiseen saareen
pääsee vain veneellä!

Sodankylä, Sompiojärvi
Vuotson kylästä liihtee itään metsäauto_
tie, joka halkoo Sompion luonnonpuiston
eteläosaa. Sompiojärven rantaan on mat_
kaa 16 km. Torni on veneenlaskupaikan
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ä1illi1;I§ill$:iåIll""X";1,:1',',:'il 
'ää';;;;.ii,i, 

","räp'äi"rl' er",Y1l

iaraikkoinen jzirvi, jossa lätan tekoaltaan Al;*|,i' Mgltgsj'Zirv-en rantaan on tarkor-

vaikutuksestu on toi'i'äol'""1'åtlå'i"ri"t- tus rakentaa lintutorni !

*:,i,:ru*ro;:rannastapääseeluon-xlllltå',ä3iläJt',:x""'å?;i"'ffi -

Sodankylä, Pikku.Tankavaara ä;iiå^;tj;i;;vat-Kemin Kattilalahden,

vuotsosta 1 0 km pohjoiseen .'ijIP:" *Tfä+ä*ff;,"ti*l; :JäTi#ä
K;tliiffi;luontokeskul, jol\?. pjl.T ffiffii.ätilh;;, Häini3angan ja Rau-

ta lähtee luontololkuja' Pisln ntlsta' o rrtr' 
Åon3arr., tornit.

ii räååå pirru-'iankavaaran huipulle' jos-

säån niiktitorni' Luontopolkujen varrelta 
Tässä vielä kiinnostuneille koordinaatte-

;;..t"; vanhan metsän lajistoa' #ääi" iiri*r"rneistamme: Enontekiö'

utsioki, Roawetsohkka |,i,nfnl ltr:r\n?4::);,Yil*5,.ö::
Nåi,iä t irrr,rierasjiirven eteläpäästäpoh- fi'il-gi,Zi5S)r Inari, Ak11a11t

i;;;;;;;;;"io.tiån rän.'puorätta P-paik- itöi+,izs3), toiv_oniemi (76654:50.43)'

'*ääil;ä[,,,vppvial laella sijait- ifi"likÅJil i o 9?81 : 5285)' ru-urakko-

Jiåiä;ri". iati^,iä näköalatorniksi,r"pä:. "Qottg,s-zo+), 
Sittilä, l:Try;

;k"ii"i;; rornin ympäristössä on tuntu- tojarvi (74865-:3925). Latvalarvt

;ilå;;ikil;j;p1"nänilti3a.äntymetsikö! ii'yioö,eöä+j,-l«otari, Ylläslompolo

iä. fr4i"*r.i#ri on noin kilomätrin pääs- il+öig,ZASZj, Muonio,-Puthaanrantasä' 
ilt*:azsg:'i'u*""'uä'l'l'"'äfläiäx

ytitornio, Ahveniärvi i^öiett,iits>,,Kilpiaapa tt^'*lil"]Ll
valtatieltä 2l (E8) t<äånnytaan Aavasak- i*iii '744'62:5197)' ArvosloKt

salra Rovani"*"n 
*r1irr',ä'i.rft"*ft" 

fl'iit2:5,253)-,- minsaaret

tielre (tie e30), iotaä;ffi 
';;il 

16 k ". i;ii8*;ri81, (.otonu.up 
^ !1 !41:s-?!2 :

Erämaisen *"t.a.iå*-"n rannassa oleva iielkosenniemi/Kemijärvi.{u'ly:liT3
ääi;j;;ä";r,"iiiäräilr,ipuor"ua. (ro.- <i +t+t:50e3), Pello, Paamalarvt

ni sijaitseen"i, r r*iääå'r:arvettaitaiin iiiqda3osgj,'i'etloiarvi 
(74103:3693)'

painv 'lr 
ru'l'rqDra 

*la:tttija;'fi';3tjil,-iiä$ätr-
ytitornio, portimoiärvi ;i iiiii6i++iij, n.,oa"i"men mlk' Koi-

Linrutorni siiaitsee'f-o?imojärven. poh- [rY"rti"iZgg i''++lOl' Paavalniemi

joispuolella, euuulurä-ää"i,r3airi:t'.", iiiiiå'tigai,Niskanperä 
(13744:4382)'

(932) varres,u, noiilä-n,iäuiä,*,utt; b;ti;,l"p,j«u-u,ou.(73954:5807), So.

Raanujärveil" päi"' rä'timo3a'ui oi ä"[viä:H;'hiaaoa o4854:4969)' 11-

saraikkoreuruin",i .å#ö*iiv' rir*:a.l ä;i;(1;!y1 
^ 

(7 -5 i 3 3 : 4 8 e4), Lokka

vi. iossa tavataan monipuolisesti niin ve- 
'i iii!^t|1791' Peurasuvanto

:ii/ffiä,'i;il;l; äin flurJuujiur.in illlt:,,å?3i,t",":#'ä?t[3,"#i
yritornio, Mertosiärvet r i.^ Y*l*xlx§j#tä##?rtl$ll:
Käännytäan valtatieltä 2l Aavasaksalta äää"iäi'tZ:OgiZeZq,Iso Meltosjärvi
iluäroiatr"rle menevälle tielle {lt!.)..1a iääää,iqial.- 

-

;i;#;"il +s L* Mettosjiirven kylään' \t Jvlv'J' ' '/'

iånka keskellä on viiua lintutormlle va-

semmalle. r* vr"it"öäi;;;ikk"t";- Kiitokset ' '
nainen lintujiirvi, jossa tavutuun *orrpoä- fäÅiti"toj"' kokoamisessa auttoivat seu-
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raavat henkilöt: Vesa Haataja, Jorma Ha-

lonen, Pekka Hietaniemi, Jukka HtiyltY3,
Jouko Illikainen, Jukka Jokimäki, Reijo

Kallioniemi, Lasse Kallo, Heikki Karhu,

Ismo Kreivi, Sanna Kääriäinen, Jukka

Leppänen, Timo LePPänen, Matti Mela,

Peith uatelä, SepPo Neuvonen, Pekka

Nvman. Otli Nävhä-. Olli Osmonen, Ossi

eitraiot i, Kyösti Saarijärvi, Riku Tapio ja

Keijo Taskinen'

Pellojärven muuttoaikainen lajisto on monipuolinen' Kuva: Pirkka Aalto'

Liity LLY:n sähköPostilistalle!

Marraskuussa 2000 perustettu Lapin lin-
tutieteellisen yhdistyksen sähköpostilista

on vakiinnuttanut asemansa yhdistyksen

sähköisenä havaintoj envälityskanavana j a

keskustelupalstana. Listalla on tällä het-

kellä hiemän yH sata tilaajaa. Tämän mää-

iän linnuista kiinnostuneita tavoittaa siis

vhdellä sähköPostiv iestillä !

Havaintojen ilmoittamisen Iisäksi lis-

taa voi vapäasti kuormittaa esimerkiksi
mvvnti- ia'ostoilmoituksil [a, vihjeillä hy-

uilia riniutirjoista tai -ohjelmista, retki-

raoorteilla ia niin edelleen'
' LLY -listalle voi liittyä osoitteessa

htto://l ists.oulu.fi/mailman/li stinfo/lly
iiitun hoitajana toimii Pekka Rahko' jol-

ta saa myös iisätietoja vaikkapa siihköpo.s-

iittu, p"it 
".rahko@pp.inet.fi 

tai puheli-

mella: 08 - 556 2050.

4B

Yhdistysasiaa

H
* *jll :\\ .

W,.,:\

ET

t.i
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Rovaniemeläinen lintutaiteilija paavo Laine ei pidä liiasta tyylittelystä' Lopputuloksen on

oltava luonnonmukainen. Kuva: Veikko Isomursu'

Paavo Laine vaihtoi
pyssyn siveltimeen

Veikko lsomursu

Rovaniemeläinen lintumaalari Paavo Lai-
ne, 49,kypsyi taiteilijaksi ja luonnonsuo-
jelijaksi vähin erin vuos§mmen-ien saa-

iosia. Kynaä hän muistaa käyttäneensä

aina, siliä piirtämisen intohimo ei kys.y

ikäa. eoirntössinä lehtiön sivut täy§i-
vät kuitänkin enimmäkseen hevosenku-

vista.
Luontosuhdettaan Paavo vaali ensin,

kuten pohjoisen miehillä on ollut tapana,

jahtimailla kiväärin kanssa. Nuoruusvuo-
sina Sallan Saijassa lintuja vielä riitti, ja

iotakin löytyi röppuun myös myöhemmin
bunasjokivarresta Patokosken mökkima-
semisä. Kun tutut metsät hävisivät hak-

kuissa ja linnut niiden myötä, hiipi pyyn-

tiharraätukseen astian maku' Oikeammal-

ta maastovarustukselta alkoivat tuntua
kamera, kiikari ja piirustuslehtiö'

"Nyt PYSSYi ovat olleet naulassa jo

49

j-j

.l
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kymmenkunta vuotta. Ja taitavat pysyä_kin", paavo arvelee.

Omatunto helisee nyt puhtaammin.
mutra väliilä ahdisrus kdruå;" t;;;;;ihka moni jahtikaverikin on seurän;i;;
nen esimerkkiään. ,,Aimo il;.;;;
pitää maastossa olla mutana-"tä;ää;
pääsee nykyisin näkemään,., pruir;;;;
kuttelee.

. Lintujakin paavo Laine piirteli jo poi_kl.gnq,kaiken muun ohessa. Mallit lav_

:flfl l:11 kanssa pi hapitil ;iffi ;i;ri_ra ponrorlta tai pesiltä, joita saijan poiat_
kin e.rs iskel i vät metsistä i rr;kkä;;ä"V;_
h itelen tai teit ij anat ku ti lrk;i y-h;ö#_
mälle siivekkäiden maartmaan, ia kun isähuomasi piirusruksia j; 

"k;Lji#';.i:rauevan porkansa lahjat, han hankki paa_
volle myös öljyvåirir.

Rovaniemelle muutettuaan paavo Lai_ne haki.kuitenkin varman f"ipapurn,ä
moofl orikonei srajana vierähti ;;ik#:mentä vuoma. ',Se oli hyvää dit;iil;i;tli 

199., tekoon, sell ai sr.a 
"p 

if.t, trr.iää"iä
pi tkäjänteistä puuhaa,,, hil;;;.dä r"
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na yksityiskohtien hahmottamisessa, mut-
ta useimmiten joudun muuttamaan esi-
merkiksi lintujen asentoa." Kopiointi
muista kuvista on Paavolle mahdoton aja-
tus myös ammattimoraalin takia. Siitä hän
ei suostu tinkimään yhtään. "En ole kos-
kaan edes yrittänyt maalata lintua, jota en
ole itse ensin nähnyt luonnossa", taiteili-
ja vakuuttaa. Niinpä ensimmäiset kuvat
pyrstötiaisesta ovat työn alla vasta nyt.
Tämä Lapissa harvinainen ikiliikkuja sar
tui Paavon silmiin ensimmäisen kerran
mökillä vuosi sitten, ja kuin tilauksesta
niitä on tänä talvena hyörinyt myös koti-
pihan tuntumassa.

Rengastajan mukana
oppii palion uutta

Pitkän tuttavuuden myötä linnuista on
tullutPaavo Laineelle muutakin kuin tau-
lujen malleja. Hän ei itsekään enää tiedä,
onko hän linnut kohteekseen valinnut tai-
teilija vaiko lintumies, joka toteuttaa in-
tohimoaan piirtämällä. "Taidan olla mo-
lempia. Piirtämisestähän kaikki alkoi,
mutta kuta kauemmin olen lintuja piittä-
nyt, sitä enemmän ne ovat alkaneet kiin-
nostaa muutenkin. Huomaan nykyisin
miettiväni myös muita asioita kuin linnun
olemusta, vaikkapa sitä miksi joku laji
yleistyy ja joku häviää, tai miksi se käyt-
täytyy tietyllä tavalla", Paavo pohtii.

Täydellisyyden tavoittelu on vienyt
Paavon viime aikoina yhä useammin ren-
gastajien mukaan, koska näillä retkillä lin-
tuja voi tarkkailla kädestä pitäen. Kan-
kaalta pistävästi tuijottavat helmipöllöt
ovat muisto vaeltavien pöllöjen pyynnis-
tä, jota Rovaniemen seudun rengastajat
kokeilivat viime syksynä. Ismo Kreivin
verkoista löytyikin kosolti "helmareita",
joita taiteilijan oli helppo tarkkailla sa-

malla kun rengastaja asetteli kihloja uku-
lien teräväkyntisiin j alkoihin.

Pöllötaulut ovat kysyttyjä, mutta nii-
den tekeminen on hankalaa, koska yölin-
tuja ei helposti pääse tarkkailemaan. Sen
velran markkinavoimien näkymätön käsi
puristelee myös pientä taiteilijaa, että Paa-

vo Laineen suosikkilajeiksi ovat muodos-

tuneet ne, joita eniten ostetaan. Kysytyim-
piä ovat lapintiais-, kuukkeli- ja punatulk-
kutaulut.

"Minä en sulje pois mitään lajeja,
mutta enhän minä itsellenimaalaa." Pdd-
osa Paavo Laineen tauluista menee Ou-
lun ja Lapin läänien alueelle, mutta var-
sinkin näyttelyistä teoksia on ostettu myös
ulkomaille Sveitsiä, Englantia ja Yhdys-
valtoja myöten.

Kriitikoille lintutaulut
ovat ilmaa

Paavo Laine on taiteilijana oman tiensä
kulkija. Kansalaisopistosta hankittuja
perusniksejä lukuunottamatta hän on ope-
tellut kaiken itse. Paavo toivoo voivansa
tehdä ihmiset tyytyväisiksi, kriitikoista ei
ole niinkään väliä. Taidekriitikot eivät
juuri lintumaalareita noteeraa, vaikka
yleisö heidät olisikin hyv?iksynyt. Esimer-
kiksi tunnetun lintutaiteilijan Teppo Te-
rän nimeä ei matrikkeleista löydy, mutta
huutokaupoissa pyynnöt hänet töistään
lähentelevät sataa tuhatta markkaa.

"Toivon taulujeni edistävän myös
luonnonsuojelua", Paavo sanoo. Nykyih-
misen piittaamattomuus ympiiristöstä joh-
tuu usein luonnosta vieraantumisesta.
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Hyvä luontokuva saattaa silloin liikaut-
taa sielua ja toimia arvostuksen herättä-
jänä. "Minua itseäni harmittaa se, ettei mi-
nulla nuorena ollut innostavaa opastajaa,
jonka avulla olisin päässyt luontosuhtöes-
sani pitemmälle jo aiemmin", paavo Lai-
ne sanoo.

Lintuharrastaiat arvostavat

Lintutieteellisten yhdistysten liiton kun-
niamaininnan lentävää lapinpöllöä kuvaa-
vasta taulustaan hän sai jo 1990, Birdli-
fe Suomi kutsui hänet myös mukaan 25-
vuotisjuhlanäyttelyynsä keväällä 1998.
YK:n lastenrahasto UNICEF valitsi vuon-
na 7992 Paavo Laineen punatulkkutyön
kansainväliseen joulukoittisarjaansa, j a
sitä myytiin reilusti yli miljoona kappä-
letta. Seuraavina vuosina hän läpäisiiäu-
lan myös tilhi- ja taviokuumakuvalla sekä

poroaiheisella työllään.
Tänä vuonna UNICEF halusi paavol-

ta taas tilhitaulun. Kansainvälinen raati
valitsee korttikilpailuun ensin 1 200 eh-
dokasta, joista valitaan karsintojen kaut-
ta parisataa työtä korttisarjaksi. paavon
punatulkut olivat mukana kaikkein arvos-
tetuimmassa lajitelmassa, johon tulee vain
kymmenkunta työtä. Suomesta on UNI-
CEF-korttikilpailussa vuosittain mukana
puolenkymmentä taiteilijaa, mutta Lapista
ei Paavo Laineen lisäksi ole vielä valittu
ketään muuta.

Lapin kulttuurirahastolta paavo Laine
sai kerran 5 000 markan stipendin, mutta
muuten ei vaatimaton lintumaalari ole
apurahoilla mässäillyt. "Minä olen tällai-
nen erakkoluonne. Viihdyn paremmin
yksin kuin porukoissa, joten kontakteja
oikeisiin piireihin ei ole päässyt synty-
mään", hän arvioi.
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Lapin Iintutieteellinen
yhdistys ry:n toiminta-
kertomus vuodelta 2002

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin
23.2.2002 Rovaniemen Arktikumissa.
Hallituksessa toimivat vuoden aikana seu-
raavat henkilöt: Pirkka Aalto (puheenjoh-
taja), Veikko Isomursu (varapuheenjoh-
taja) jajäseninä Jorma Halonen, Jukka
Jokimäki, Martti Kallio ja Ossi Pihajoki
sekä varajäseninä Paula Kivilompolo ja
Markku Pernu. Yhdistyksen sihteerinä
toimi Ismo Kreivi, rahastonhoitajana Tui-
ja Holm ja Kokko -lehden päätoimittaja-
na Pekka Rahko. Hallituksen jäsenten eril-
Iisiä vastuualueita olivat seuraavat: alue-
vastaava (Isomursu), IBA eli Important
Bird Areas -koordinaattori (Pihajoki),
suojeluvastaava (Pihajoki), LAHKO:n eli
Lapin Alueharvinaisuuskomitean sihtee-
ri (Aalto) ja Birdlife -edustajat (Aalto ja
Pihajoki).

Yhdistyksen jäsenmaksut olivat seu-
raavat'. lapset, opiskelijat, työttömät ja
eläkeläiset 10 euroa ja työssäkäyyät 20
euroa. Jokaisesta j äsenmaksusta tilitettiin
kahdeksan euroa kattojärjestömme
Birdlife Suomen toimintaa varten. Jäsen-
lehti Kokko ei ilmestynyt vuoden 2002
aikana. Yhdistyksen toiminnasta tiedotet-
tiin neljä kertaa vuodessa ilmestyneen
Birdlife Suomen Tiira -lehden yhdistys-
palstalla j a j äsenkirj eellä.

Yhdistys järjesti Arktisen keskuksen
ja Lapin Maakuntamuseon kanssa Rova-
niemen Arktikumissa seuraavat yleisöti-
laisuudet:

23.1. Seppo Rytkönen: Lintujen lau-
lu, äänet ja äänittäminen.

23.2. J ormaHalonen: Talvilintukatsa-
us.

20.3. Jukka Jokimäki: PöIlöjen elä-
mää.

25.9. Jorma Pessa: Metsähanhikannan
tila Suomessa.

23.10. Arto Komulainen: Kotkaren-
gastajana Peräpohj olassa.

20.11. Kari Koivula: Lapin paikkalin-
tujen talvi.

Muita vuoden 2002 tapahtumia olivat
muun muassa:

1 .-31 .1. Joulu-tammikuun kestävä tal-
vilintukilpailu. Talven 2001 -2002 kunta-
kilpailun kärjessä olivat Rovaniemi +
Rovaniemen mlk 43, lnari 42ja Enonte-
kiö 41 lajillaan. Koko alueella mitellyn
henkilökohtaisen kisan kärki oli Jukka
Kivilompolo 36, Jari Kivilompolo 33 ja
Paula Kivilompolo sekä Veikko Isomur-
su 31 lajillaan.

26.4. LLY:nja Sodankylän luonnon-
ystävien järjestämä "Yhden illan bon-
gauskurssi" Sodankylän ammatti-instituu-
tilla. Lintujen määrittämisestä luennoi
Pirkka Aalto.

27 .4. Kev ätmuuton yhteishavainnoin-
tipäivä. Veikko Isomursu ja Ismo Kreivi
opastivat yleisöä Rovaniemen Paavalnie-
men lintutornissa.

1.5. Yleisöretki Pellossa. Vetäjänä Jor-
ma Halonen.

4.5. Yhdistyksen alueella osallistuttiin
valtakunnalliseen Tornien Taisto -tapah-
tumaan seuraavissa 11 lintutornissa (su-
luissa havaittu lajimäärä): Pellon Pello-
järvi (61), Ylitornion Porlimojärvi (59),
Ylitornion Meltosjärvi (54), Sodankylän
Peurasuvanto (53), Kolarin Ylläslompo-
lo (46), Enontekiön Sotkajärvi (45), Pel-
kosenniemen Arvosjoki (45), Ranuan
Kuhaj ärvi (45), Inarin Mielikköjärvi (44),
Sodankylän Siurunmaa (35) ja Sodanky-
län Sompionjärvi (18). Myös Lapin alue-
radio ja -lehdet huomioivat tapahtuman
näyttävästi.

11.5. Toinen kevätmuuton yhteisha-
vainnointipäivä. Isomursu ja Kreivi jäl-
leen Paavalniemessä.

l.-2.6. Yhdistys järjesti Aves Lappo-
nia -linturallin, jossa kilpailtiin siitä, mikä
joukkue löytää eniten lintulajeja yhdistyk-
sen toiminta-alueelta 24 tunnin aikana.
Kisaan osallistui yhdeksän joukkuetta,
jotka havaitsivat yhteensä 145 lintulajia.
Kolmen kärki oli seuraava: 1. Jukka Jo-
kimäki & Marja-Liisa Kaisanlahti-Joki-
mäki 109, 2. Jan, Jarmo & Jukka Kivi-
lompolo 102 ja3. Veikko Isomursu, Olli-
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Pekka Karlin, Ismo Kreivi & Markku per_
nu 101 lajia.

. l,-8,6. Yhdistys järjestiyhdessä Enon_
tekiön kansalaisopiston känssa Lintuien
laJ lntuntemuskurssin Enontekiön Hetas_
sa. Kurssin vetäjänä toimi pirkka Aalto.

13.-16.6. Birdlife Suomen *Lapin ja
Jäämeren linnut" -kurssi EnontekiOir fii_
pisjärvellä. Veräjänä pirkka Aalro.

28.9. Syysmuuton yhteishavainnointi_
päivä.

1.-30.10. Lokakuussa kisailtiin siitä,
kuka löytää eniten lintulajeja lokakuises_
ta luonnostamme. Kilpaiiu kaytiin poik_
keuksellisen talvisissä oloissa ja väiton
vei Jukka Kivilompolo 61 lajilläan. Seu_
raavilla-sijoilla olivat Jorma i{alonen 60,
Paula.Kivilompolo 55, Ossi pihajoki 5l
ja Olli Osmonen 46lajillaan. Tuldksensa
ilmoittaneet 15 lintuhärastajaa havaitsi_
vat lokakuun aikana yhteeniä tasan sata
Iintulajia.

5.10. Joutsenretki pellossa. Vetäjänä
Jorma Halonen.

1.t2. Talv en 2002-2003 talvilinrukil_
pailu alkoi.

....11.1_2. Rengastusrentti pellossa. J?irjes_
täjänä Jorma Halonen.

Lisäksi kerättiin tietoja siitä montako eri
lintulajia jäsenemme havaitsivat vuoden
20.02 aikana a) koko yhdistyksemme toi_
mialueella, b) kotikunnassaän ja c) pihoit_
laan. Näiden leikkimielisten titpåiiuiOen
toivottiin kannustavan jäseniÅtöämme
tarkkailemaan lintuja ympliri vuoden sekä
klUaamaan ja ilmoittamaan havaintonsa
entistä paremmin. Aluekilpailun kärki oli
Jukka Kivilompolo 159, Jbrma Halonen
1.52 ja Ossi Pihajoki t49 tajia. Myös ko_
tikuntakisassa voiton vei Jukka Kivilom_
polo, jonka lajeista peräti 154 oli Sodan_
kylän alueelta. Seuraavalle sijalle kiilasi
pellolainen Jorma Halonen t4g la;iltaan
ja sitten oli taas vuorossajoukko sodan_

fyläläi:1ä, joista parhaani Ossi pihajoki
144 lajillaan Parhaimmat pihapinnaÅää_
rät saatiin niin ikään Sodänkyiästä, sillä
kåirkikolmikko oli Ossi pihajoki 107, pau_
la Kivilompolo 93 ja Jukka Kivilompolo
87 la.jia.

Yhdistyksen j äsenet ovat osallistuneet
lukuisiin muihin toimintamuotoihin kuten
talvilintulaskentoihin, ruokintapaikkatut_
kimuksiin, uhanalaisten lajien säurantaan,
Birdlife Suomen vuoden 2OO2 projekti_
lajien eli metsähanhen ja pikkulepirtai_
sen seurantaan, arvokkaiden lintupaikko_
jen.kartoitukseen, vesilintulaskäntaan,
pesivän maalinnuston piste_ ia linialas_
kentaan. pöllöku unteluun, kevät_ ju ryvi_
muuton seurantaan sekä lintuien rensäs_
tukseen. Alueharvinaisuuskbmitea" on
huolehtinut alueemme lintuhavaintojen
toimittamisen valtakunnallisen rariteelti_

Fg-il?n jt pikkuharvinaisuusryöryhmän
käy.ttöön. yhdistyksen alueella åsiintyvis_
tä lintutorneista koottiin tietokänta
Birdlife Suomen käyttöön.

Yhdistyksen jäsenet ovat luennoineet
linnuista yleisötilaisuuksissa eri puolilla
Suomea ja kirjoittaneet Iintuaiheisia ar_
tikkeleita maakunnan lehtiin sekä antaneet
haastatteluja televisioon ja radioon. yh_
distyksenjäsenet ovat pyydettaess a anta-
n_eet asiantuntijalausuntoja eri tahoille.
Yhdistys on huolehtinut Läpin lintutilan_
netietojen päivittämisesta Birdlife Suo_men www-sivuille osoitteeseen
www. birdlife. fillintutilanne. Lintutilanne_
rapofteista on vastannut pirkka Aalto.
. Myytselläonomasähköposriverk_ko,.I LY -lista, johon on voinut liittyä
osoitteessa http://lists.oulu.filmaitman/
listinfo/lly. Listalle on voinut lähettää tie_
toja esim. viimeaikaisista lintuhavainnois_
ta. Listan hoitajana on toiminut pekka
Rahko. Sodankylän ja lähikuntien linru_
nav.arnnot taas on päivitetty tuoreeltaan
Sodankylän BongariWebbiin (linnur,so_
dankyla.fi). Havaintojen keruusta ja päi_
vityksestä on vasrann-ut Ossi pihajäki.

Birdlife Suomen retkikummiioimin_
taa ovat järjestäneet seuraavat henkilöt:
Pirkka Aalto (Enontekiö), Jorma Halonen
(Pello), Ismo Kreivi (Rovaniemi) ja Ossi
Pihajoki _(Sodankylä). yhdistyksemme
jäsen Jukka Kivilompolo valittiin Birdl-i_
f-e Suomen edustaj iston syyskokouksessa
Vuoden 2002 nloreksi iintuharrastajak_
si!
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Lapin lintutieteellinen
yhdistys ry.

Postiosoite: PL 69, 96101
ROVANIEMI
Pankkiyhteys: Leonia 80001 5-
395786
Jäsenmaksut: työssäkäyvät 20
euroa, muut (lapset, opiskelijat,
työttömät, eläkeläiset) 10 euroa

Hallitus ja toimihenkitöt 2003:

Puheeniohtaia
Pirkka Aalto
Puistomäenlie 4 as 2
99400 ENONTEKIÖ
p. 016-521 512 (k), 040-5b7 5946
pirkkaaalto @ hotmail.com

Varapuheenjohtaja
Veikko lsomursu
Vanamokatu 11 A 12
96500 ROVANIEMI
p.016-379 3447 (k),016-346 288
(r), 040-566 3220
veikko. isomu rsu @ kaleva.fi

Sihteeri
AnttiAholainen
Jokiväylä 24 as.13
96300 ROVANIEMI
p.040-744 8998
antti.aholainen @ urova.fi

Hallituksen jäsenet
Jorma Halonen
Väylänvarrentie 7
95700 PELLO
p. 016-586 154 (k), 016-s1 B 424 (t)
halonenjorma @ hotmail.com

Markku Pernu
Ounasjoentie 19 A I
96200 ROVANIEMI
p.0400-337 168

Petri Piisilä
Salmivaarantie 16 B
98660 SALMIVAARA
p. 016-837 748 (k),040-737 0594
ppiisila@jippii.fi

Hallituksen varaiäsenet
Paula Kivilompolo
Pohjantie 91
99600 SODANKYLÄ
p.040-720 4019
p_kivil@ hotmail.com

Ossi Pihajoki
Metsähannuksentie 1

99600 SODANKYLÄ
p.016-610 099 (k),0400-184 393
ossi. pihajoki @ pp. inet.fi

Rahastonhoitaia
Tuija Holm
Kihlakangas 15
96800 ROVANIEMI
p. 016-379 7218 (k), 016-341 27A7
(t), o4o-757 2231
tuija.holm @ urova.fi

Aluevastaava Veikko lsomu rsu

I BA-koordinaattori Ossi Pihajoki

Suojeluvastaava Ossi Pihajoki

AHK:n sihteeri Pirkka Aalto

Kokko-lehden päätoimittaja
Pekka Rahko

BirdLife-edustaiat
Pirkka Aalto & Ossi Pihajoki

Lapin lintutieteellinen
yhdistys ry. on BirdLife Suomi
ry:n jäsenjärjestö.



Lahettaja: 
Lapin lintutieteellinen 
yhdistys ry. 
PL 69 
96101 ROVANIEMI 

l I n3 
\

=-•ir-, -,/,--,,.--


