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Pekka Rahko, Pirkka Aalto,lsmo Kreivi
Petri Piisilä, Antti Ruonakoski

Vuodesta 2005 alkanut havaintokatsausten sarja viettää nyt viisivuotisjuhlaa_: koossa on
puoli vuosikymt
iapin lintumaailman raportointia. Toivottavasti saamme lukea viiden
"nu
"|nlää* I;i;itäi.äiru"rän
laatimisen sujuneän yhtä tasaistatahtiakuin nyt' Aineistosta ei
,i;;k;;irie pula, silia Tiiraan kautta pälautettävien havaintojen määrä kasvaa edelleen.
Nyt katsaukseän oli kaytettavissä runsaat 36.000 havaintoa'
Lintuvuodelta 2OO9 idtiitate.n muisteltavaksi kelpaavat muun muassa marjalintujen
runsaus tammikuussa, petolintujen huono pesimätulbs ja vaisu pöllökevät sekä Inarissa
i;;;; Fot.loir-SroÅä, ensiÅmäinen rusorintakertiu. Peltoiirkusta ei puolestaan

ilmoitettu yhtaan havainto

iärfittiiiä

a!

pedot,
t..tl
flllläAntti Rrronakoski lajit peukaloisesta

tytiniato oli seuraava: Pirkka Aalto kirjoittitahlaajat,

oöllöt ia tikat. Ismo Kreivi sorsalinnut ja lokkilinnut,
lirf o.il,ppoon ja Pekka Rahko kaikki loput lajit sekä toimitti katsauksen'

Joulukuulta vielä yli kymmenen havaintoa, mm' kaksi yli
kymmenen linnun parvea:
ROV Ounasmetsä 3.12. 1B m SW (JSi),
ENO Palojoen suu 7 .12. 1 5 (Lasse Laakso).

Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
Tammikuussa jo B havaintoa 14 linnusta. Mm.:

ENO Naimakka2.1.6 kiert (Ake Siikavuopio).
Muuton alkamista vaikea varmuudella määrittää, koska
talvehtijoita paljon.
Kevään ja kesän yli sadan yksilön kerääntymät:
'13.6. 143 p
KMJ Pitkäsilta 12.5.140 p (PAa), Varrio

Mustajoutsen (CYgnus atratus)

(PAa, PPi, AHm),

YLI Portimojärvi 17.5. 128 p (JH, JSa, Arto Kolehmainen
vm.),

RAN Portimojärvi15.6. 130 P (TLe),
Syksyllä eniten:
KMJ Pitkäsilta 11.10.810 P (PAa),

Kaksi havaintoa Ranualta tästä tarhakarkulaislajista.
Havainnot koskevat samaa Yksilöä:
Latva-Penämöjärvi 21.6. 1 p (Paula Perälä), Kuhajärvi
28.6. '1 p (Teija Teppola, Mauri Kuha).
Laji on havaittu alueellamme ennen vuotta 2009 ainakin
neljä kertaa.
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Lapin linnut 2009

Harmaasorsa (Anas strepera)

Heinätavi (Anas ouerquedula)

13 havaintoa, laji havaittiin Inarissa, Kemijärvellä, Kolarissa, Ranualla ja Rovaniemellä.

havainnot:

Kevään ensimmäinen havainto:
ROV Permantokoski 2.5. 1/1 p (LMu).
Enimmilläänkin vain 3 lintua: INA lvalojokisuu 26.5. 3/
(00, ES, JNi, JHo).
Viimeinen ja ainoa kesäkuun jälkeen nähty: KOL Ylläs-

SAL Porttoaapa 5.5. 1l (KRa, MKv),
UTS Karigasniemi, Sulaoja 13.5. 1/ (AAA).
Kahta lintua enempää ei nähty missään. Vuoden viimeinen havainto lajista:
ROV Harjulampi 11.7.2 p (ARu).

14 ilmoitusta lajista, osittain samoista linnuista. Ensi-

lompolo 2.10. 1 n-puk p (PHi).

Lapasorsa (Anas clypeata)

Tavi (Anas crecca)
Kevään ensimmäiset:
SAL Haukkala, Kuolajoki 25.4.11p (EKa),
PEL Nivanpää 26.4.111 p (JH).
Kevään suurin kerääntymä UTS Teppanansaari 18.5.
220 p (00).
Kesällä eniten YLI lso Meltosjärvi25.6. 135 p (ARu).
Syksyllä yli sata ynnättiin useampaan otteeseen KMJ
jätevesialtaalla ja KOL Ylläslompolossa. Näissä enimmil-

Ensimmäiset lennähtivät alueellemme vapunpäivänä:
ROV Kivitaipale, Kivijärvi 1.5.111 p (lRa, ARu, JRu).
Seuraavaa ei tarvinnut odottaa kuin pari päivää:
KMJ lsokylä, 0llilanniementie 3.5. 1/ (PAa).
Kesällä havaittiin meidän oloihimme suuri parvi:
YLI Kannalanlahti 19.7. 32 p (TTa).
Vuoden viimeiset havainnot:
SAL Märkäjärvi 20.9. 1 p (AAA),
KMJ jätevesijärvi 1.-3.10. 3 n-puk (PAa, AHm).

lään:
KMJ jätevesijärvi 5.9. 152 p (PAa),
KOL Ylläslompolo '14.9. 145 p (KRa, MKv).

Punasotka (Aythya ferina)
'14 llmoitettua havaintoa kuukauden ajalta,
osittain
samoista linnuista, Havaintopaikat: INA Toivoniemi, Nauramajänkä ja Juurakkovuopaja, KMJ jätevesijärvi, KIT

Viimeiset:

ROVAutti 11.10.2 p (lRa), Souharinlahti 18.10.4 p
(AMä).

Sinisorsa (Anas olatyrhynchos)
Talvehtivia lintuja ilmoitettiin tammikuussa Enontekiöltä,
Posiolta, Rovaniemeltä ja Utsjoelta. Jälleen EN0 Palojoki ykkönen talvehtijoiden määrässä:
ENO Palojärvi, Palojoki 8.1.611 p (TLe, ELe).
Muuton todennäköiset avaajat:
ROV Ylinampa, Välijoki 23.3,112 p (Toni Eskelin, VRu),
UTS Basijåvri, Sulojan suu 28,3. 3/2 (TLe, ELe).

Karinnokka, RAN Autioniemen lampi, SOD Sattasjoki,
UTS Teppanansaari ja YLI Portimojärvi. Ensihavainnot:
KIT Karinokka 9.5.211p (MJo),
YLI Portimojärvi 9.5. 5/1 p Tornien taistossa (Vl, lK, 0Sä,
JSa, AKr, TKr). Tämä kuuden yksilön porukka oli samalla
vuoden suurin parvi.

Viimeinen havainto INA Kaamanen, Toivoniemi 10.6.

1

(JET).

Tukkasotka (Aythya fuligula)

Keväältä ja kesältä ilmoitetut suurimmat parvet reilusti

Muuton alku:

alle sadan yksilön. Eniten:
KIT Pakatti, maatalouskoulu 4.5. 50 p (PLe).
Syksyn suurin parvi ynnättiin juuri sorsastuskauden alla:
ENO Pousujärvi 19.8. 250 p (TLe).
Joulukuulta talvehtimaan jääneitä ilmoitettiin lnarin

ROV Ounaskoski24.4.1/1 p (ARu, AMä, Martti Kattio),
Kuolajoki 26.-27.4.1/1 (OSä, LHi, lRa, JSn, lK, Heta

Akujärvenkanavalta, Muonion Jerisjoelta, Pellon Sirkkakoskelta, Rovaniemen Vikakönkäältä ja Ylitornion Pes-

Kreivi, PäiviKreivi).
YLI Portimojärvellä laskettiin kahtena perättäisenä
päivänä yli sata lintua:
9.5. vähintään 103 p (Vl, lK, 0Sä, JSa, AKr, TKr)ja 10.5.
vähintään 10a p (lK).

sanrannalta.

Lisäksi sataan päästiin:

Jouhisorsa (Anas acuta)
Ensimmäiset:

ROV Ounaskoski 26.4. 1/1 p (ARu, AMä, VPe), Kuolajokisuu 30.a. 1/ p (Vl).
Kesän ja samalla koko vuoden suurin kerääntymä YLI
Kannalanlahti 19.7.57 p (TIa).

Viimeiset havainnot elo- ja syyskuulta:
RAN Roosinki2B.B. 1p (Vlm),
KOL Ylläslompolo 14.9. 3 p (KRa, MKv).

INA lvalojokisuu 17.5. noin 100 p (ES, JHo, O0),
SAL Leusjärvi20.5. noin 100 p (AAA, UHä, THä, Mas).
Kesän suurimmat kerääntymät:
KOL Ylläslompolo 2.7. 100 p (PHi),
ENO Sotkajärvi 31.7. 110 p (TLe).
Sotkajärvellä laskettiin myös syksyn suurin kerääntymä:
21 .8. 250 p (Afu l/Amar) (M ika Korpivaara, Sebastian

Jansson).
Vuoden viimeiset:
KMJ Pöyliöjärvi 26.10. 4 p (PAa),
Koktu 2009
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Lapin linnut 2009

Telkkä (Bucephala clangula)

Tukkakoskelo (Mergus serrator)

Kaksi ilmoitettua helmikuulta:
KMJ Joutsijärvi, Käsmäjoki 13.2.-12.4./1 p (PAa, PPi,
KU, JSo, EVu, Raimo Nuutinen, Anitta Aalto),
ROV Ounaskoski '19.2. /1 p (VPe, Martti Melamies).
Ensimmäiset kevätmuuttajat:
ROV Oikarainen 4.-5.4. /1 p (ARu, JJa, THa), Olkkakoski

Ensimmäiset nähtiin pohjoisessa:
ENO Saarikoski 1.5. 1l p (KJo),
UTS Patoniva 2.5. 1/ p (KWe).
Keväällä enimmilläänkin vain 1B linnun parvi:
ROV Harjulampi2l.5.1ala p (JSn).
Syksyllä enimmillään miltei tuplasti:

5.4.111p (ARu).

ROV Salmijärvi2.10. 35 p (ARu).
Viimeiset:
INA Ukonjärvi 30.'10. 4 n-puk p (JA),
ROV Kemijoki 6.11. 1 p (TLe).

Kevään suurimmat kerääntymät:
KMJ jätevesijärvi 29.5. 182 p ja 21 .5. 140 p sekä 24.5.
130 p (PAa).

Kesällä eniten:
ENO Hetta, Periläkoski 5.7.210,joista 95 pull (TLe),
KMJ jätevesijärvi '10.6. 171 p (PAa).

lsokoskelo (Mergus merganser)
Yksi havainto alkutalvelta:
PEL Tornionjoki, Kittisvaara 23.1.-19,2.1/ p (JH, Seppo

Syksyn suurin kerääntymä lokakuulta:
ENO Sotkajärvi2.'10. 160 p (TLe),
KMJ Pitkäsilta 11.10. 120 p (PAa).

Pasma).

Joulukuulta kuusi havaintoa, viimeiset:
INA Paatsjoki 14.12.1 n-puk lnarinjärveltä tuotu vapautettiin sulaan (JHo, ES),
MUO Keskusta, Jerisjoki 22.-25.12. /1 p (LMu).

Ensimmäiset kevätmuuttajat:
INA Kettukoski 10.-12.4.1/ p (JNi, ANi, Kari Penttilä),
ROV Hirvas, lsosuvanto 12.4. 1lp (AMä),
Kevään suurin parvi:
EN0 Ylikyrö, Vuontisjärvi 28.5. 50 kiert (TLe).
Syksyn suurimmat:
ROV Sierijärvi6.10 625 (ARu)
SAL Onkamojärvi 9.10. 500 (AAA).
Viimeinen:
ROV Ounaskoski 30.1'1 . 1/ (JJa, KJo).

Pyy (Bonasa bonasia)
RKTL:n riistakolmiolaskennoissa pyitä löytyi 2,4 lintualkmz
.Luku on selvästi suurempi kuin edellisenä vuonna (1,g)ja

3,4

p
I

tasan sama kuin 2007. Korkeampiakin tiheyksiä on tosin
kolmiolaskennoissa todettu.
Pohjois-Lapista 32 havaintoa: ENO 5 (havaintopaikat
Ketomella-Ylikyrö-akselilla), INA 27 (havainnoissa
päällekkäisyyksiä). Varmat pesinnät: INA Lemmenjoki,
Latvalehto 30.6. 1/1 + poikue (JNi), INA lvalo Mukanperä
1.9.4p, poikue (VL)ja lNALapiopään S-rinne 12.9.väh.
4, poikue (VL).

F

Uivelolla ja tell«illä on joskus sekopesye,vasemmalla telkiin
oikealla uivelon poikanen @ Matti Suopajcirvi

Riekko (Lagoous lagoous)

ja

Riekon runsaus pieneni entisestään. Nyt riekkoja havaittiin riistakolmiolaskennoissa 0,9 lintua/km2 (v. 2008 1,2
yks. /km2). Helle & Wikman (2009) saivat todeta saman
ikävän seikan kuin vuosi sitten: lajin kokonaiskanta on

Uivelo (Mergus albellus)

pienempi kuin kertaakaan vuonna 1988 aloitetuissa

Ensimmäiset saapujat:
ROV Valajaskoski 19.4. 'li p (Vl, JSn, JJ), Ounaskoski
25.4.11 p (VPe).
Vuoden suurin kerääntymä:
KMJ Pitkänsillan pumppuasema 1.10. 60 p (PAa).
Syksyllä viimeiset:
KMJ Pitkäsilta 28.10.2 n-puk p (PAa),

laskennoissa.

133 noin neljän kilometrin pituista linjaa, jotka kattoivat
tasaisesti koko Pohjois-Lapin. Koiralaskennan antama
riekkotiheys oli 3,3 yksilöä/km, (v. 2008 2,5 yks. /km,).
Paasivaaran ym. mukaan riekkokanta vaikuttaa Pohjois-

PEL Jolmanpudas 31.'10. 1 n-puk p (JH),

Lapissa olevan hienoisessa nousussa, vaikkakin kanta on

Pohjois-Lapissa tehtiin myös riekon kanakoiralaskentoja
(Paasivaara ym. 2009). Kesällä 2009 laskettiin yhteensä

Kokko 2009
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Lapin linnut 2009

Amerikanjääkuikka (Gavia immer) .

Launis).

Pikku-uikku (Tachybaptus ruficottis)
Mainio vuosi pikku-uikulle neljän havainnon voimin:
ENO Ropinsalmi 15.4. 1 jp p, valokuvattu (Jari Sitvola),

Saarikoski 25.4.-1.5.1 p (TLe, ELe, KJo), Hetta, yrjö
Kokko -lintutorni 5.5. 1 tp p, "eri yksilö kuin Ropinsalmella ja Saarikoskella" (TLe, ELe),
ROV Ounaskoski '15.-28.'11. 1 p (ARu, JJa, TSn, JSn
ym.). Rovaniemen ensimmäinen havainto.

I
ri

tuna. Yksilömäärät kuukausittain, ilmeisimmät päällekkäi-

Kaksi havaintoa, kuten vuonna 2008:
KMJ Pitkäsilta 2.-3.6. 12kv p (PAa, Janne Aatto ym.),
ENO Kilpisjärvi 8.6, 1 imm p (RVö, Antero Järvinen, Ahti

syydet poistettuina: maaliskuu 35, huhtikuu 79, toukokuu
55, kesäkuu 20, heinäkuu 4, elokuu 76, syyskuu 84,
lokakuu 23, marraskuu '1.
Kiireisimmät matkasivat Jäämerta kohti jo maaliskuussa:
ROV Ounasvaara 23.3. 1 6 m E (HSe),
KMJ Kaakkurivaara2T.3. '19 m NE, 1a (Petrisaarinen).
Seuraavat vasla21.4, ROV Oikarainen 12 m NE (Apk).
Tämän jälkeen nähtiin päivittäin ja kevään suurin määrä
ynnättiin 25.4. ROV Paavalniemi 46 m: a1S, al4 ja al7
(Vl, JSo). Kevään suurimmassa yksittäisessä parvessa
muutti 21 lintua NE 2.5., ja linnut nähtiin sekä ROV

Paavalniemen että Niskanperän torneista (Vl, ARu ym.).
Syysmuutolla suurin parvi SOD Petkula 27 .9.22 m S
(T0r).

Silkkiuikku (Podiceps cristatus)

Havaintoja tasaisesti lähes lokakuun loppuun asti. Viimei-

Varhaisimmat:

set ROV Oikarainen, Raudanjoensu u 1.11. ja 7 .11. I p
(Anja Nurmela, T0l), ROV Ounaskoski 3'1.12. S (Reijo

ROV Oikarainen 3.5. 1 p (APk),
YLI Raanujärvi 4.5. 1 p (JH),
Varmistetut pesinnät ROV Harjulammelta, RAN Kuhajärveltä ja YLI Portimojärveltä. Keski- ja PohjoisLapista ei ilmoitettu yhtään havaintoa.
Vuoden viimeiset:
YLI Portimojärvi 1.10. 1 p (JH),
RAN Kuhajärvi 2.10. I p (AHm).

Jääskö)

Kaulushaikara (Botaurus stellaris).
Vuoden ainoa havainto ROV Kivitaipale 4.5.

i

Ä 1tna1.

Jalohaikara (Egretta alba) .
Yksi havainto, kuten vuonna 2008:
RAN Portimojärvi 13.9. 1 p (ONä, AHm).

Härkälintu (Podiceos grisegena)
Muutto alkoi normaaliin aikaan:

Harmaahaikara (Ardea cinerea)

YLI Portimojärvi7.5, 2 p(lSp), 8.5. 4 p (tK, JSa).
Kaikki Pohjois-Lapin havainnot:

16 havaintoa, joista KOL Sieppijärven kaksija SOD
Lokan kaksi havaintoa koskenevat samoja Iintuja.

INA Paatsjoki 22.5. 2 p (JHo, 00, TLe, ES), Menesjärvi,
Mustalakkijärvi 8.6. 1 p (JA),
ENO Pöyrisjärvi 7.6. 1 p (Paavo Laakso)
Kesä-elokuisia havaintoja myös KlT, KMJ, POS, RAN,
ROV, SAL ja YLl.

Rovaniemellä tehtiin harvinainen talvihavainto.
ROV Välijoki, Kivitaipale 9.'1. 1 p (Juhani Putkkinen),
Rautiosaari 9.8. 1 p (Kimmo Siuruainen), Pekkala 26.27.8.I p (Juhani Nurmela, Aulija Elina Halonen),

Syksyllä viimeiset 1.1 0. kahtaalla:
KMJ Alakallaanvaara 1p (PAa),
YLI Portimojärvi I p (JH).

Mustakurkku-uikku (Podiceos auritus)
Havaintoja seitsemältä paikalta:
ENO Markkina, Mannakoski 5.-12.5. enimmillään 6 p
(OPK, TLe, JJa, KJo),
YLI Portimojärvi 9.-10.5. enimmillään 3 p (Vt, tK ym.)
RAN Simojärvi, Ruonasuonlammit 17.5. 1 ad p (AHm),
ROV Tuomilampi 1.-6.6. 2 pesivä pari (AMä, ARu, ym.),
Nisälammit 9.6. 4 p (PPe), Hyypiökivato, Katattomantammit 9.6. 1 p (THa, Eeva Halonen),
MUO Muonionjärvi 3.6. 1 p (JaniVastamäki).

ENO Porokotajärvi 11.8. 1 p (TLe),
INA Nanguvuono 3.5. 1 p (Osmo Nyyssölä), Kuutusjärventie, Metsälappalaisvaara 14.5.2m N (Pertti Sotaniemi, Ossi Saniola),
KOL Akäslompolo 4.-8.5. 1 p (PPj, VKa), Sieppijärvi,
Naamrloki 2.8.1 p, nous (Tuomas lsometsä), myös g.B.
p (Erkki lsometsä),
KIT Kaukonen 28.5.-1.6.1 p (Tuija Seppätä, Tapio Seppälä),

SOD Peurasuvanto 2.6. 1 m N (0Hi), Lokka 6.-7.8. 1 p
(EinariHokkanen,0P)ja 13.8. 1 p imm (Aapo Kangas),
SAL Salmivaara, Koulujärvi 21.6.1 p (OPK, PPi, EVu),
PEL Turtola 22.-26.8.2 p (Jouni Lehtota, MKn, TOt,
JSa, AKe), Oivala24.11,1 p, nous (Veti-Hannu ja Vilte
Paakki).

Merimetso (Phalacrocorax carbo)

Kattohaikara (Ciconia ciconia) *

Mainio merimetsovuosi, sillä havaintoja ilmoitettiin 116 eli
noin kaksinkertaisesti pariin edelliseen vuoteen verrat-

KMJ Juujärvi 9.6. 1 p, kynnetyllä pellolla, valokuvattu
(Sirkka Juujärvi).

t0
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linnut 2009
PEL Paamajärvi30.S. /1 p (JH ym.).
Kesäkuukausilta g havaintoa:
ROVArktikum 6.6. /1 kiert (TSn, jSn),
YLI Portimojärvi 6.6. tj kiert (lSp)ja
Kannantahti 25.7.
1/1 p (ESo),

lopun havainnot voivat koskea jo
kevätmuuttajia.
Kevään parhaat, joskin vaatimättomat
muutoiioiuttuun
tapaan huhti-toukokuun taitteessa. parfraimmif
fåantin
havaittiin vain kaksi nisaria kerrallaan.
Pesintään viittaavia havaintoja niukasti.
Syysmuuttoa elokuulta lähtien. paras päiväsumma
ROV
Ounasvaara Tottorakka 6,9. 3m (ARu).

KOL Venettijärvi 6.6. /1 p (JH ym.),

KMJ Varrio 13.6.1tp (pAa, AHm,'ppi),
SAL.Jokoshaarantampi 20.6. t1 (RMi,'Hetena
INA Nauramajänkä 13.6. /1 p (pehi

l. Vriri.,

Kulmala, petteri potojärvi)ja 22.6.
t1Zf,, p
Könönen),

Mikkonen),

if,rf ef ,

jri.

POS Vasikkavaara28.T./1 S (OLa,
HSe).
Syysmuutolla ruskosuohaukka havaittiin
kuudesti.
KMJ jätevesijärvi 14.8. /1 kiert (pAa)ia
Oinrs iä.ä
p (PHä),

r

Sinis,uoha,ukka

(C

,1

rr,u

OV
frgloera n.B. t1(TSn, JSn) ja syksyn viimeinen
f
uunasJokisuisto 6.9. 1 kiert (ARu).

I

3, KMJ , KtT ,t , pEL ,l
,

pitafiria,
-'" frfn
f

Rov

B,

soD r ;,

iri i.'

l-ljjtihaukka (Buteo buteo)

YLI P-ortimojärvi 20.8. tl kiert (tK,
TKr),
PEL Peltojärvi 1.9. /i p (JH),

I

Marraskuulta 13 havaintoa
1a lou)utuutta 17 havaintoa
talvehtimista yrittävistä linnuisia seuraavista

frrtt,

Ensimmäinen hiha havaittiin pft
Turtota .16.4. 1 p (jukBergman). Seuraavat 23.4, pELp.froirrJiZ
p
(lSp)ja ROV paavatniemi I (JSo).
Hufrtituufä
r,r*in_
toa.'l7.linnusta. Kevään paras summa
RAN portimoiärvi
30.4. 4 n (tRa). Toukokuutta 17
havainto, pofriäiri,]'
havainto MUO Nivungintie 12.5. t
'
6te, ite;.
Ainoa lentopoikue havaittiin Snf Såf
mivaaia'7.g. 1ad +
2juv (PPi).

Iil:kk:

li

aneus)

Kevään ensimmäinen sisu näyttä1tyl
R-----RN Heinisuo 22.4.
1/ (0Nä). Seuraavat 24.4. sekänOV
f,firkrrpåäll
(ARu) että pEL Nivanpää t/ (JH).
HuhtikrrrtäiZ nä*in_
toa. Paras päiväsumma ynnättiin pEL

Alin;; Lu;o;ara

2.5. 13 m (JSt, tSp).

Kesältä havaintoja ympäri aluetta. pikkunisäkäskantojen
niukkuuden takia pesintöiä ei todettu.
Syksyn viimeinen havaittlin yLl Kaulinrant
a 4,10. 1t p
(Martti Kemppainen).

Arosuohaukka (Circus macrourusLl
Ainoa havainto RoV Niskanpe"
2008 ja 2007 havaintoja kertyi

g0m.rt(JJa,

JSn).

3 vuotta kohti.

Nyt kaksi havaintoa, motemmat p.ttorGffimänun
tornien taistossa pEL peilojärvi
9.5. /,1 m fVf,f
SVr,
lSp, JSt, MSn, Sara Satminen),
toinen
LeÅO.a'Zr.S
/1 m N (JH).2008 yksi havainto.

pil

Iana,hau!,ka

(Accio

f tli,

Klaus Loisa, Oili Särketä),
INA Sotojärvi, Ahkioniemi i0.5.
7 m (Jpa,
-'
SAL Vallovaara25.S, S m (VNm).

ntitis)

\-

tammi-maaliskuulta 36 havaintoa
lnaria myöten. Kana_
haukatkin olivat tiukoiila niukan ravintotifrriä
trkä
vuonna 2009. Valtaosa haukoista jätti
pesinnän våtiin.
Syksyltä havaintoja tähinnä yksittäirirtä
finrri.tr. nfärraskuun 10 ja joulukuun 12 havaintoa
k.rtouuirVä,
kanahaukkojen vähäisestä määrästä.

Y?tlillgkka
tatvehttvia lintuja

(Acci

Pesintojä niukasti pikkunisäkäskadon
Syyskauden parhaat:

Spa),
vr q/'

takia.

EN0 Ailakkajärvi 30.8. 5 p (Jpg),
paras ja samalla viimeinen
havainto pOS Kit]a :.yl(syn
kajärvi Mourusatmi 26.9. 7 m SE ja pOS
kk
(OL;
MHe, lMa).

nisus)

havaittiin alkuvuodesta 40 kertaa,
kun_
21,pE16, KMJ s, tNA3, pös 2, ui§r,'
-1,
RAN 1, SAL 1. Osa tinnuista lienee
,;r;1, ,rlf lf,rrn

llli110v

12
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Maakotkalla on isot kynnet

@

P;

Maftti Rikkonen

Maakotka (Aquila chrysaetos)

rl

koskelta, jossa 24.8. 7 p (0Mä, Ritva Mäkinen) ja 2t .8.
4 p (Aulija Elina Halonen). Syyskuutta l9 havaintoa.
Viimeinen lokakuulta Lapin sääksien mekasta ROV Vant

Alkuvuoden talvihavaintoja EN0, INA, pOS, RAN, ROV,
SAL, SAV. Talvikauden paras päiväsumma INA Muotkatunturit 26.3. 5 ad p (MR).
Huhtikuun paras ilmoitettu muutto SAV lso-Kokkopää
8.4.2 juv m (PPi).

tauskoski 13.10. 1 p (TBa), joka oti yilättävän myöhäinen
ottaen huomioon lokakuun alun kylmät ilmat.

Pesintätulos oli erittäin huono, huonoin sitten vuoden

Tuulihaukka (Falco tinnunculus)

'1976. Asuttuja reviirejä
todettiin enemmän kuin koskaan,

yhteensä 340. Onnistuneita pesintöjä oli 79 ja rengastusikäisten poikasten kokonaismäärä oligT koko Suomessa. Poikasia/onnistunut pesintä oli i,10 ja poikasia/asuttu
reviiri 01i0,26. Vuoden aikana todettiin 2 ampumistapausta
Savukoskella ja Ylitorniolla.Vuoden aikana löytyi i0 uutta
reviiriä ja vanhoilta reviireiltä 30 uutta vaihtopesää, joista
suurin osa löytyi Lapista (T. 0Iita 2009).
Syysmuutto huomaamaton heikon pesintätuloksen takia.
Loppuvuoden parhaat määrät SAL, jossa 26.,11. Salmivaara 3 (2ad + juv) ja29.12. Keilosetkä a ad p (RMi).

Kevään ensimmäinen löytyi normaalin aikaan SAL Vallovaara 15.4.11 p (EVu). Seuraava RAN Olanko ,18.4. 1
p (TKa).
lnarin Lapin ensimmäinen lvalo pikku-petsamo 1.5. 1
(Annikki Sirjola)
Kevätmuuton parhaat vain yksittäisiä, kaksi lintua havaittiin 12 kertaa.
Pesintähavaintoja ympäri toimialuetta.
Syysmuutto huomaamaton, vain 7 havaintoa. Viimeinen
tinnu nähtiin YLI Tiskiniva 4.10. i kiert (tK),

Ampuhaukka (Falco columbarius)
Sääksi (Pandion hatiaetus)

Ainoa talvihavainto RAN Olanko 12.-,15.1.

Kevään ensimmäinen totutusti huhtikuun lopulla ROV
Oikarainen 23.4. 1 NE (APk).
Seuraava KMJ Joutsijärvi 24.4. I (EVu).
Kevään toiseksi paras määrä jo 25.4. ROV Vanttauskoski
6 p ja paras samassa paikassa 3.5., jolloin g p (THa,

. :;.:r
Ensimmäinen muuttaja KMJSärkikangas1t.4.1
:Seuraavat jo pohjoisesta: ENO Leppäjärvi22.4.
Huttunen, Tapio Huttunen)ja INA lvalo Salmenranta : . .

MVr). lnarissa ensimmäinen havaittiin Solojärvi 6.5.
(JPa) ja Utsjoella Kenestupa 12.5. 1 S (JHo, ES).
Pesintämenestys kohtalaisen hyvä.
Syysmuutolta parhaat päiväsummat ROV Vanttaus14

i

EevaSarajärvi).

I

p (TKa,

(THi),

=-:

(pijo

24.4.1 (OO).
Parhaat muuttajamäärät ROV Niskanp erä 28.4.2
(ARu, lRa) ja SAL Aapa-Tuohitampi 9.S. 2 m (ppi,

Särkelä).

p
_ :.EKa, - :

RMi, Klaus Loisa, Olli
Pesintähavaintoja ympäri toimialuetta, eniten ENO, lNA,
SAL ja UTS.
Kokko 2009
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UTS Luomusjärvet
maa, Satu Heino).

N

uorttatjav ri 26.6. 7 p (petri Vuoren_

Kapustarinta (pluvialis aoricaria)
Vuoden ensimmäiset havaittiin 26.4. mänessa
eri pai_

kassa:

P.ikkutylli (Charadrius dubius)

ROV Oikarainen 2p (Apki), Hirvas, tsosuvanto
TSn, JSn, Janne

Ensimmäiset toukokuun puolella:
ROV Aronperä, Jängistahti 2.S. 2p (AAh)j
aT .5.2p (Vt),
PEL jätevedenpuhdistamo O.S.

tp 1iSp),'åoitkinåta

SALAatsinki ip (AM),
SOD kk 1p (0p)
Kevään kerääntymät vaatimattomia:

Z.S.

PEL Turtota S.5.

jätevedenpuhdistamo 29.7.
2 ad 3 juv (Op).

Viimeiset:
KMJ jätevesijärvi 10.8. 1p (pAa),

KMJ keskustan venesatama 5.10. 1p (pAa)ja pitkäsitta

ROVAronperä, Jängistahti 13.8. 2p (JSi),
SOD Ketujärvi2S.S. 1ä (Op).

I

Tyllj_lC ha rad

ri u s h

12.10.1p (PAa).

fU!.drakqrmitsa (pluvialis souatarola)
Edellisvuoden tapaan vain kotme navuiniäll

iaticu ta)

Ensimmäiset samaan aikaan pikkutyllien
kanssa:

RoV Kuotaloki 2.5.2p (ARu, JRu, CjSa,

lVa,

t'lenonen), paavalniemi 6.S. 3p (ARu),
KMJ Keskusta, ABC:n ranta O.S.'tp qiinal.
Keväällä enimmiilään:

t_Hi,

f

*ti

Syksyllä enimmiilään:

.25p, 9.8. 3Sp (TLe),
KOL Rautuvaa ra 20.6. 20p (pH i, p1X111,'ZA,/
.' Z2p (ppe).
31.7

Viimeiset:

KMJ.jätevesijärvi6.9.6p ja 8.9. 1p (pAa),
17 .9. 2p (Vt),
kk Andy McCoyn patsaan takana 23.9. 1 nous.
ILI

us)

ja jäi auton ytiajamaksi (Heidi Keskinen, pAa).

INAKaunispää 26.5.2p jaUrupää 26.5.2p
(JNi),

INA Mellanaapa 2.8. 2p (JHo),
SOD Kelujärvi S.S, 1p (ONy).

Pesimäaikaisia havaintoja saatiin seuraavista
kunnista:

.rir.

lsosirri(Calidrlffi

vai,i,i,

keräkurmitsataskennassa 1.7. töydettiin
f O flntua

Kaksi syysmuuttohavaintoa:

liffi

ENO Saarijärvi 2.9. g SW punakuiriparvessa (Jpo)
KMJ Pitkäsitta 3.9. 6 juv S (Miika Jytkkä).

Viimeiset syyskuun puolelta, mutta
edelleen pesimäal_
ueilta:

ff 9Te1o^ryryani 1.e.3p (2 juv p nous + ä) (jps), pikkuJehkas 19.9. 1 1kv p (Jpu, Apu).
16

varres_

ROV Putaanpe rä 25.t . Bp (pAa), Aronperä
4.9. 1 task.
(vt),

SAL Tuntsa 26.5. ap (ppi),
UTS Ailigas 2T.S.2p (Ari Latja).

ym.)

30.3. 2p (Raimo Hotappa),
Vikaköngäs 30.3. .tp
frjät,'
KMJ Matka-aapa 31.3.-1.4.,oteskeli sutaÅ'ajotien

lil

Seuraavat jo reviireillä:

ENo, tNA, MUO, SAL, dOO;u UTS, ja

!9?
l!!,l.fvgpatmi
R.oVVikajärvi

Enimmillään:
YLI Kuivakang as 24.4.20p (JH, Esa
Lehtonen),
Tyl:ll
(JSt), ytiranta 27.4.24p'(,lH).
la !,2+o
Syksyltä tehtiin jälleen vain kourallinen
havaintoja.'
Viimeiset itmoitetut, joiden joukossa oti
myos suuiin
kerääntymä:

(APu, JPu).

Kevätmuuton varrelta:
ROV Pöykkötä 17.S. 1m (JSo).

Ensimmäiset maaliskuun puolella:
kk 20.3. 1w (Heikki Sokero),

y

ROV Aronperä

(Cha

a32

lö)rhtöhnrppä (Vaneilus vaneilus)

Lainema).

Kelpkurlritsa

EN0 Saarijärvi 26.7 . 1W (KHu, Laura Jäättetä),
POS Mourusalmi28.7.25 SW(a17 ja
a8, jossa'mukana
2 punakuiria) (01a, HSe) ja 11.8. hienot
Bim (a5,5 ja
isommassa parvessa mukana kaksi punakuiriåj
tora,
APe, JPa,HMa)

KMJ jätevesijä rvi 21 .5. 13p (pAa),
ENO Nunnanen, Siesapokkijänkä 4.6.
12 N (Timo

ENOPorokotajärvi

3tp (JH),

ROV-Apukka 10.5.23p (TSn, JSn),
INA Solojärvi, Ahkioniemi 10.S. a3'5
kiert. (Jpa).
Syksyllä enimmiilään:
EN0 Valtivaara 18.7. n.50p (mm a25p) (Turo
Ketota),
Kasivarren eramaa 30.7._4.g. ,130p (mm.
a30m)(Aps)
Viimeiset lokakuulta:
PLK kk 5.'10. 1p (pekka Nyman),

Suurimmat ilmoitetut,,kerääntymä1,, koskivat
poikueita:
KMJ SeitatampiT.7.2 ad 3 puil (pAa),
KOL Rautuvaara26.T.2ad 3 juv (ppä),

I

' (ARu,
'

Siltanen),

2p (JH).
Pohjoisin havainto:
INA Kaldoaivin erämaa, Näätämöjoen
Vuontislompoto
27.6. 1p (00).

,99D fk,

,1p
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Ym päristötutkim

u

kset

Tarkkailututkimukset
Ympäristöluvat
Ym päristöva

ikutusten arvioi n n it, YVA
Luontoselvitykset ja biologiset tutkimukset
Natura-arvioinnit
Kalata loudell iset selvitykset
Vahinkoarviot
Vesistöjen kunnostus

Pöyry Finland 0y

I

PL 20, Tutkijantie 2A,90571 OULU Puh. +358 10 3328238, Fax +358 10 33 28250

j

,,

e POYRY
Competence. Service. Sol

Havaintoja ilmoitettiin seuraavista kunnista:
ENO, INA, KMJ, KIT, KOL, PLK, RAN, ROV, SAV, SOD,
UTS ja YLl.

utions.

www,environment.poyry.fi

Lehtokurooa (Scolooax rusticola)
Ensimmäiset:

Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)

ROV Lainas 15.4. 1 kipitti liukkaalla jäällä satoja mehejä
0unasvaaran suuntaan (VPe),
KIT Kaukonen 22.4.1 (JTa, Pauli Kaukonen),
PEL Teikoniemi 26.4. 1p (Matti Alahuhta),
SOD kk 26.a 1p (0P).
Havaintoja ilmoitettiin seuraavista kunnista:
ENO, INA, KMJ, KIT, KOL, PEL, POS, RAN, ROV, SAL,
SOD ja YLI.

Enimmillään soidintavia:
INA Pieran Marin jänkä 8.6. 4Ä (00).
Viimeiset:
SAV Väniö 20.9. 1p (PKu),

lNATirrojärvi 30.9. 1 nous. (Matti Vesterinen).

Ensimmäiset:

Pohjoisimmat:

ROVAronperä, Jängislahti 25.4. 1 nous. (ARu), Pöykkötä
28.4. 2 nous. (ARu, JSn),

INA Sulajoki

PEL Yliranta 27.4.2p,28.4. ap (JH).
Kevätkauden suurin kerääntymä:

(JNi),

KIT kk, Karinnokka 4.5. 22kiert.lähtivät NE (lMä).

maa).

17

.6.

lp

(Petri J. Vainio, Turkka Kulmala),

lijärvi26.6. 1p (00), Lemmenjoki, Latvalehto 30.6. 1p
EN0 Näkkäläjärvi 26.9. 1p (KariArkiomaa, llkka Arkio-

Syksyltä ilmoitettiin vain kourallinen havaintoja. Suurin

Lokakuulla havaittiin vielä kunnittain seuraavasti:

määrä:

KMJ 4, PEL 5, ROV 12, SOD 2, YLI 3.

ROV Koivusaari 19.8.6p (JSI).
Viimeiset:
YLI Kaakkurivuoma 20.9. 1 nous. (lK, Ari Kreivi, TKr),
SOD kk, jätevedenpuhdistamo 30.9.-'1 .10. 1 p (0P).

Viimeiset todella myöhään !
KOL Akäslompolo, Varkaankurun luontopolku 1.11. 1p
(PHi),
ROV Tennilä 23.11. 1p (TBa),
SOD kk 27 .11. 1juv, joutui koiran tappamaksi (Tapani
Tuovinen, 0P),

YLlkk22.12.1p (Peffi Risto, Pasi Jolma)

18
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Lupin linnut 2009

YLI Portimojärvi I (Vl, lK, AKr, TKr, 0Sä, JSa),
ROV Juottaan tekojärvi Bp (THa).
Viimeiset:
ENO Poroharju 1.8. 1p var. (APs),
SOD kk 6.8. 1p (0P),
ROV Koivusaari 19.8. 1 kiert. (JSl).
Pu

najalkaviklo (Tringa totanus)

Ensimmäiset löytyivät Rovaniemeltä:
ROV Paavalniemi 30.4. 1p (JSo), Permantokoski l.5. 1p
(LMu), Kuolajokisuu 2.5. 1p (ARu).
Keväällä enimmillään:
ENO Peltovuoma, Lainijoki 19.5. 4p (TLe),
INA kk, Varissaaret 19,5. 3p (TLe),
ROV Koivusaari 20.5, 3p (Vl).
Havaintoja seuraavista kunnista:
ENO, lNA, KMJ, PEL, ROV UTS ja YLl.
Etelä- ja Keski-Lapissa kesä-heinäkuisia havaintoja
tehtiin vain Rovaniemellä ja Ylitorniolla.
Viimeiset havaittiin pesimäalueilla:
UTS Nuorgam 31.7. 3p (PAa),
ENO Saarijärvi4.B, 2 var. (APs)

ROV Kuolajokisuu 5.5. 11p (Vl),6.5. 11p (JJa,KJo),
KMJ keskusta, Hannantie 6.5. 10p (PAa),
INA lvalojokisuu 9.5. 10 (00, JNi, Juha Sihvo, JET).
Syksypuolella:
INA Mellanaapa 23.6. 6p (JHo),
SOD kk, jätevedenpuhdistamo 25.6. 9p (OP).
Viimeiset totutusti elokuulta:
ENO Pousujärvi 11.8. 2 (TLe),
SOD Kelujärvi 14.8.1ä klo 23:30 (0P),
UTS Mieraslompolo 22.8. 1 var. (0P).

Metsäviklo (Tringa ochropus)
Saapui 26.4. usealle paikalle:
ROV Rautionsaari 1m (ARu), Oikarainen 2p, 1m (APk),
Kivitaipale 1Än (lRa), Tavivaara 2p (JJa),
PEL Turtola 3p (JSl), jätevedenpuhdistamo 1p (lSp).
Enimmillään:
PEL jätevedenpuhdistamo 6.5. ap (lSp).
Viimeiset:
ROV Ounaskoski 30.7. 1m (ARu),
SOD kk, jätevedenpuhdistamo 24.8.

1

juv p (0P).

Liro (Trinoa olareola)
Valkoviklo (Tringa nebularia)
Ensimmäiset huhtikuun lopussa:
ROV Paavalnieni26.4.1 kiert. (ARu, JSo, JJa),
Syväsenvaara 30.4. 1ä (Veli-Matti Sihvo), Tavivaara, Myl-

lylampi30.4. 1p (0Sä, LHi),
PEL Nivanpää 30.4. 1p (JH),

RAN Portimojärvi 30.4. 1ä (lRa).
Kevään suurimmat kerääntymät olivat vaatimattomia:

Ensimmäiset Rovaniemeltä:
ROV Kuolajokisuu 30.4. 3 nous. (Vl), Paavalnieni2.5.4
(Vl, JSo, JSn, TSn), Kuolajokisuu 2.5. 5p (AMä), Jängislahti 2.5. 1p (ENe, PNe).
Keväällä enimmillään vain:
ROV Kuolajokisuu 4.5. 35p (PPe),
KMJ keskusta, Hannantie 7.5. 35p, 8.5. 3Bp (PAa), Myl'
lykumpu 9.5. 55p (PAa, RKe, ASa, EKe, LKe
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Lapin linrurt 2009

Pikkulokki (Larus minutus)
Ensimmäiset kevätmuuttajat
ROV Keinuvuopaja 30.4. 2 kiert (Kaisa Sirön), Kirkonjyrhämä 1.5. 1ä (VVa).
:

Suurimmat kerääntymät vähän edellisvuosia vaatimattomimpia:
PEL Pellojärvi, Hannunranta 13.5. 156 p (JH),
SAL Leusjärvi 21 ,5. 180 p/kiert 1444, Mas, THä ja UHä).
Nämä kaksi vuoden ainoat yli sadan yksilön kerääntymät.

Viimeiset:
ROV Harjulampi26.7.1 1kv p (ARu),
POS Kitkajärvi 11.8 1 lkv SW (01a, Ape, Jpa, HMa).

Naurulokki (Larus ridibundus)
Ensimmäiset:

I
I

ROV Ounaskoski 12.-13.4.4 p (Wa, OSä, AMä, tK, Vpe,
JJa, LHi, JLu),
POS Ahvensalmi 13,4.1 p (MHe).
Naurulokkien kevätmekassa, Rovaniemen Ounaskosken

I
F

L

sulassa ja sulan reunalla tutusti kevään suurimmat
kerääntymät, enimmillään 27 .4.3500 p (ARu, VVa, AMä
ym).

Viimeiset havainnot Kemrlärven Pöyliöjärveltä
22.10.2 tp p (PAa, lina Aalto) ja26.10.1 tp p (pAa).
:

Kalalokki (Larus canus)
Kevätmuuton alku:
KMJ Tohmo'11.4. 1 (Raila Hittunen),
ROV Ounaskoski 12,-13.4.3 p (VVa, 0Sä, AMä, tK, Vpe,
JJa, LHi, JLu).
Yli sata lintua ynnättiin ainoastaan Rovaniemen Ounaskoskelta:

26.4.121 p (ARu, Wa, AMä, lK, Päivi Kreivi, Heta Kreivi).
Vuoden viimeiset Kolarin Äkäslompolossa:
1.12.25 p (PHi, VKa)ja9.12.1 p (VKa).

Selkälokki (Larus fuscus)
Kevään kiireisimmät:
SAL Märkäjärvi 23.4.2 p (Olli ja Sanna Teukku),
POS Ahvensalmi24.4.4 p (MHe, tMa, Juhani Heikkata).
Enimmillään:

RAN Ranuansalmi 8.5. 11 p (Joona Osterberg).
Viimeiset:

POS Kitkajärvi, Mourusalmi 26.9. 1 (01a, Matti Hovi,
MHe, lMa ym.),
ROV Kirkonjyrhänä 13.-14.10. 1 p (ARu, JSn).

FCG:n laaja osaaminen kattaa

.

ympäristövaikutusten
a rvioi ntimenettelyt (YVA)

o
o
o

luontoselvitykset
linnustovaikutusarvioinnit
Natura-arvioinnit

FCG

-

Hyvän elämän tekijät

Harmaalokki (Larus argentatus)
Tammikuussa tehtiin yksi havainto:
KOL Lappea 2.1. 1 subad p, kuoli3.1. (Eeva Uusitato,
Juha Pieskä).
Seuraavat maaliskuulla:

www.fcg.fi
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Lapin linnut 2009

Lapintiira (Sterna oaradisaea)

ruokaileva parvi (AMä).
Pohjois-Lapista pesimäaikaisia havaintoja toistakymmentä, suurin määrä INA Mellanaapa 13.8.24 (JA, ROs,

Ensimmäiset saapuneet:
PEL Pellojärvi, Hannunranta 9.5. 3 p Tornien taistossa
(JH, MSn, SSa, lSp, JSl, SVa),

00).

ROV Niskanperä 9.5. 1 kiert Tornien taistossa (AAh, APk,
PKe, JLu, lRa, JJa, Lauri Mäkelä ym.).
Kesällä muutama yli sadan linnun kerääntymä:
ENO Leppäjärvi, Alanenjärvi 6.6. 108 p (PSu), Leppäjärvi, Saarijärvi 12.6.122 p (PSu),
INA lijärvi 26.6. 150 p (O0).
Viimeiset:
lNAAhkioniemi9.S. 10 p (SPa), lNASolojärvi13.B.'1 p
(SPa).lisäksi Kalatiira / lapintiira STEH lR/STEAEA
27

.9.2009 ROV, Kirkonjyrhämä 1kv ,SW (ARu)

Pikkuruokki (Alle alle) .
Harvinaisesta, mutta lähes jokatalvisesta vieraasta nyt
yksi havainto:

EN0 Kilpisjärvi 3.'1. I p, "löytyi talon pihalta ja toimitettiin samana päivänä Jäämerelle" (Esa Hampori, Helena
Saari, Pirjo Hakala).

Syksyn suurin määrä on komeimpia LLY:n alueella tavat
tuja sepelkyyhkyparvia : ROV Jaati la ns aari 13.9. 21 0
p, ruokaileva parvi(AMä). Syyskuulta 19 havaintoa ja
lokakuultakin vielä viisi, myöhäisimmät:
KMJ Juujärvi 22.10. 1p (Kari Peuna, Päivi Peuna),
INA lvalo keskusta 13.-27.10.1 1kv p (VL)

Turkinkyyhky (Streptooelia decaocto)
Kymmenen havaintoa keväältä runsaan kuukauden
ajalta, kolme syksyltä. Nähtiin useimmiten lnarissa. Kevään turkinkyyhkyt:
KIT Kinisjärvi 18.4. 1 p, ruokintapaikalla, valokuvattu
(Vuokko ja Tapio Kinisjärvi),
ROV Lehtojärvi 20.4. 1 p (AHa), Meltaus 17 .5. 1 p
(Pirkko Toivanen-Säkkilä), Muurola 24.-25.5.1 p (Tauno

I

KMJ, keskusta, Taiteilljaniemi 1.5. 1 p (MauriTabetl, Erkk
Tervo, RailiTervo),

KOL kk 12.5.1 p (Arvi Petäjäniemi),
SOD Kierinki '18.5. 1 p (useat),
ENO Vuontisjärvi 23.5.1 p (Unto Keskitalo).
Syksyllä:

(Vlm),

SOD kk 5.-12.11.20 p (Rauha Koski-Rautiainen).

RAN Roosinki 29.8. I p
lNAAkujärvi 19.9. I p (ES, 00, JHo), lnarikk 20.10.vuoden loppuun 1 p, ruokinnalla (JA, [/R).

.
Normaalin harvinainen, kolme havaintoa:

Uuttukyyhky (Columba oenas)

Turturikyyhky (Streotopelia turtur)

Uuttukyyhkyn havaintomäärät ovat 2000-luvulla vaihdelleet muutamasta yli 20:een. Nyt havaintoja seitsemältä
paikalta, mutta ROV havainnoissa voi epäillä teollisuus-

INA Veskoniemi 16.7 , 1 p

ENoHetta15,.24,9,1p(TLe,PiritaPalismaa),-

kylässä oleilleen linnun siirtyneen Aronperälle.
ROV teollisuuskylä-Ala-Korkalo 13.-21.4. 1 p (ARu, Vl,
lRa, VPe), Aronperä 23.-24.4. (JJa, KJo, Vl), Ruikka
25.4. '1 p (AMä),

ROV Muurola 25.-27 ,10.1 p (Jorma Alaruikka, Martta ja
Markku Lammassaari,lRa, ARu ym.)Lisäksi nähtiin määrittämätön turturikyyhkytaji SAL Vatlovaara 18.6. t hetken p, jatkoi E

(00,

Muutto alkoi normaaliin aikaan:
KIT Kelontekem ä 6,4. 1 (Jouni Junttila)
ENO Hetta 11.4.1 m (TLe).
'12.4. havaintoja

jo useita, )a13.4. muutto selvästikäyn-

nissä ainakin länsirajalla: YLI Flyykärinpää yht, 47 m klo
9-11.30, 12a (TIa).
Kevään suurin summa ROV Jaatilansaari25.4.l30 p,
24

i

i

:

ROs),

(VNm).

i

Käki (Cuculus canorus)
Ensimmäiset:
SAL Länkilenkki 7.5, 1 p, pihapuussa harakoiden

Schroderus),
KIT Kelontekem ä 11.5. 1Å (Jani Hiltunen).
hätisteltävänä (Jouni

Sepelkyyhky (Columba oalumbus)

I

INA Kaamanen 26.4, 1 p, ruokintapaikalla (Seija Lehto),
lnari kk eri puolilla 2.-21.5.1 p (useat),

Kesykvyhky (Columba livia)

SOD Peurasuvanlo 22.4.1 (ONy),
INA lvalo, Salmenranta 5.5. 1 p (JHo), Mellanaapa, jvp
2.8. 1 kiert (JHo),
PEL Välikylä 29.5.1 p (Matti Mäkikyrö).

I

I

Mustonen),

Peräti 170 havaintoa kunnista lNA, KMJ, KOL, PEL,
ROV, SAL, SAV, SOD ja YLl. Suurimpia määriä:
ROV keskusta 25.12. 70 p (JSi),
YLI Kuivakangas 28.11. 31 p (TTa),
SAL Hannunpolku 10.12. 25 kiert (EKa),
lNA, lvalo, keskusta 1.11. 23 p, talvilintulaskentareitin
lvalo-Koppelo yhteissumma (ES, 0O, JHo),

I

i

I

'18.5. alkaen havaintoja päivittäin. Pohjois-Lapissa
var-

haisimmat 22.5. lNAAhkioniemi 1 p ä (SPa)ja tNA Nau-

ramajanKalA(lle).
...

, ..

!l

_.

Elokuulta vain kolme ilmoitusta, ainoa syyskuinen ja vuoden viimeinen YLI Laajamaa 5.9. 1 nous (lK).

Kokko 2009
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La pi n pöllö

myy räateri al t a

@ Ot t i- Pekka Kart i n.

menkunta pöllöä ääntelemässä joutumatta verkkoihin.
Muut syyshavainnot INA Kusijärvi 29.9. '1 p (MR)ja ENC
litto 28.10. 1 p (Viktor Mannela).
Joulukuulla havaittiln jo viisi puputtajaa mm. lNA, KlT,
KOL, MU0 ja ROV, joten toiveita paremmasta helmipöl-

KOLYIIäsjärvi 26.6. 1 saalistamassa (PPe).

Suooöllö (Asio flammeus)
Kevään ensimmäinen ROVAronperä Jängislahtl 4.5. '1 p
(JH). Seuraavat 5.5. kolmella taholla: SAL Kelloselkä 1 p
(RMi, Helena Mikkonen)ja INA lvalo Sahanperä 1 kierl

lövuodesta on luvassa.

(UKa) sekä ROVAronperä 1 kiert (Vl).

Kehrääjä (Caprimulgus europaeus)

Enontekiön ensimmäinen Peltovuoma 12.5. 1 kiert (TLe,
ELe). Toukokuulta 39 havaintoa.
Pesintähavaintoja ei ilmoitettu. Kesällä myyräkantojen
niukkuuden takia suopöllöt joutuivat saalistamaan enemmän ja yllättävän moni päätyi muuttohaukan poikasten

Yksi havainto lähes napapiiriltä jo 0ulun korkeudella har,
vinaisesta linnusta:
ROV Välijoki 9,8. 1 kiert (AHm).

ravinnoksi. ltä-Lapista löytyi kaikkiaan kymmenkunta

Tervaoääskv (Aous aous)

suopöllöä muuttohaukan pesiltä (PPi, Jarmo Ahtinen).
Syksyllä suopöllö olikin harvalukuinen. Vain kaksi havaintoa: ROV Tavivaara 1 .8. 1 p (lK) ja viimeinen KIT Alakylä

Kevätmuuton ensimmäiset normaaliin aikaan:
SOD Sattanen 20.5. 2p (JJ),
SAL Näätäkumpu 22.5. 1 kiert. (PPi),
ROV Niskanperä22.5.1 kiert (ARu).
Pohjois-Lapissa varhaisin INA Mellanaapa 26.5. 6 (OO).
Kevään suurimmat määrät KOL Rautuvaara 6.6. 50p
(JH, MKn, TPe, MSn)ja ROV Kivitaipale 7.6, 50 kiert

11.10.1kiert (lMä).

Helmioöllö (Aeoolius funereus)
Helmipöllöjä oll todella niukasti keväällä 2009. Vain neljä
puputtajaa havaittiin:

(lRa).

KMJ Myllykumpu 6.3, 1 Ä 1rre1,
RoV Väinämöisentie 19.3. 1 Ä (JSi),
YLI Koivuvaara 10.4.1Ä lffa;,
KIT kk 5.5. 1 Ä (JariAatsinki).

Loppukesän-syksyn suurin parvi YLI Kuivakangas 22.8,
40 (Jukka Kivilompolo).
Viimeiset syyskuussa:
INA lvalo Saarineitamo 2.9. B mS (JNi),

Pesintähavaintoja ei tehty ollenkaan.
Syksyllä Markku Pernu pyydysti ROV 21.8.-21.9.
välisenä aikana 11 helmaria (10 r + 1 kontr, näistä 10
+1kv ja vain 1 lkv). Lisäksi verkkojen lähistöllä kävi kym-

ROV Ounasvaara '10.9. 1 kiert(ARu).

Pohjois-Lapista 11 havaintoa:lNA9 ja UTS 2.
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sii kö h arm aa pä ätikka Lapissa?
Siinä atlashavainnoitsijoille haastetta.

F

Pe

@

paavo Laine

Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)*

Kiuru (Alauda arvensis)

Ainoa havainto ensiluokan harvinaisuudesta Lapin
alueella KMJ Suomutunturi 26.2. 1 / talipalloilla (Heikki
Kolunen, Timo Saarinen).

Maaliskuiset havainnot jäivät tällä kertaa puuttumaan,
ensimmäisiä huhtikuun alkupuolella:
ENO Hetta 7.4.1 p, useita tunteja ruokinnalla (Tarja Ylitalo, Heikki Ylitalo),
RAN Simojärvi 12.4, 1 (Vlm)
KlTAlakylä 15.4.1 p (Risto Marttila).
Seuraavat 23.4., jolloin kolme havaintoa, ja tämän jälkeen havaintoja päivittäin. Kevään suurin kerääntymä

Pikkutikka (Dendrocopos minor)
97 havaintoa eri puolilta toimialuetta. Kunnittain pikkutikkoja havaittiin seuraavasti: EN0 17, INA 10, KMJ 6, KIT

2,KOL1, MUO 2, PEL 5, PLK O, POS 3, RAN 1, ROV
23, SAL 14, SAV 3, SOD 0, UTS 2 ja YLI B. Kahden linnun havaintopaikat:
POS Ahvensalmi 22.-23.3. (MHe),
ROV Vaattunkiköngäs 26.4. (JSn, TSn, Janne Siltanen),
INA Koivulehto 4.5. (Minna Väisänen),

SAL Kulvakkopalo 28.6. (EVu),
EN0 Kilpisjärvi 8.11. (KJo).
Ainoa tietoon tullut pesintä ROV Kontojärvi 4.7
3mp (ESo, JKä).

.5

2ad +

ROVAronperä, Jängislahti 27.4. 8 p (ARu, AMä, AHm).
Kesä-heinäkuulta Keski-Lapista 10 havaintoa, PohjoisLapista kolme havaintoa kahdelta paikalta:
INA Kaunispää '15.6. 2 Än p [Sn, JSn), 25.6. 1 Än (TTa,
Kari Rannikko),
ENO Leppäjärvi 22.6. 1 (PSu).
Elokuulta vain yksi havainto, samoin syyskuulta, mutta
lokakuulta peräti kuusi! Viimeinen ROVAronperä, Jängislahti 18.-25.10. 1 p (ARu, lRa).

Pohjantikka (Picoides tridactylus)

Tunturikiuru (Eremoohila aloestris)

Tiirasta löylyi 127 havaintoa eri puolilta toimialuetta. Ei
vaellushavaintoja.

Tunturikiuruhavaintojen määrä on ollut laskusuunnassa,
nyt vain neljä havaintoa, mikä on 2000-luvulla julkaistujen katsausten pohjanoteeraus:

Lyhytvarvaski

u

ru (Calandrella brachydactyla).

Uusi laji Lapille!
INA Mellanaapa 25.5. 1 p (JNi, ES, PekkaPouttu+
belgialaiset, 0O).

ROVAronperä Jängislahti 1.-2.5.2p (0Mä, Wa ym.),
Kivitaipale 11.5.11p, lähti N (lRa),
INA Mustola 3.5. a (00, ROs).
Lisäksi SOD Lokan tie 26.4. 2 todnäk tunturikiurua

(0P)

28
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Virtavästäräkin pesä O Teuvo Hietajärvi

Keltavästäräkki (Motaciila ftava)

J
(MattiNuotio).
bl
ROVAuttiköngäs 18.6. 1/ p (ppu VNi),
Ll
SAV UKK-puisto, Iyyroja 11.7.1t1p (Tomi Hakkari, Krisld
:l
tiina Nyholm),

Sirkiä, Hannele Sirkiä)ja 10.7. 1t1 + 21-kv (JKn, LLa),
27.8. Jerisjärvi, Jerisranta 27.8.2 ad + 3 maastopoidstl

Havaintoja toukokuun alusta lähtien, ensimmäiset:
ENO Hetta 2,5.1 p (Sirkka Rova),
ROVAronperä, Jängistahti 2.5. 1 kiert (ENe, pNe),
Paavalniemi 3.5. 2 m (ARu),
SAL Porttoaapa

3.5

1/

,

(ffa4;.

Mainittavampia kerääntymiä ei keväältä ilmoitettu.
Syksyllä yksi suurempi kerääntymä pOS Oiva 11.8. 94 p,
sateen jälkeen peltotta (TBa).
Lisäksi maininnan arvoinen havainto kuusamolaisten
muutonseurannasta: POS Kitkajärvi, Mourusalmi 14.8.
(klo 5-9.15) yht.223 m S, yhteissumma joka sis. vain
nähdyt parvet, "lukumäärä vain osa todellisesta muut_
tomäärästä" (RVn, Ape, Jukka österberg).
Viimeiset:

ROV HarjulampiT.g. 1m SE (ARu),
PELYliranta 13.9.1 p (JH).

ilp

Västäräkki (Motaciila alba)
Muutto alkoi normaaliin aikaan, ensimmäiset:
ROV Kivalonpuisto 7.4. I Ä (JSo), Kuotajokisuu 12.4.
kiert (AMä).
lNA, lnarijärvi, Pieni Moossinansaari ,16.4. 1 p (Sakari

,l

Linna).

ranta28.4.39 p (JH).
Syksyn suurin summa INA lnari kk22.9.40 kiert (Spa).
Lokakuulta Iähes 40 havaintoa, vuoden viimeiset:
ROV Napapiiri 31.'10. 1 p (MBä),

19 havaintoa kahdeltatoista paikalta.
SAL Värriön lp, Kuutsjärvi 2Z.S. t ä (THi), Satmijoen

INA Saariselkä 1.-5.0.

(Hannu
yiläs.

KOL Äkäslompolo, Varkaanku ru 11,7.1 ad p
Kauppi, Rauno Kosonen)ja 13.9. 1 p (KRa, MKv),
Iompolo, 10.8. 1 p (PMä, Matti Mäkelä).

Yleislyi 22.-23.4. Kevään mittavin kerääntymä pEL yli_

Virtavästäräkki (Motacilla cinerea)

kanjoni 7.6. 1 Ä (ppi), Värriön tp, Jyppyråvaa ra'26.9.
ä (THi),

i

1

(OHe, Jaana Heikkala), 12.6.

1/ A (TSn, JSn),

MUO Pallastunturi, hotelli 2.6.-13.8.1/ p (useat), mutta
13.8. 2 maastopoikasta (pMä ym.), Rihmakuru 11.6. 1lj
p (Kai Piikkilä), Pyhäjoki 9.1 .2 Ä(peter Uppstu, päivi

SAL Hanhikan gas

T.ll. i

p (RMi).

Tilhl (Bombycitta garrulus)
Erinomaisen tilhisyksyn jatkona töyhtöpäitä nähtiin vielä
alkuvuodesta mahtavia määriä. Tammikuulta 156 havain.
toilmoitusta, yksitömäärä 93501 Tilhet olivat keskittynee:

ROV

ja
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lNA, joissa kierteli alkukuusta satojen lintujer
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Lapin linnut 2009

Sinipyrstö (Tarsiger cyanurus)
Huippuvuosi Lapissa kuten muuallakin Suomessa. (yht.
Rajasärkältä pitäisi kysyä reviirejä?)
Vanhojen metsien koluajat löysivät 12laulaiaa sekä yksi
syyshavainto tehtiin:
KOLYlläs, Varkaankuru 21.5.1 An p (PHi),
PLK Hevosvaara 30.5. t Ä (Kari Varpenius, Jaakko
Koistinen)
1 0.-1'1 .6. 2kv An (EAa,.JH ym.)
ROV Pisavaaran Sorvalaki 12.6.1k ad An (AAa),
Pisavaaran Kuusilaki 16.6. peräti 3 kilpalaulannassa
(MAa), Louevaara lsopäri 17.6.1 A + 2kv An (EAa,

PEL Koutuskero

ROV Rautatieasema 1.5. 1l Ä+ 2 p (Juhani Sirkiä),
KMJ Luusua 2.5.2p (Jouko Sotaniemi).
INA Mellanaapa 4.5. 1 p (JET) oli ensimmäinen pohjoiSESSA.

Viimeiset:
ROV Jängislahti '1 .1 0. 1 p (ARu),
KMJ Kuumalampi 1.10. 1/ p (PAa),
ROV Ounaskoski-Kirkonjyrhämä 3.-1 8. 1 0. llmeisesti
sama n-puk yksilö viivytteli poikkeuksellisen pitkään lokakuun puolenvälin pakkasissa (monet, viimeisenä JJa,
KJo).

MAa).

Sepelrastas (Turdus torquatus)

INA Korkia-Vasko 19.6. 2kv A p (MEl),

Kevätmuutto ohitti nopeasti eteläisen Lapin. Ainoat muu'
tolla havaitut:
SAL Kotala 26.a. 1 p (AAA),
YLI Armassaari 27 .4. 1l p (AKe),
ROV Niskanperä28.4,1/ p (lRa), Vanttauskoski 1.

POS Sivakkavaara22.6.1 Ä (ARu), Lavavaarag.T. +2ku
Ä pua1.
SAL Värriön Kuutsjärven rannalla 5.-7.9. '1kv k (THi).

Mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros).

1/ p (MVr).

SAL Värriö 29.9. 1 n-puk p (THi).

EN0 Muotkatakassa lentelijo vapunpäivänä 6 lintua tul

Leooälintu (Phoenicurus phoenicurus)

kimassa kalliorinnettä (KJo).
Reviirejä ilmoitettiin eniten Yliperän tuntureilta, varsinkin
Saanalta ja Mallalta, yhteensä ENO noin 1B ia UTS 4.

Ensimmäisten muuttajien laulu kajahteli eri puolilla Lappia jo vappuaamuna:
ENO Hetta yhteensä 3 A (Pirkko Salmela, JSija TLe),
INA lvalo, Salmenranta 1 p (JHo, RHo, Penttija Hilkka

Syksyn viimeiset:
ENO Leutsuvaara15.9.l ä p (JPu,APu)ja Saana'16.9
I ä (TLe)

Peltola),

SODKorvanenlÄ(OP),

Mustarastas (Turdus merula)

sAVkklÄ(ENi),

ROVPöykkölä1ä(AAh).

Yksilömäärät kuukausittain: tammikuu B, helmikuu 3,
maaliskuu 2, huhtikuu 61, toukokuu 20, kesäkuu 12,
heinäkuu 3, elokuu B, syyskuu 4, lokakuu 42, marraskuu
B, joulukuu 3.

Syksyn viimeiset:
INA lvalo, Salmenranta 12.9. 1 p (JHo),
ROV Aronperä 11 .9, l1 1kv reng (Vl) ja Kivitaipale 19.9.
I p (lRa).

Ensimmäiset kevätmuuttajat:
PEL Konttajärvi 20.3. 1l jp p (Seppo Mäkilä),
ROV Juotas 7.4.11 p (Saara Hirsivaara),
KMJ Särkikängas 8.4. 1 p (Uljas Jurmu).

SAL Märkäjärvi5.10. 1 n-puk (VNm).

Pesimäajalta ilmoitetuista voi reviireiksi laskea ROV 1'
PEL 3, KIT 1, MUO 1 ja KOL Ruonajärvi 1, jossa pari te'

KMJ lsokylä 1/ p (PAa),
PEL Lempeä 1/ p (SVa),

2

poikuetta (Aili Mäntyranta). Lokakuu'

Pensastasku (Saxicola rubetra)

kesän aikana

Ensimmäinen lauleli poikkeuksellisen aikaisin:
KIT Sätkenä 26.4.1tÄ (ttrt.lo). Seuraavat:
PEL Pellojärvi 1.5. 1 p (lSp)

esiintyminen lienee runsain ikinä alueellamme. Havair
not jakautuivat varsin tasaisesti eri puolille Lapin pihoja
ruokintoja. Talvehtijoita ei silti juurikaan jäänyt, sillä joulu

YLI Portimo 3.5. 1/ p (JSa).
Yleisempänä eri puolilla Lappia toukokuun 11. päivästä

kuussa löytyi enää kolme. Vuoden viimeiset:
KMJ Keskusta 9.11.-24.12. 1/ harvakseltaan piharuokinnalla (Veronica Muhli),
NA Kortamojä rvi 1 9,-20.12. 1 n-pu k poron reh ua
syömässä (JA, Leena Magga).

alkaen.

Syksyn viimeiset:
PEL Turtola 31.8. 1 juv p (JH),
KMJ lsokylä 2.9.1 p (Miika Jylkkä),
KIT Loukinen 3.9. 1 p (Pekka Majuri).

I

Räkättirastas (Turdus pilaris)

Kivitasku (Oenanthe oenanthe)

Talvehtijoita runsaasti, eniten tammikuun alkupuolelta,
jonka jälkeen harvenivat pikkuparviksi tai yksittäisiksi

Kevään ensimmäiset:
POS Livojärvi 28.4.11 p (SMe),

linnuiksi. Talvehtijamäärät kunnittain
ROV 176, INA 65, SOD 3, KMJ 3, KIT 2, ENO, KIT, KOL
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Lapin linnul 2009

Rusorintakerttu (Sylvia cantillans) **

säksätyksen jäädessä monesta säkeestä pois.
Harvinaisen pohjoisessa UTS Kaava 5.7.1 Ap (STu,

lNASarmijärven kalanviljelylaitos 16.5. 1 An p (Esko
Sirjola ym.). Pohjois-Suomen ensimmäinen ja koko
22. hyväksytty havainto lajista.

JRi)
Viimeiset ja ainoat syyshavainnot
ROV Aronperä 14.8. 1

:

lkv reng (Vl), 28.8.

1 p (JSn).

ldänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)
Pensaskerttu (Sylvia communis)

Totutun vähälukuinen ja harvinainen kesävieras alueel-

Seitsemän laulajaa kuultiin. Kaikki havainnot:
ROV Nivankylä, Kaurovaara 26.5. 1 Ä (Vl), Arktikum
3.-15.6. 1 Ä p (ARu ym.), Kivitaipale 7.6. 1 Ä (lRa), Jaatilansaari 16.6. 1 Ä ffNi, PPu),
PEL Turtola 30.5. 1 Ä p (JH, Matti Mäkikyrö, JSa),
RAN Kuha 9.-11.6. 1 Ä (ARu, AHm,TAl, PAa),
POS Anetjärvi 22.6.1 Äp (ARu).

lamme:

t

ROV Pisavaara12.-13.6.
21.6. 2 Ä (AMä).

Ä 1nna, MAa), Ruuhijoki

Pensaskerttu lauloi ahkerasti Arktikumin luor
@ Rauno

I

,

d

l-

IE

Laoinuunilintu (Phvlloscoous borealis)

Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)

Kesän ensimmäiset:
INA Kontosjoki 13.6. 1 Ä (OO), Kaamanen 14.6. 1 Ä

Kevään ensimmäiset laulajat:
RAN Simojärvi 16.5..1 A p (AHm, TAI),
lNAAkujärvi 21.5. I A(OO, Matti Mela),
ROV Vanttauskoski 30.5. 1 Ä p [Ha).

(ALe).

Yhteensä ilmoitettiin 20 yksilöä. Reviireiksi voi tulkita INA
I, SAL 4, ENO '1 ja UTS 1, siis yhteensä 15.
SAL Tuntsan Puitsitunturilla keskittymä 24.6. 3 Ä + I var
(PPi).

Viimeiset:
KOL Äkäslompolo 21.8, 1 p (Kyösti Orava),
ROV Aronperä 23.8. I p (JSn, TSn).

r
Å

Varsin runsaasti havaintoja, reviirit kunnittain
,10,
INA 2, KIT 1 , KMJ 2, PEL 2, RAN 6, ROV
SAL 4,
SOD 2 ja YLI 2.
Poikkeuksellisesti ilmoitettiin myös syksyltä:
ROV Nuttulantie 6.8. 1 p (AHm, TAI), Jängislahti B.B. 1,
reng (MPe) sekä
:

RAN Simojärven kalasatama 30.8. 1 syyslaulua esittär
(AHm).
J4
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Lokka, Korvanen 8.8. väh. 1b kiert, linnut
,,osa
saaressa,
linnuista koetti lentää naapurisaareen, jonne
matkaa 15C
m, mutta palasivat takaisin', (Op).

Ensimmäinen aikainen, seuraavat ensimmäisten
muut_
tajien lavalliseen saapumisaikaan vappuna:
ROV Santamäentie21.4.1/ p (pNe), Niskanperä
1.5. 1/
pönttöä tutkimassa (Antti Tatvensaari).
Vätiin kiilasi
INA lvalo 30.4. 1tp (Eita Kyrö).
4.5. eteenpäin yleisemmin eri puolilla. Muuton
etenemi_
nen on moniin muihin lajeihin verrattuna helposti
seurat_
tavissa Tiiran havainnoista. Usealle pihapöntölle
valtaajan
kerrottiin saapuneen,l3.-20.5. välillä.

cinctus)
"Höpintiaisesta" kaksi havaintoa:
ROV Pöykkölä 1.1.-5.4. I p *2kv, koko talven
ruokinnaile
(AAh, Susanna Lappi),
ENO Kilpisjärvi, Saana 5.6. 1 p, pesimässä
hömötiaisen
kanssa (RVö, Ahti Launis).

Viimeiset ja ainoat syyskuun havainnot:

ROV Ounasvaara 6.g. 1 p (ARu), Karhunkaatajantie
Z.g.

1p

(Wa)

ENO Hetta 8.9. 't p (TLe, ELe).

34 havaintoa, joista 13 ROV Ounasvåaralta.
Muut havai.
topaikat:

EyrStötiainen (Aegithatos caudatus)

:1^olll)

INA Sarmijärvi 28,5.2 p (JHo, JNi).
Yl<§ kesähavainto pohjoisesta: INA lvalo, pikku_petsamo
15.7. 6 kiert, todennäköinen poikue (UKa).
Syysvaelluksen ensimmäiset syyskuun lopulla:
INA lvalo, Pikku-petsamo 16.9. 6 (Tapio
Tynys), samaila
paikalla 27.9. Bkiert (Jaana Kauttu),
KMJ Päiväjoki 27,9.20 kiert (EJo).
Lokakuulta 24 havaintoa 1g4 linnusta,
marraskuun vas_
taavat luvut 17 ja g3.Esiintyminen oli siis
selvästi niukempl
kuin 2008, mutta runsaampi kuin 2006 ja200t. pyrstötint_
tejä havaittiin loka-marraskuussa kunniisa
lNA, (MJ, KlT,
PLK, PEL, POS, ROV, SAL, SOD ja YLt.
Ainoat joulukuiset:
KMJ Hopputa 1.12. >1(Eerik Sotaniemi),
SAV Kuosku 13.12.2 (Anna-tiisa Keltoniemi).

il

Kuusitiainen (parus ater)
Peräti 83 ilmoitettua havaintoa! Syysvaelluksen jäljiltä
kuusitiaisia riitti alkuvuodesta runsaasti
ia havaiÅnåista
tehtiinkin tammi-huhtikuussa.

Syysliikehdinnän ensimmäiset nähtiin heinäkuun
lopussa
INA lvalo 27.t. 1 (JEI)
Tavivaara

1.12. 15 p, ruokinnalla (JJa, KJo).
Loppukesältä-syksyltä puolenkymmentä
vaellushavain_
toa, ensimmäiset jo heinäkuussa:
POS Kitkajärvi, Mourusalmi 28.7.3 E,,,usko
loppui kes_
ken eivätkä ylittäneet salmea,,(OLa, HSe).

Heinä-joulukuulta22havaintoa

(lNA2, KtT 3, KMJ

2,yLt

noilla pidempiä aikoja.

.1,

1). Moni oteiti ruokin.

Sjnitiainen (parus caeruleus)
625 ilmoitettua havaintoa eli 25 prosentin lisäys
vuode.

Laprntiainen (parus cinctus)

Mielenkiintoinen vaellukseen viittaava havainto:
SOD

KOL Akäslompoto 29.7. 1 (Janne Reijonen).
KOL 2, PEL 3, ROV 8, SOD

Lapintiaishavaintojen määrä kasvaa edelleen,
nyt 700
rlmortusta Etelä-Lapin kunnista havaintoja
fW'0, pf t O,
POS 13, RAN 4, ROV 19ja ylt 1.
Suurin ruokinnalla havaittu määrä INA Leutujärvi
t.3. 12
p (MR).

O

Alkuvuoden havainnot kunnittain: lNA2, KMJ
S,KIT 2,
KOL 4, PEL 3, PLK 1, POS 7, RAN 4, ROV
23, SAL 4,
SAV 1, SOD 1 ja yll 3. Havainnoissa on jonkin
verran
päällekkäisyyksiä etenkin ROV osalta.
Suurimmat määrä
laskettiin pihabongausviikonloppuna:
RAN lmpiö 24.1.5 (Otavi Leinonen),
POS Keski-Posio 24.1.5 (Olti paloniemi).
Toukokuulta ei yhtään ilmoitusta. Ainoa
kesäaikainen
kuusitiainen oli SAL Salmivaara 1i.6. 1, kantoi
nokassaa
ruokaa (EVu, Raimo Heikkinen).

Hö[rötiainen (parus montanus)

36

tlnt

(useat)ja Hyväniemi (Timo J.'posio),
199. T.g.qra
ROVAutti (Heini Niemetä), Lapinrinne (tRa), pöytiövaara
0jr.1q9l? (Jaakko Kauppinen, Riitta Saarinän),
iutkkiaa.
(tY?, Vrqttunki (Vaattunkivaara (ARu)ja §ortovaare
(LMu)), SAL Satmivaara (ppi)ja yltAavaÅåksa
(AKe).

PEL Takavaara 6.1. 6 p (TWa),
ROV Tavivaara 11.-12.1.2-3 p (tK),

Suurimpia yhdeltä paikalta laskettLrja-määriä
:
INA lvalo, keskusta 1.11. 16 p (ES, OO,
JHo),
ROV Oravintam pi T .11 . 15 p, ruokinnalla (lRa),

(Lasse Niemi), KtT Tuuliharju (Matti Oili
KOL Äkästompoto (ppj), pEr_ Vaaranpeia

[Mj-SiOovaara

Vuoden alkupuotiskolta havaintoja netjättä-iaikatta:
UTS Pulmankijärvi 4.-5.1.1 kiert (lma Aikio_Arianaick),

takaiseen. Pohjois-Lapin luvut kuitenkin lähes
iäsmäilee.
EN0 73 (suurin osa kahdetta ruokinnatta), tN.
:lti:flgg'
52, UTS 7.
Kesä-heinäkuulta pohjois-Lapista kaksi havaintoa:
INA lnari, Pappitanniemi 24.6, 1 Än (pentti
Kailio),
ENO Kilpisjärvi 28.7 . il ad, varoitteteva (pekka
iintama.
ki)
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Maaliskuulta kertyi 1S havaintoa, joista suurin osa ROV
Ounasvaaralta, Sain viime keväänä (tarkoittaa maa_
liskuussa täsmennys minun) g hakkia renkaisiin Ounasvaaralta. Paikalla oli heti alussa, ennen kuin sain yhtään
hakkia renkaisiin, yksi renkaallinen lintu. Sitä en saanut

kiinni, joten sen alkuperä jäi selvittämättä. Viimeisen
rengastamani yksilön jälkeen en nähnyt renkaattomia,
joten ainakin 9 eri yksilöä käii paikalla.
Todennäköistä on
kuitenkin, että niitä oli enemmänkin. En usko siihen, että
olisin onnistunut saamaan kaikki paikalla käyvät renkaal
tomat hakit kiinni. Vähintään

.10-,12

yksilöä voisi oila täheilä

oikeampaa lukua, tiedä sitten...,,(Mpe) lisäksi nähtiin KtT,
KOL, PELja PLK.
Huhtikuun anti oti neljä havaintoa (pEL2, ROV 2)ja tou_

kokuun niin ikään netjä (KlT .1, MUO 1, ROV 2).
Hakkeja nähtiin harvakseltaan myös läpikesän: kesäkuussa PEL 1, PLK'1 ja ROV 3 havaintoa sekä heinäkuussa
ROV 4 havaintoa.
Heinäkuun viimeinen havainto ROV keskusta 29.7.3 ki_

ert (Wa) enteili jo vaellusta ja heti elokuun alusta

hak_

keja alkoikin näkyä Etelä-Lapissa. Elokuun summa oli 42
havaintoa 77 linnusta. Vaeltajia nähtiin lähes yksinomaan
ROV muualta ilmoitettiin KMJ 2 ja pEL 3 havåintoa.
Syyskuun summa oli 30 havaintoa 43 hakista. Havainnot
kunnittain KIT 1, KMi 3, pEL 1, RAN .1, ROV 23 jay| 1.

Lokakuulle riitti 2'1 havaintoa 25 linnusta, suurin osa
nähtiin ennen kuun puoltaväliä. ROV lisäksi nähtiin KlT,
KMJ, PEL ja YLl, yksi havainto kussakin kunnassa. Mar_
raskuussa nähtiin vuoden viimeiset:
ROV Ounasva ara 15,1i .1 p ruokinnalla (ARu), Ta_
vivaara 24,11.1p (Pekka Hotck), Hirvas 29.11.2p (petri

1, PEL 4, PLK '1, RAN 2, SAL 1, SOD 4. Naakat häipyiväl
etelään lokakuun alkupuolella. Lokakuun jälkeen nähtiin

em. ROV linnun lisäksi vain KtT kk17.1j.

i p (tMä).

Mustavaris (Corvus frugilegus)
Hyvän mustavarisvuoden jälkeen normaalimpi eli ,17
havaintoa keväältä ja kaksi syksyltä. Kaikki havainnot:
ROV Mäntyvaarakp 10,4.1 p (JJa), Valajaskoski 13.4.
1m (ENe, PNe), Paavalniemi23.4.3 m (JSo) ja25.4.1
m N (Vl, JSo), Kivitaipate, Kivijärvi 8.5. .1 p (tRa), Nis_
fqO.ra 9.5. 1 kiert (PKe, AAh ym.), Mäntyvaara 3.6. i
(TSn, JSn)ja 6,6. 4 p (AHm, TKa),
PEL Lankojärvi 12.-i3.4.1 p (TWa),
SoD kk 15.4.1 p (Op), petkuta ia.s. i (oNy),

p

kk23.jO.

2 ad p (PP),
INA Kortamojärvi28.-30.4,2 p, pihan porotarhassa (JA,
Leena Magga, PetriJomppanen), lvalo, keskusta j.å. 1
ad p (JHo, Pentti Peltola, Sami Valle), lvalo, Mellanaapa
jvp 6.5. I p (jHo, JNi, JET, Jatta Kaivosoja)ja
samassa
paikassa myös 26.5. 1 p (00, JHo, JNi, ES) sekä 23.6.
1 p varisparvessa (JHo), Lemmenjoen kp 11.6.1 +2kv
(Juhan Matti Näkkätäjärvi, Antti patojärvi),
SAL Märkäjärvi 9.10. 't m E (AAA, VNm).

Varis (Corvus corone cornix)
Alkuvuoden suurin määrä ROV Mäntyvaa rakp 6.4.352
p (ARu).
Pesimäkauden jälkeen nähtiin vielä enemmän: ROV kes_
kusta, Kirkonjyrhämä '18.10. 500 p (AMä).
Sydäntalvisia havaintoja pohjoisesta UTS kk ja ENO Kil_
pisjärveä myöten,

Lampila).

Nokivaris (Corvus corone corone)

Naakka (Corvus monedula)
Naakkahavaintojen määrässä siirryttiin uudelle satalu_
vulle, kun ilmoitusten määrä oli noin220,
Havainnoista vajaat 160 tehtiin ROV, ja näissä on luon_

nollisesti paljon päällekkäisyyksiä. Naakka on kuitenkin
vakiintunut ympärivuotiseksi lajiksi kaupunkiin.
Talviaikaiset määrät ovat pieniä, tammi-helmikuun suurin
määrä Urheilukatu 25.2. 5,lennossa teollisuuskylän su_
untaan (PPe). Muuttajat saapuvat jo maaliskuussa, jol_
loin laskettiin myös ROV vuoden suurin määrä: Hallitus_
katu 30.3. n. 70 lennossa SE (KK). pesinnät varmistuivat
ydinkeskustassa ja Karhunkaatajantiellä. Lokakuun
alkupuolen jälkeen elettiin naakatonta aikaa, kunnes aivan
vuoden lopussa havaittiin taas talvehtija: ROV keskusta
30.12.1 p, "lensi Postitalon katolle varisten ja pulujen jou_
kossa" (VPe).
ROV jälkeen eniten havaintoja yLl, missä nähtiin
helmi_

kuulta lokakuulle. YLI Kuivakankaalla laskettiin myös
vuoden suurin naakkaparvi:5.9. 120 p (JSa).
Havainnot muualta: ENO 2, INA 4, KIT 5, KMJ .12, KOL

Yks epävarmaksi jäänyt havainto: ROV Ounasjokisuisto
ad p, todennäköinen, istui varisparvesså rantapu_
josta lähti yksin lounaaseen (JKn, LLa).
Skossa,
Edellinen ja ainoa havainto Lapista on ,12.g.2007 ROV
11.7 . 1

Mäntyvaara (AMä). Nyt tehty havainto on mielenkiintoinen, sillä Rariteettikomitean mukaan useat Suomessa

tavatut nokivarisyksilöt ovat viettäneet monia vuosia
samoilla alueilla, mutta liikkuneet laajalti (Lindholm ym,
2008). Pisimmillään RK on tulkinnut yhden ja saman lin_
nun elelleen samoilla seuduilla puolenkymmentä vuottal
Kaikki nokivariksen näköiset linnut Rovaniemellä kannat_
taa siis dokumentoida tarkasti.

Korppi (Corvus corax)
Suurimpia ilmoitettuja korppisummia:
ROV Mäntyvaara, kp 10.3. n. 300 (JSn),
KOL Lapioftuusikko,' jäteasem
ENO Talvatus 1.5. 70 (TLe,

Kokko 2009

a j4.11.180

ELe).

p (ppe),
I

ouel oteed 6

Å1gu stune4 uo oddrcd

\};q*

I

:esse>1red

t,

'Ot,

u

'uÄ

0lsr

)

l

.r.1orl

rr

"Ir ll

ll)1
.1lo)l

()t

600Z'Z'

ellod

o['d

-leuu
ie)]o
-url

ets0
ess0t

'u!!IU

A0u
-nde1

eAenel

'(ueuueeg eprrg 'ueurddney o11ee1) d tV'Z'VV ouuutsnny
'eJeBAolBIJoy '(uauepe6 ueleuool e[t;eue3 'osnn1 'elty)
L f 'rz pllouts '(elsruuelsoy uy) elleuutlont'd lV'Z'V
-'1.'1,; eledrelrny '(lsl) essoslneslel B00Z '^ olnlltuteu 'd
|t-g\OZ'Zl' t l orlueelueloqv'euuuutdel 71gy
gsseuauuAi ulllqgu essnnlsllBeu-!uue1

I

ffi

'(ey4) e;;euutlont 'd ;. '0f 'B nlnol uotle
-llrH 'Elsnlsol '(eVa) d 1, '0 9 orlopot) 'elsn)isol l1l\)
'(e19) elleuurlonr d ;. 'L't tI Sgd
'('urÄ euurl

/002 plsesolnddop
essosrllopo

llO

l)l lir)l
^>l;
'o'c

'?tAV) esseqtd utolle] utollls uoelIe
1ÄuÄe1 nlurl
1,1,-'1.

;

essl

nlltuteul essos)ineslel

n1e1utde1 'euuuutdel

1gg

ede

lllll) lrrl

,

f'9

'vt)

:e1seuÄelsusnilen eoluteneq e[te5

(snueluoru x snc
-rlsoruop lossBd) uounoleA x uounole^nl)ld

ll

ll
c[

Lt

'(eloy4ey oddeg) d eZ 'l'g ptqllÄgd
eree
uelqÄo6 esey) p7'
' (UplqÄQa e>11 n
lZ
1'
l'
^seuno
'(uSf 'uSt) nn[97 + pegt 'd 90 'B'92 n]e]ope1
AOE

'ln)

l(r)

0f

r'

lulllL

Ao)tri
to)l

:eueetlr erduunns uopon1

.l

'lld 'lov 'lt/\lv ']lv

I
li

ll

dtt t'

e[ AOU ul!]lo]sttllJe^ elolulse6

'n^ elsln 'oos 'tvs 'NVu 'sod

'VNl ulllLlpu ellennn 'essrlÄ1 uerent>lolseunO essluotu
el essesrere>1rg 'BSSBIeIIod tuut soÄut ulllteleL,l
epnLu 'elsr6undne) eso uunns 'eolureleLl 8rL AOU
'8002 euuon^

v
:I0

'd 1. ttlit

r

.t.iil1oÄtLrr,

r

urnl ueuuouo uoue^rq ll0 BolulBABq 9f z oplBs uopon^

ut!lq
:enrÄd

6967 utuurl udnT

Lapin linnfi 2009

Viirinkangas, Erätie 1/ p
flimo Helle),
KOL Sieppijärvi 18.12.2008-25.1.2009 /.1 p, mainittu jo
2008 katsauksessa (Linda pudas),
POS Tolva 28.12.2008-2.1.2009

v.

2lp,

mainittu jo v. 2008
katsauksessa (Markku Kallinen), Olta 20.2. l,iuokin_
nalla (TBa),

KMJ lso§lä Rantapolku 8.2.1t p (Ritva Kaukonen)
UTS Mieraslom pola ll .2.-18.3. 1/ p, havaittu aiemmin
talvella n. 5 km päässä ylä-Utsjoen Korretojalla
(Sulo

Aikio, Juhani Manninen).
Kevätmuuton ensimmäiset 4.4. kahdessa paikkaa:
ROV Kivitaipate 1/ Än (tRa),
SAL Liinaharju 1/ p, ruokinnalla (AAA).
5.4. kolme havaintoa lisää ja 11.4. havainnot kävivät
päivittäisiksi. Pohjois-Lapissakin jo 13.4.
ENO Kitpisjärvi
'1 p, ruokintapaikalta
(KJo).
Kevään suurin parvi vaatimaton pEL Lempeä 17.4.22 p
(JH).

Syksyn suurimmat määrät:
YLI Ahvenoja 20.8. 150 p, lakoontuneessa
ohrapellossa
(lK, TKri), Haapakoski3.g. jS0 p (JSa),
KMJ Oinas 27.8. 150 p (pHä).
Lisäksi iso parvi määrittämättömiä peippoja: yll Haapak_
oski '13.9. 500 p (JSa).
Lokakuulta runsaasti havaintoja kuun loppuun asti,
mar_
raskuulta neljä havaintoa ja kaksi lintua viipyi ruokinnoilla
talveen asti:
SAL Hautajärvi

1

.11

.-vuoden toppuun

/,1

p (Raili Huhta-

la),

ROV Lapinrinne i3.-29.j2.

Urripeiopo

i/

p (AMä, OMä).

SAL Salmivaara 1.-12.11..1 p, harvakseltaan (ppi),
kk 22.11. 1lp, "ruokinnaila viherpeippoparvessa

!9D

22.11. saakka" (Tapani Tuovinen), Jeesiö
(JariAaltio),
POS Karjalaise nniemi

T

17

,-20.11. 1l p

.12.2009-j0.1 .2010 1/ p (Sirpa

Kemijärvi keskusta, Seinälä 12.12.200g_j6.1.2010

tt

p

(PAa, Anitta Aalto, Tuukka Aalto, Veikka Aalto,
lina Aalto).

Keltahemppo (Seri
ROV Niskanperä25.5. /1 , ,,tentelija äänteti peilon
reuna.
pusikossa" (JJ).
Tiedossa on yksi aiempi havainto yhdityksen nykyiseflä
toimialueelta: EN0 Kitpisjärvi 26.4.2001 1 p (Anterc
Järvinen, juhani Lokki). Lisäksi nähtiin 2.7._18..8.1g75
Tornio, Alatornion hautausma

a 111 p,tuolloin Tornio kuulur
LLY:n toimialueeseen. Rariteettikomitea ei ole
käsitellyi
havaintoa, keltahemppo kuului ,1975 RK:n tarkastamiin
lajeihin.

Keltahemppoja ilmoitettiin vuonna 200g Tiiraan
erin.
omaisen paljon, 3g havaintoa kymmenestä kunnasta.
Iähimmillään laji nähtiin Torniossa ,1g.6.

Viheroeippo (Card
Havainnot Pohjois-Lapista: ENO 146, tNA 94 ja
UTS 14.
Pesintä varmistettiin kahdessa paikassa: lNAAhkioniemi
(SPa)ja lnari kk (Spa, Laita Wäre). Kesäkuutta
ei Enontekiöltä ilmoitettu yhtään viherpeippoal
Kaksi yli sadan linnun parvea ilmoitettiin:

ROV keskusta, Asemieskatu 24.2. 160 p (JJ),|NA
Tirro
24.1.130 p (MR, lrma Majander, Taru RikkoneÅ).

frin

Tammi-maaliskuussa järrejä

havaittiin,tllaikalta, kunnissa lNA, KtI, KMJ, pEL, ROV SOD ja ylt. Luvussa
ovat mukana edellisessä katsauksessa mainitut
kolme
talvehtijaa.
Huhtikuun alussa muuton alun merkkeinä kolme

Tikli (Carduelis carduelis)
Kymmenen havaintoa:
KIT kk, Marjalantie24.1.1 (Eita Marjata), Atakittitä
31.1.
1 (lMä), Alakittilä, Tuutentie 6.2.-18.3. 1 ruokinnaila

havain_

toa:

3.4. 1/ (Anna-Liisa Keiloniemi),
!l!.fyn.t<t<aus
ROV Kivitaipate 10,4.2 p Ä
lRri Koskenniska),
KlTAlakylä 15.4.1 p (Risto Marttita)
Yleistyi 20.4. jälkeen, pohjois-Lapissa kevään ensi_
havainto ENO peltovuona25.4.1/,1 p, ruokinnalla (Aulis
Harju). Kevään suurimmat parvet:
KMJ keskusta, Kuumalampi 7.5. väh. 300 p (Jj),
INA lvalo, Satmenranta 13.S. 200 p (JHo).
Syksyn isoimmat määrät:
SOD Vuotso 1'1.8. väh. 300, ',parvessa myös peippoja,,

(ple,

Esa Lehtonen), Vittakumpu 30.3. 1 p, ruokinnaila (Hitkka
Rantakokko, Seppo Karjalainen),

[!t.tgftojarui t.2. 1 p, urpiaisparvessa (AHa),
INA Nellim, Käärmeniemi 3.5. ,t p, ruokinnalla (iarja
Art_
tijeff, Johanna Jalkanen),
UTS_Kaamanen 30.S. 1 p, ruokinnalla (Jarmo
Lehtonen),

I!,I??lyirrri,

Korjuniemi 20.6.2 p (Jouko pytväs),
.1 m S (OHi), kk 13.10'2p (inkeri

SOD Aältövittikko 31.7
Nieminen).

Kittilän kk ja Alakittilän havainnot koskenevat samaa

(0Hi)
ROV Poikkimaat 13.9. 300 p, 'ijärrit enemmistönä,, (AMä).
Havaintoja tasaisesti lokakuun loppuun asti, sen jälkeen

lintua. Vittakumpuun tulee kirkolta matkaa kahdeksan
ki_
joten sieilä nähty tintu voi oila sama.
puotiila
Eri
l9m9j1ia
Kittilää seikkaili yksinäinen tikli myös marras-joulukuussa
2008, liekö näissä kaikissa havainnoissa kyse samasta
yksilöstä?

nähtiin vielä ruokinnoilla:
KMJ juujärvi 1.11.1 p (Kari peuna, päivi peuna),
Kokko 2009
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linnut 2009

syyskuu 53, lokakuu 9, marraskuu 0, joulukuu 1.
Lajilleen määrittämättömiä tai pikku/isokäpylinnuiksi
määritettyjä nähtiin 7 27 lintua. Esiintyminen kuten pik_
kukäpylinnulla: niukkaa kesää ja alkusyksyä lukuun

Vuoden suurimmat punatulkkumäärät laskettiin tammikuussa:

otta_

matta. Yksilömäärät kuukausittain: tammikuu 2, helmikuu
0, maaliskuu 13, huhtikuu 24, toukokuu 6g, kesäkuu
155,

heinäkuu '104, elokuu 164, syyskuu .180, lokakuu
marraskuu 0, joulukuu 1.

.15,

thraustes)

lsokäpylintu (Loxia pytvoosittacus)
Vuoden isokäpylintuhavaintojen summa oli ,16,1 ja yk_
silömäärä 663. Yksilömäärät kuukausittain: tammikuu
64, helmikuu 4, maaliskuu 26, huhtikuu 54, toukokuu
2'1, kesäkuu 109, heinäkuu 126, elokuu 87, syyskuu
73,
lokakuu 24, marraskuu 50, joulukuu 25.
Kaikkia käpylintulajeja havaittiin harvinaisina vieraina
ruokintapaikoilla vuoden aikana.

ROV Muurola 22.S. jlp (Martta Lammassaari), Vant_
tauskoski 25.5. itp Ä lnuti Hatonen), Niskanpårä 25.5.
3 A (JJ),
Havaintoja ilmoitettiin S1, mikä on vähemmän kuin
2008 (68 hav.)ja samaa tasoa kuin 2OO7 (45 hav.). yk_
silömäärät kunnittain, ilmeisimmät päällekkäiset havainnot poistettuina: KMJ 9, pEL j2, pLK 2, RAN 2, ROV

27

SAL 1, YLI 5.
Syysmuuttoajalta vain pari havaintoa, ja vuoden viimeinen poikkeuksellisen myöhäinen:

tept nsi rkku (Ca

Ica ri us Iap oon i cus)
Ensimmäiset viime vuosien tapaan huhtikuun viimeisellä

p (vt).

Kevään suurimat parvet:
KIT Pakatti 4,5. 70 kiert, lisäksi samalla pettoaukealla
myös a30 p ja a20 kiert (tMä),
PEL Turtola 8.5. 55 p (JH).

marjasadon jäljiltä tammikuussa tehtiin peräti

75 taviokuurnahavaintoa, kokonaisyksilömäärä oli
353.
Suurin osa havainnoista ROV, länsirajan kunnista laji
oli

Helmikuulta 2l havaintoa 72 linnusta. Maaliskuussa laji
yleistyi jälleen: 84 havaintoa, S11 yksilöä.
Maaliskuussa
laskettiin myös vuoden suurimmat parvet:
SAV Seitajärvi 6.3. 40 p (Eita ytitokka),

,

Pohjois-Lapissa vasta toukokuun puolella: INA Mella_

lävlokuurna (Pinicola enucleator)

kateissa.

ROV Paavalniemi 23.4,1 ä (JSo), Niskanperä 24.4. 1 N
(lRa) ja samassa paikassa 1 ä (ARu), Arotnperä
24.4. 1

naapa2.5.2 (00, Ros).

KMJ keskusta, Ahvensalmi 1 3.-1g.,1 0. 1 ,1 kv p, ruokin_
nalla (KU, Marjatta Uino, pAa).

Kokonaisyksilö näärä 235. Muutam ia tintuja havaittiin

ROV Perunkajärvi 8.5. /1, valokuvattu (Tapani Kuoksa,
Seija Kuoksa),
PLK Kairala 10.5. 1 p, valokuvattu (Marita Riipi, Terttu

Konttinen, Paavo Holmisto).

YLlAavasaksa 25.5. 1lp Ä liSa;

ruokintapaikoilla.

ENO Palojärvi 24.4. 11, ruokintapaikaila (Outa-Matti pato_
järvi, Nils-Lassi Palojärvi ym.),

11.s. 1 p (Antti patojärvi, Sirkka patojärvi,
lryl lgiv?ngmi
MR, VJu), Saarisetkä 11.5.I p, ruokintapaikaila (Saili

Muutto alkoi normaaliin aikaan:

KOL Yllästunturi 1S.3. 35 kiert (ppe).
Huhtikuulta 1 6 ilmoitusta.
Havaintomäärät syksyllä-alkutalvesta kuukausittain:
syyskuu 12, lokakuu 36, marraskuu 4 ja joulukuu 5.

Kuusi havaintoa, mikä on selvästi pienin määrä jaksolta
2005-2009. Ajallisesti hyvin tiivis esiintyminen, kaikki
havainnot tehtiin vajaan kolmen viikon sisällä.
PEL Konttajärvi 22.4. 1 p (Arja post),

Riikonen),

Punavarpunen fCar

!,unsaan

KMJ keskusta 25.1.36 (Vesa Koistinen),
SOD Raudanjoki 14.1,23 p (Onni Riipi).

Syysmuuton ensimmäinen havainto pohjois_Lapin
eteläpuolelta ROVAronperä, Jängislahti 25.8. S kiert, 1a
(ARu, MPe).
Viimeiset:

UTS Guköeluoppat 13.9. 1 S (JA),
ROVApukka 20.9. 1 p (TSn, JSn).

Putmunen tPtectro
Yksi talvihavainto ilmoitettiin: UTS parsi 23.,1. 1 p,,'viipyi
päivän pihalla" (Kirstija piera Guttorm)
Muutolla ensimmäiset normaaliin aikaan:
SAV Värriö 5.3. 1 nous (Eita ytilokka),
KIT Ylivaara 9.3. 20 p, ruokintapaikalla (Hannu Tikkanen),
INA Mellanaapa jvp 10.3. 5 m (JNi).
Yleistyi maaliskuun viimeisinä päivinä. Maalis_huhtikuutta
noin '150 havaintoa. Kevään suurimmat parvet jäivät pa_
rin viime vuoden lukuja vaatimattomammiksi:
INA Urupää 19.4. 1S0 p (MR),

42
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Havainnoij alyhenteet:

Ari Aalto (AAa), Esa Aalto (EAa), Matti
Aalto (MAa), pirkkaAalto (pAa), Antti
Aholainen (AAh), Jouni Aikio (JA), Terya
Alaluusua (TAl), Ari-Antti Aska (AAA),
Marjo Aska (MAs), Toivo Baas (TBa),
Mika Bäckman (MBä), Margus Ellermaa
(MEl), Anja Haavikko (AHa), Jorma
Halonen (JH), Taneli Halonen (THa),
Allan Hamari (AHm), Osmo Heikkala
(OHe), Mika Heikkala (MHe), Teuvo
Hietajärvi (THi), Pekka Hietaniemi
(PHi), Pirkko Hietaniemi (piH), Lotra
Hirvas (LHi), Osmo Hirvasvuopio (OHi),
Juhani Honkola (JHo), Ritva Honkola
(RHo), Kalle Huttunen (KHu), panu
Hämäläinen (PHä), Tatu Hänninen (THä),
Ulla Hänninen (UHä), Ville Impiö (VIm),
Veikko Isomursu (VI), Juhani Jalkanen
(JJa), Hannu Jauhiainen (HJa), Mikko
Joensuu (MJo), Kristiina Johansson (KJo),
Erkki Jokelainen (EJo), Jukka Jokimäki
(JJ), Vesa Juntunen (VJu), Kimmo
Kaakinen (KK), Toivo Kalavainen (TKa),
Rauno Kalliskota (RKa), Esa Karkkola
(EKa), Olli-Pekka Karlin (OpK), Urpo
Karppinen (UKa), Vesa Kaulanen (VKa),
Ari Kekki (AKe), Petri Kemppainen
(PKe), Eino Kettunen (EKe), Leena
Kettunen (LKe), Jorma Knaapi (JKn),
Mika Knuuti (MKn), Miia Koivula (MKv),
Aatu Kreivi (AKr), Ismo Kreivi (IK), Topi
Kreivi (TKr), Panu Kunttu (pKu), Jouko
Kärkkäinen (JKä), Leena Laitinen (LLa),
Olli Lamminsalo (OLa), paula Lehtonen
(PLe), Ari Leinonen (ALe), Eija Leppänen
(ELe), Timo Leppänen (TLe), Vesa Luhta
(VL), Jarno Luiro (JLu), Ilka Maaninka
(IMa), Hannu Manninen (HMa), Saana
Meski (SMe), Raimo Mikkonen (RMi),
Leena Muotka (LMu), Jyrki Mäkelä (JMä),
Petteri Mäkelä (PMä), Anssi Mäkinen
(AMä), Oiva Mäkinen (OMä), Ilmari
Mäkisalo po (IMä), Esko Nevala (ENe),
44

Paula Nevala (PNe), Aila Niemelä (ANi),
Jorma Niemelä (INi), Veli Niemi (VNm),

Erkki Nieminen (ENi), Vesa Nivala
(\INi), Olavi Nyyssönen (ONy), Olli
Näyhä (ONä), Tuomo Ollila (TOl), Olli
Osmonen (OO), Riitta Osmonen (ROs),
Pekka Paartnan (PP), Jörgen palmgren
(JPg), Jukka Parkkonen (Jpa), Sampo
Parkkonen (SPa), Päivi Patjas (ppj), Antti
Pekki (APk), Teppo Peltonen (Tpe), pekka
Peltoniemi (PPe), Markku pernu (Mpe),
Vesa Perttunen (VPe), Antti pesola (Aps),

Antti Peuna (APe), Ossi pihajoki (Op),
Petri Piisilä (PPi), Anneli pulkkinen (Apu).
Jorma Pulkkinen (JPu), pekka punnonen
(PPu), Kalle Rainio (KRa), Ilkka Rautio

(IRa), Sanna Rautio (SRa), Jouni
Riihimäki (JRi), Mar"tti Rikkonen (MR),
Viljo Ruokanen (VRu), Antti Ruonakoski
(ARu), Johanna Ruonakoski (JRu), Jarmo
Saarela (JSa), Markus Salmi (MSa), Martti
Salminen (MSn), Sara Salminen (SSa),
Eero Salo-oja (ESo), Aino Salo (ASa),
Jorma Salo (JSl), Heikki Seppänen (HSe),
Jukka Siltanen (JSn), Taina Siltanen
(TSn), Jukka Simula (JSi), Esko Siryola
(ES), Jukka Soppela (JSo), Ilkka Spets
(ISp), Pekka Sulkava (pSu), Olli Sälevä
(OSä), Jan-Erik Tanhua (JET), Juha Takalo
(JTa), Tapani Tapio (TTa), Sami Tuomela
(STu), Kauko Uino (KU), Simo Valkonen
(SVa), Reijo Vallioniemi (RVn), Veikko
Vasama (VVa), Tuomo Waara (TWa), Kari
Westerlund (KWe), Matti Mrtanen (MVr),
Eeva-Liisa Vuonnala (EVu), Tuomas
Väyrynen (TVä), Roland Vösa (RVö).

Viime Kokko lehteen korjaus 2008 sivulla 55 kuvan
pulmusesta on kuvannut paavo Laine
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Olli-Pekka Karlin

.rreille

Lisäyksiä ja korjauksia havaintokatsauksiin 2007-2008

Pekka Rahkc

Yhdistykselle vuosittain ilmoitettavien havaintojen määrä on lyhyessä ajassa, käytännössä Tiirahavaintopalvelun käyttöönoton myötä, noussut kymmeniin tuhansiin. Havaintomäärän kasvun
myötä kasvaa myös katsaukseen asti pääsevien virheiden mahdollisuus. Tähän artikkeliin on

,.aaja
- i0 or
:stelmå

-..1okse

koottu lisäyksiä ja korjauksia kahteen viimeisimpään Lapin havaintokatsaukseen eli vuosiin 2007 ja
2008 (Rahko ym.2007 ,2008). Jos tiedossasi on tämänkin jälkeen korjauksia kyseisten vuosien tai
varhaisempiin katsauksiin, lähetä oikaisut tämän kirjoittajalle tai yhdistyksen havaintovastaavalle.
Korjaukset:
Ruisrääkkä

MU0 Jerisjärvi 26.8.2008 150 p (Airi Leppälä), po. ko-

POS Karvosenvaara 9.6.2007 I Ä (Timo Posio),
RAN Pahkalehto 18.6.2007 1 ad (Allan Hamari,

Ranr
Eskc

Teija

: Inari

Ensimmäinen','lktl1

SOD Jeesiö 4.-5.8.2007 1 pÄ(JariAaltio).
havainto Sodankylästä.

Haarahaukka
PEL Pellojärvi 15.8.2008 2 p, Iaji po. haapana.

Saln

.{nss

Tukkakoskelo
skelolaji 24.-26.8.2008.

Pellc

,kakr

Lisäykset:

Kehrääjä

Lvhvtnokkahanhi

SOD Vuotso 30.6.-17.8.2007 1 p (Osmo Hirvasvuopio

S0D Kelujärvi itäpuolen pellot 27.5.2007 4 p ja Puolak-

ym.)ja SOD 10 km kk:n eteläpuolella nelostien varrella

kavaaran turvesuolla todennäköisesti samat 4 p 28,5.
(Markus Salmi).

18.8.2007 1 p (Pekka Paarman).

Valkoselkätikka
ROV Mellavaa ra 21.9.2008 1 / kiert (Jukka Simula).

Valkoposkihanhi

....des
,.1 p

-:

.intr

i0:
'.'1r

I

SOD Sassali 18.6.2008 2 p (JouniOllila ym.).

-:.,a k

Pähkinänakkeli
Sepelhanhi

SOD kk 9.11.-6.12.2008 1 p (Pekka

SOD Moskuvaara2l.-22.6.2008 1 p (Hannu Kropsu).

vm.).

ja Raija

Paarmar
.-rksi

Pi

Riekko

Pähkinähakki

SOD Vuotso 6.12.2007 < '100 NW (Osmo Hirvasvuopio).
Lähes sata riekkoa parvessa juuri puidenlatvojen yllä

S0D kk 20.1.20071 p pihlajissa (MauriVirpikariym.).

I Ill

matkalennossa, vuoden suurin havaittu parvi.

Vuorihemooo

l.

-:.

I

Korpimetso

NA Kesäkotajä

rv

et 20.4.2008 1 p ruoki

n

na

I

la u rpiaisten

kanssa (Anja West),
INA Solojärvi, Ahkioniemi 20.4.20081 p ruokinnalla,
valokuvattu (Sampo Parkkonen).

SOD kk 25.6.2007 1 p (0P). "Teertä isompi, lyyraa
pyrstössä, siivet lähes kuin ukkometsolla."

Kirjallisuus
Rahko P., Aalto P., Aholainen A., Kreivi 1.,
Mutanen T. & RuonakoskiA. 2007: Lapin linnut
2007. - Kokko 22:4-46.

Amerikanjääkuikka
UTS Pulmankijärvi 21.6.2007 1 +2kv jp (Roni Väisänen,
Marika Kuittinen).

Kaulushaikara
Sattanen 17.8.2007 1 p (Raimo Saastamoinen ym.). Kolmas havainto Sodankylästä.

Rahko P., Aalto P., Kreivi 1., Piisilä P. &
RuonakoskiA. 2008: Lapin linnut 2008. Kokko 23:4-44.
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rikanjääkuikka; muut uudet kisalajit olivat
pikku-uikku, kaulusha ikar a, aro -/ni ittysuo haukka, tunturihaukka, pikkusirri, turturikyyhky, viirupöllö ja idänuunilintu. Yhteensä kisoissa on havaittu

2l2lajia.

Tulokset:

1. Antti Ruonakoski ROV

155

2. Anssi Mäkinen ROV 130
3. Juhani Honkola INA 129
4. PirkkaAalto KMJ 128
5. Ari Leinonen Oulu 127*
6. Ilkka Rautio ROV 120
7. Jorma Niemelä INA 99
8. Jorma V.A. Halonen PEL 91
9. Juhani Jalkanen ROV 81
10. Jouni Aikio INA 74
11. Leena Muotka ROV/UTS 67

12.Elina Seppänen ROV 66
*2J vrk aikana

1.

Juhani Honkola

INA

91

2. Jorma V.A. Halonen PEL 88
3. Antti Pekki ROV 87
4. Jouni Aikio INA 61
5. Ilkka Rautio ROV 60
6. Jukka Siltanen ROV 55
7. PirkkaAalto KMJ 53
8. Taina Siltanen ROV 37
9. Juhani Jalkanen ROV 34
10.

ll
.

a

Kristiina Johansson ENO 32

Talvesta 1996-1997 alkaen Lapin lintutieteellisen yhdistyksen alueella on j ärj estetty
vuosittain kaikille avoin joulu- ja tammikuun kestävä pinnakisa. Kisassa on kolme
sarjaa: yksi kuntien välinen (missä kunnassa havaitaan eniten lajeja) ja kaksi henkilökohtaista sarjaa (LLYn alueen pinnat ja ko-

tikuntapinnat). Havaintoja ilmoitettiin jokaisesta toimialueemme 16 kunnasta. Koko
Pihapinnakisa 2009
toimialueen ja kuntien lajrmäärät edustivat
hyvää keskitasoa, mutta henkilökohtaiset
Pihapinnakisassa kilpaillaan suurimmasta tulokset olivat selvästi tavallista vaatimatpihakohtaisesta lajimä arästä vuoden aika- tomampia; kenties kylmä ja runsasluminen
na. Ensimmäinen kisa järjestettiin 2008 eli talvi hillitsi retkeilyintoa. Huikein havainto
nyt kisattiin toista kertaa. Osaa ottaneilla oli Jorma Halosen Ylitorniossa havaitsema
pihoilla havaittiin yhteensä 134 lajia. Har- pilkkaniska, joka oli myös ainoa uusi kisavinaisin laji oli Ilkka Raution havaitsema lajr, joita nyt on yhteensä 106.

kaulushaikara.
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A. KOTIKUNTASARJA 2OO9.2OIO

nm(
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4

Juhani Honkola

Inari

Ruonakoski
Juhani Jalkarren
Ari-Antti Aska
Anja HaavikJ<o
Jorma VA. Halonerr
Olli Sälcr'ä
Ossi Pihajoki

Rovaniemi

Rovanierni
Sodankylä

l9

Anna-LiisaKelloniemi

Savukoski

17

Antti

50

Eeva Pyhtilä

27

Vesa Perttunen

Rovaniemi
Rovanierni
Savukoski
Rovaniemi
Rovanierni
Savukoski Kittiiä
Kittilä

Eila Ylilokka
Rovanierni

26

Salla

23

Rovanienri
Pello

23

Oiva Mäkinen
Anssi Mäkinen

Matti Harju

23

Esa Lehtonen
Paula Lehtonen

t9

r

16
15

I

15

.a ku

14
13

12
12

t2

Savukoski

Irja Harju

l0
'-ilta,
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B. KOKO LLY:N ALUE 2009-2010
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1.
2.
3.
4
5.
6,
7.

Ina
Rov

30
27

8.

Jorma V.A. Halonen
Juhani Jalkanen

Pel,Yli

26

10.

Rov

Ari-Antti Aska

Sal

Anja Haavikko
Anna-LiisaKelloniemi

Rov

26
23
23

Sav,Sal,Plk

20

Juhani Honkola

Antti Ruonakoski

12.
13.
14.
15.

Ossi Pihajoki
Olli Sälevä
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Anssi Mäkinen
Oiva Mäkinen
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oihoia Yksilöitä laieia

Pi ha

bonga uksessa tavatti

ii

n tänä vuonna 42 lajia

ja yk-

silömäärä oli 9992 (2009 48 lajia ja 20187 yks).

Enontekiö 26
44

Kemiiärvi

Kittitä

42
25

Kolari

10

MLronio

1R

8
30

Pelkosenniemi
Pello

Posio

977

1775

1499
958
413
533

300
1512

20 937
Rovaniemi 190 7733
Salla
20 s19

Savukoski B
Sodankvlä 25
Utsioki

10

227
865
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Pinnakisojct

Inarin pinnakisa 2009

Juhani Honkola

lnarin Lapin perinteisen pinnakisan purkutilaisuus pidettiin
9.'1. kaksikymmentäviisivuottta vanhan
kaavan
mukaan,

elijo näin monta vuotta miesmuistien mukaan kisailua
on
harrastettu.
Riitta ja Olli Osmonen olivat järjestelyvuorossa ja
he taryo_
sivat erittäin maukkaan aterian alkajaisiksi.
Pinnakisaporukka kokoontui omaaÅ soppeensa ja
aluksi
toivotimme uuden jäsenen, Vesa Juntusen
terveiulleeksi
jo pahasti ukkoontuvaan kerhoon. pinnahuutajana
ja

Pinnatarkastelun loppuvaiheessa joimme kaikille
maistu_
vat täytekakkukahvit ja voittajan kättelyn sekä
taputusten
jälkeen Olli sai kiertopalkinnon
ainakinvuodeksi haltuunsa, mutta kuului jo ääntelyä, että jotain muuta
taputellaan
vuoden päästä? Melkein unohdin tärkeän kohtauksen,
kun RUSORINTAKERTTUA käsitettiin, niin kummasti
"ukot" nousivat jalustalleen ja omituista
kilinääkin
kuului.

sihteerikkönä toimi ailekirjoittanut, sekä Tiirastä
haväinto;a
atk:n avulla kaivelivat JouniAikio ja Olli Osmonen.
Vuoden 2009 aikana havainnoidut, alueellisesti
harvinai-

Tulokset:
1. Olli Osmonen

set ja erittäin harvinaiset lajit lnarin Lapissa:

155
2. Juhani Honkola 15,1
3. Esko
141
4. Jorma Niemelä ,144

Sirjota

5. MarttiRikkonen 133
125

6.

JouniAikio

7. Vesa

Juntunen

117

Ässät:

0lli 0smonen: pikkutylli,pikkukajava, merikihu, sirittäjä,
,
turturikyyhky, tunturikiuru ja hippiäinen
Honkola: Branta sp, tunturihaukka ja pohjansirk,Juhani

ku

Ä/artti Rikkonen: hiiripöilö, hetmipöilö ja vuorihemppo
Vesa Juntunen: haarahaukka

E--:--

pähkinähakki
liejukana
nokkavarpunen
vuorihemppo
turkinkyyhky
tunturikiuru
harmaahaikara
uuttukyyhky
punasotka
heinätavi
rusorintakerttu
merihanhi
harmaasorsa
sirittäjä
härkälintu

meriharakka
mehiläissyöjä
lyhytvarvaskiuru
nuolihaukka
virtavästäräkki
mustaleppälintu
pulmussirri
pikkutylli
merikihu
hernekerttu
ristisorsa
turturikyyhky
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Maaja merikotkan sekd muuttohaukan kannankehitykrestä vuosina 2000-2009 Lapin lintutieteellisen yhdistyksen alueello

MAA. JA MERIKOTKAN SEKIi MUUTTOHAUKAN KANNANKEHITYKSES.
TÄ VUOSINA 2OOO- 2OO9 LAPIN LINTUTIETEELLISEN YHDISTYKSEN ALU-

EELLA

ruomo ottita

Kaikkien kolmen lajin tunnettujen reviirieflmäärä on kasvanut selvästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Maakotkalla tunnettujen reviirien lisäys on ollut 27 prosenttia, merikotkalla 45 prosenttia ja muuttohaukalla peräti 68 prosenttia.
Maakotkalla tärkein syy reviirien määrän kasvuun on tehokas uusien pesien etsintä ja siten paremmat tiedot eikä niinkään kannan todellinen kasvu. Merikotkan ja muuttohaukan
osalta kysymys on parempien tietojen lisäksi myös kannan todellisesta kasvusta. Löytymättä on edelleen useita kymmeniä näiden lajien reviirejä eri puolilla Lappia.
Taulukoissa on kerrottu vuodesta 2000 lähtien kunakin vuonna tiedossa olleiden reviirien
määrä kunnittain sekä viimeisen viiden vuoden (2005- 2009) aikana asuttuina olleiden reviirien määrä. Asutulla reviirillä tarkoitetaan reviiriä jolla ainakin keman viiden viimeisen
vuoden aikana on todettu onnistunut pesintä tai maa- ja merikotka on rakentanut pesää
tai todetaan muuttohaukan ruopima pesäkuoppa tai muuttohaukkaemo/emolinnut pesäpaikalla tai sen läheisyydessä ja niiden käyttäytyminen viittaa niiden pysyvään oleskeluun

reviirillä.
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W!j! merltotkan sekä muuttohaukan kannankehityksestä vuosina 2000_2009
Muuttohaukka

lintutieteellisen

TunnettYjen^muuttohaukkareviirienmääräon kasvanut viimeisen kymmenen
vuoden aika-

y.9Xlt::§:*:,::'I !T"":1I selittyytehortun..hu i*r.;;trr;;#i";;1ääriäffi;ö;
li.on
\rrr mygf
rrryus todellisesta
tuqelrsesta kannan
Kannan Kasvusta.
kasvusta."vu
Vuonna'2009
onna2009 tunnettiln
tunnettiin kaikkiaan24S
kaikki
muuttohauk-

kareviiriä
Kar.cvrura jJotsra
oista zu+
204 reviiriä,
revllna, 82
prosenttla, on ott,rt
öz prosenttia,
ollut ur"iiunu
asuttuna r,uosina 2005_2009.
2005-2009.
Eniten muuttohaukkareviirejätunnetaan Sodankylästa vaikka suurin tiheys
p.l
guurin
on Pelkosenniekmi
rasaisesti levinneena 6h;,
3?J1?:,1:99
,r:y:i:y,10,0,0
I ittaisi yksi muuttohaukkapari.
Suurin osa pesistä sijaitsee-maassa vetisillä aapasoilla. Pahtapesintä tunnet
aan 35 reviirillä
onollut kahdeksalla reviirillä. Puupesaf orät ott..t
tai mef,rrKotKan
tYl::i raKentamla.
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Vaikka kartoitustilanne onkin jo melko hyvi, Lapin omat lintuh anastajateivät
selviä urakasta yksin.-Tämän vuoksi et-elan hanaitaji'a yiit.taa, ruåAu tanäkin'r,uånna
auttamaan
atlastyössä' JoJta avun ohjaus muuten tutkimaita jaamåssa oleville ,tr.itf"
ruutaisiin onnistumaan mahdollisimmän hyvin, olisi hyva kuull^lipiÅomankin väen retkisuunnitelmis.ta..Kirj oittajat kuulevatkin mielellään-teidän retkisrjunni6ilil;;;^ju
oÅttuu at innolla ilmoittautumisia suumrutuvastaaviksi.

I

Atlaksen edistymistä voi seurata netissä.useissa paikoissa. Valtakunnalliset sivut, joilta
löytyy koko maata käsittävä tilanne, tavoitteet, r.fa rruuuirt"j.;6li;;;;;låviwat
osoit-

teesta
liltp : //tvrtttv. li nt u utl u s Ji.

joilla esitellään mm yhdistytsen tavoirteet, niissä edistyminen ja
l_qll*l:ryl1,.r^,ItY*,,
ertlatsta karttoja selvitystilanteesta sekä tuoreet ailasuutiset ovat puolestaan-osoitteessa
!1p /k 9 t uin. lint u atl a xji/inttex.p hp ? r egi o n: 2 3.
Yksittäisten ruutujen tuloksia jä esitäy-iettyjä maastolomakkeita sekä lajikarttoja
löytyy
osoitteesta
elyi1t, lint u atl a s.fihrtlu

l1t tg : /h

s m op s. p hp ? r eg i o n: 2 3
ja lintuatlakseen liittyvå keskusteiuföorumi äsoitteesta

t1t,t11./t4it!utikka.lirtirttt.hetsinki./i/keskustetu/forunr.php? id:7.
Lisäks.i yhte,enveto atla!§esta ja iajikarttoj alöyityy
-y,ir I,fV'n omilta sivuilta:
Ittp : (lwww. I lyJi/atla s_l ly. p hp.
Sivuihin kannattaakäy-qå tutustumassa ja etenkin paikallisyhdistyssivu akannattaaseurata
-J'
kauden edetessä niin tulosten kuin uutiötenkin ,röt ri.
Atlaksen viimeinen rypistys on nyt edessä toivottavasti mahdollisimman moni
saadaan
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harvaan asuttujen seutujen linnustoa. Alue
tarJoaa mahdollisuuden edistää samanai_
kaisesti varsinaisen kaupunkikeskuksen ja
ympäröivien maaseutumåisten alueiden vahvuuksia ja vuorovaikutusta. Vuosien varrella sekä Rovaniemen kaupungin alueelta että
lähi seudun kyli stä on keiatty laskentatietoj a
lintulajien esiintymisestä ja runsauksisä.

Rovaniemen kaupungin pesimälinnustosta on koottu seurantatietoa 1960-luvulta
lähtien; lintukartoituksia tehtiin tuolloin

Lintuhavaintoja on Lapin Lintutieteellisen Yhdistyksen arliistoon kertynyt
.
alan harrastajilta vuosien varrella värsin
runsaasti, mutta systemaattisia kaupungin alueella totåutettuja
kartoituksia
ei viime vuosiltakaan - ole saatavilla.
Varsinaisen kaupunkilinnuston seurannan
lisäksi Rovaniemen seutu tarjoaa mah-

dollisuuden myös maaseuturiraisemman
miljöön linnuston tarkasteluun. Mm. en-

tisen Rovaniemen maalaiskunnan alueella
vuosina 1967 -1969 viiden käyntikerran kar- on selvitetty kymmenen
kylän pesimälintoitusmenetelmällä (Ahonen- 197 0). Samaa nustot 10 hehtaarin kokoisilta-koealoilta
menetelmää käyttäen linnusto kartoitettiin vuonna 1988 yhden
käyntikeffan menetuolloisen Rovaniemen kaupungin alueella telmällä (Jokimäki 1989).
Tutkimuksessa
r,uosina 1983, 1985 (JokimakilggZ) seka mukana olivat tuolloin Jaatila,
Muurola,
,1999-2001 (Jokimäki ja Kaisanlahti-Jo- Hirvas,. Saare-nkylä, Ylikylä, Tapionkylä,
kimäki, julkaisematon). Tutkimusalueina Marraskoski, Meltaus, Jääskö ja Lohiniva.
olivat kaupungin ydini<eskusta, keskustaa Lintuhavaintoja maalaiskunnän
alueelta
ympäröivä alue sekä Rantavitikan oma- on koottu lintuharrastajilta
LLy:n
kotitaloalue. Sekä Rovaniemen kaupun- toon, mutta tutkimusasetelmallisiaarkiskar_
gin_.että maalaiskunnan alueella on tähty toituksia ei edellä
mainitun, vuoden 19gg
erillisiä, esim. ympäristövaikutusten arvi- selvityksen lisäksi juurikaan
ole tehty.
orntrmenettelyyn liittyviä linnustoselvityk_ Suomessa toteutetuissa lintuatlasselvityk:lä.§4!g jg Jokimåri tees, Jokimaki ja sissä (vuosina 1974-1979 ia 1986-1989) on
Helle 1997, Jokimaki ja Kaisanlahti t99i). kartoitettu linnuston levinneisyys
l0 km x
Kaupungin alueella sijaitsevan Har- 10 km kokoisilla tutkimusruuciuilla,
jotka
julammen pesimälinnustö on kartoitet- kattavat koko Suomen.
Parhaillaan ori metu . kahdesti, vuosina 1998 (Kaisan- neillaän kolmas Helsingin yliopiston luonlahti ja Jokimäki 1998) ia 2008 (Kai_ nontieteellisen keskusmuse-on lioordinoima
sanlahti-Jokimäki ja loliimaki zöos). atlaskarloitus.
Löytyykö vielä peltosirkku Ailaskartoitukseen
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metrin ruutukokoa on eurooppalaisissa ur_
banisaatiotutkimuksissa käyietty jo 1970ja 1980-luvuilla sekä varsin yleise"sti viime
vuosina Suomessa julkaistuisia kaupunkien
Intuatlaksissa. Rovaniemen 1 km x I km

Rovaniemen kaupunkilintuatlas
Lisätit
-projek"taltin tulokset tallennetaan sähköiseön
lenlus- ja katseluohjelmaan, johon yhdis- projek
tetään myös muuta lintuharrastusiietoa.
Kaupunkilaisten tekemien lintuhavaintojen projek
kokoiset ruudut löytyvät
tarvittavine 1o- varmistuksia pyritäan projektin kuluessa
-osoitteesta
makkeineen internei
: htto / I se- tekemään aktiivisten lintuharrastajien volain.lintuatlas.fi/rovaniemenlintuatlas.php . imin. Kaupunkilaisilta
kootun lintutie_
:

Kirjallis
Ahoner

linnustc
yliopistr
Hyytiä,
1983:

Helsink
Jokimät
alueellit

keskiba

gradu-tt
laitos. 4

Jokimäl

-Lapin
värisuot

Pikkusirkku on hyvä tintumatkaituvattti

@

Matti Suopajärvi

Jokimäl
pesimäl
Vanttau

don luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta
ympäristön tilan seurannässa aivioidaan
kaupunkilintuatlaksen edetessä. Matkailuvrittiiiille j ärj estetään esittelyrerkiä erityyi_
pisille lintukohteille. proj ektin www-silvus_
to, jo.ssa hankkeen etenämistä ja tuloksia

Rovaniemen kaupunkil intuatlas
-proiektin
tavoitteena on tuoda lintutieto mranLavt,in
suunnittelun saataville aiempaa helpommin.
Luonto- ja lintutiedon saatävuus värmistaa
osaltaan Rovaniemen kaupunkilaisten
elinympäristön viihtyisyyden ja terveelli_
esitellään, pyritään ay aamaan mähdollisim_ syyden säilymistä.
Linnit ovai hvvä indi_
man varhaisessa vaiheessa.
kaattoriryhmä arvioitaessa viheialueiden
ja -vyöhykkeiden suunnittelun onnistunei_
Projektin päätösvaiheessa vuonna 2011 suutta..
Kun _kaupunkiympäristö muuttuu,
toimitetaan Rovaniemen lintuatlas
myö s kaupunkialueen pesimälinnusto muut_
julkaisu, painatetaan esite Rovaniemen tuu. Linnustotietojen
arvokkaimmista lintukohteista ja mat_ lisiin kasvillisuus- jalinkittamisellä alueel_
maankäyttötietoihin
kailullisesti kiinnostavista liniulaieista täydenneräan ympaiisrön
käyrör. hoiarn,
sekä kirl.oitetaan artikkeleita taajamalin_ suojelun ja suunniltelun
käytettävissä olenuston_ elinympäristön käytöstä ajan am_ vaa luontotietoutta
merkittavallä ta_
mattilehtiin ja tieteellisiin julkaisuihin. valla. Toivotammevarsin
kaikki
Projektin kulusta ja tuloksistä tiedotetaan tervetulleiksi Rovaniemen kaupunkilaiset
kaupunkilintuat_
paikallislehdissä sekä muussa mediassa. las
-projektin lintuhavainnoinäin pariin!
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Gavia työryhmä

Kaakkuri ja kuikka
Birdlife

5)Vu

Suomen vuoden linnut 2010 ovat kuikka ja kaakkuri.

Lajit ovat näkyvyyden ja kuuluvuuden sekä pitkän pesimäkauden ansiosta kiitollisia
seurattavia. Vuoden 20i0 alkana pyrrtään saamaan mahdollisimman hyvä arvio_lajien

6)A1

7)ri

nykykannan suuruudesta Suomessa sekä kunkin paikallisyhdistyksen. alueella' Vuoden
lopfupuolella yhdistyksen pitäisi pystyä antamaan_.arvio lajien pesimäkannasta sekä
viiåeäikaista kannan kehityksestä yhdistyksen alueella.
Tavoitteen saar,.uttaminen edellyttäå paikällisyhdistyksiltä aktiivisuutta. On koordinoitava
tiedon keruuta, innostettava jäieniä iarkistamaan tunnettuja ja potentiaalisiapesimäpaikkoja sekä tekemään inventointeja. Näin voidaan varmistaa mahdollisimman hyvät tiedot.
Erityisenä haasteena on saada här:rastajat kertomaan myös tuloksettomista käynneistä potentiaalisilla kohteilla.
Vuoden aikana kerätään tietoja myös pesintämenestyksestä, tehdään tunnetuksllajien
elintapoja sekä kannustetaan hanasiajiala yleisöä lajien.seurantaan ja suojeluun. Tavoitteena^on kerätä mahdollisimman paljön äinäistoa myös aiemmilta vuosilta jo kuluvan talven aikana. Ennen maastokautta-kerattya aineistoa voidaan siten hyödyntää kesän 2010
inventointien toteutuksessa ja suunnittelussa ja siitä on apua kannankehityksen arvioin-

Tiet
Kun

nissa.

Lisi

Vuoden 2010 aikana kerättävien tietojen perusteella julkaistaan yhteenveto fajien nykytilanteesta ja kannan kehityksestä Suomessa. Aineisto myös arkistoidaan Gavia-työryhmän
j a p aikalli syhdistysten myöhemp ä ä käyttöä j a laj i en s eurantaa varten.
Kerätään yhdessä hyvä aineisto vuonna 2010.
Birdlifen Gavia-työryhmä:
Kalevi Eklöf, Jukka Kauppinen, Lasse Kosonen, Pekka Lehtonen, Pertti Virta,Jukka Vir-
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Kuikka

jo kaakkuri

määrän perusteella voidaan sitten arvioida kuinka lähelle todellista määrää on päästy.
Kertakäynti toukokuussa ennen haudonnan alkua paljastaa kenties vain 60-800/o prosenttia pesimäpaikoista. Lisäksi lintujen liikkuvuus ja pesimättömät linnut vaikeuttavat
pesimälampien erottelua kalastus- ja oleskelupaikoista.
Kullekin tarkistettavalle kohteelle olisi hyvä saada vastuuhenkilö, joka lupautuu hoitamaan
tarkistukset ja estyessään ilmoittamaan siitä, jotta paikalle voidaan ohjatå varahenkilö. Aineiston kokoamisen yhteydessä olisi suositeltavaa tarkistaa, että havainnoijat ovat käyneet
oikeilla kohteilla. Tärkeää olisi myös huolehtia, että kohteet tulisivat tehokkaasti tarkastetuiksi. Pesimärauhan turvaamiseksi eri henkilöiden päällekkäistä havainnointia tulee
kuitenkin välttää, erityisesti haudonta-aikana. Kohteella, jossa pesintä on varmistettu, ei
tulisi käydä uudelleen ennen poikasaikaa heinäkuussa. Jos paikalle on mahdollista tehdä
vain yksi tarkastus, tulisi se ajoittaa siten, että kaikki alueen parit ovat jo pesintänsä aloittaneet. Etelässä tämä ajoittuu yleensä touko-kesäkuun vaihteeseen, pohjoisessa eri parien
pesinnät käynnistyvät tasaisemmin pian jäiden lähdettyä. Jos tarkistuksia on mahdollista
tehdä useampia, voidaan ensimmäinen tarkistus tehdä jo pian jäiden lähdettyä. Kohteet,
joilla lintqa eihavaita tai pesintää ei varmisteta ensimmäisellä käyntikemalla, tulisi tarkastaa vielä myöhemmin (1-2 viikon kuluttua) uudelleen. Jos kahdella ensimmäisellä
käynnillä lintu/lintuja havaittiin, mutta pesintää ei varmistettu, paikka olisi hyvä tarkistaa
vielä kolmannen kerran. Kohteella, jossa pesintä on varmistettu, ei tulisi käydä uudelleen
ennen poikasaikaa heinäkuussa.
Havainnot ilmoitetaan ensisijaisesti Tiiraan. Kaikti kaakkurihavainnot pesimäpaikoilta
(myös negatiiviset) on suositeltavaailmoittaa salattuina. Yhden kohteen tiedot on kätevintä
ilmoittaa yhtenä havaintona ja esittaa lisätietoina mita kullakin käyntikerralla on havaittu.

Kustakin käynnistä tulisi ilmetä päivämäärä sekä havaittu yksilömäärä, myös negatiiviset havainnot (lintuja ei havaittu) ilmoitetaan. Hautovasta linnusta ilmoitetaan lisäksi
pesäpaikan sijainti (saaressa, saarekkeessa, tekosaaressa, rannassa). Lisäksi toivotaan
tietoja muiden lajien esiintymisestä (etenkin isot linnut: kurki, laulujoutsen ja kuikka)
tunnetuilla kaakkurin pesimäpaikoilla. Nämä tulisi ilmoittaa lisätietoina myös silloin kun
paikalla ei ole havaittu kaakkureita.
Pesivän kannan inventoinnit
Kaakkurin kannanarvioiden pohjaksi toivotaan myös jär.1estelmällisiä pesivän kannan
laskentoja, etenkin heikommin tutkituilla seuduilla. Inventointejakannattaisi suunnata
ensisijaisesti alueille missä kaakkurin esiintymisestä on tietoja jo ennestään, mutta lukumäärätiedot ovat puutteellisia. Tarkastettujen lampien määrä raporloidaan aluevastaavalle.
Pesivän kannan selvittämiseksi olisi tarkistettava tutkittavan alueen kaikki pesintään sopivat kohteet. Valtaosa pesimäpaikoista on muutaman hehtaarin suuruisia lampia, mutta
pesintöjä tunnetaan pieniltä suolammilta ja avosoiden allikoilta aina 10 hehtaarin pikkujärville. Tarkistettavat kohteet valitaan etsimällä kartalta ensin kaikki sopivan kokoiset
kohteet. Sen jälkeen pyritään rqaamaan joukosta pois sellaiset jotka eivät sovi kaakkurin
pesintään. Niiden tulkitseminen ei kuitenkaan ole karlan eikä ilmakuvienkaan perusteella
aivan helppoa.
Erityisen soveliaita kaakkurille ovat kohteet joissa on pieniä saaria tai saarekkeita. Kaakkuri pesii vain sellaisilla paikoilla, joissa on pesäpaikaksi sopivia sammalmättäitä tai sammalreunus, mutta se voi olla kapea. Rantoja reunustaa usein myös heinikko eikä hautovaa
lintua ole aina helppo havaita.

Pesimätuloksen seuranta
Poikastuoton laskennassa pyritään selvittämään ensisijaisesti isojen poikasten (yli puolet
emon koosta) määrä haudonta-aikaan varmistettua pesintää kohden. Pesimätuloksen selKokko 2009
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Kuikkaja kaakkari

Laskenta-aineiston kerääminen
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Pesivän kannan iaskennat

Parimäärien arvioinneissa tulisi pyrkia laskennoin
selvittämään kuikkien määrä.Erityisen
arvokkaita olisivat laskennat kotrteilta,:"irt, å,
,å.trii"ä."irtou
uil--1tu1,uosikymmeniltä. Näin voidaan parhaiten arvioiåä kann;keli;;;ä'
Luotettavimpia tuloksia pesivän kunra" k;;;;;
;;;ä;l"ukokuussa tehtävillä laskennoilla. Samassa vhteydessä on suosiiåltavaa
119r.", äyär"Lr* pesivä vesi_ ia rokkilinnusto linnustonsöurantaohjeid;;;i;;;n. Kuikkareviiiiitvat
yleensä vakiiniuneet noin
viikon kuluttua iäiden lahäcistaja ..uiiilt
rå.r.Ltäri5
a pariviikkoa tästä eteennlirrältä
päin' Joinakin käväinä jäiden taflio år'årrrt
et.rå-§r"-;;;;,"
vaihain
huhtikuuss a, mutta
kanta on ollut tävslukuinen vasta iort ot u"sr.
ru,
alussakin
kantavoi olla
vajaalukuinen, vaikka jaai
Muig,en.iajien osalta aineiston käyttökelpoisuus määrävtvv laikenta-ajankähdan
"iiti"rt:äläit"r..t.
mukaan. Kuikkäreviirien paras laskenta-aika
Etelä-Suomersä ön normaalivu'oriru o I o.- 1 5.5.
ennen haudonnan arkua.
Pienimmillä järvillä laskenta ornistuu jritrlriti
iä-"t":u'?irrc.-ulla, mutta suuremmilla
vesillä laskennan toteutukseentaryir,;n"vene tai t
kaikki rannat kierretään ja reviiriksi t"tt ,t"å! aroo'tti.-Lskennassa tutkittavan alueen
lintu. Laskennoissa pyiiaan selvittamäan seka r"uiiri.n- nta_aikanamyös yksinäinen
;ti:{ioiJJ, mätuä.
vaikka kaikilla reviireillä ei pesitakaän, pesiä ei
"tiä
tule etsiä häirinnän
välttämiseksi.
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lintutieteellinen

ry: n toimintakertomlts vuodelta 2009

Lapin lintutieteellinen yhdistys ry:n toimintakertomus vuod elta 2009
vuosikokous
f-n{igy§e_n
16.2.2008

pidettiin

Rovaniemen Arktikumissa. Hallituksessa toimivat Pirkka Aalto (puheenjohtaja), Veikko Isomursu (varaäuheen_
19ht9j a), Ilkka Rau tio (s i hte eri), O I fi -p ekka
Karlin, Antti Ruonakoski ja Fetri Kemppainen sekä varajäseninä Juhani Jalkanen
ja Viljo Ruokanen.
Rahastonhoitajana toimi Tuija Holm, tilintarkastaj ana Pirj o Ilvesviita iekä varatilintarkastaj ana Jorma Halonen.

LLY:n Birdlife-edustajina
olivat pirkka
-

Aalto ja Ossi Pihajoki,
al uevastaavana Pirkka Aalto.
Havaintovastaavana on jatkanut Antti Ru-

onakoski sekä IBA- ja atlasvastaavana
PirkkaAalto.
Havaintojärjestelmä Tiiran yhdistyskäyttäjinä toimivat Pirkka Aalto. Antti i{uonakoski, Petri Kemppainen, Iikka Rautio ja
Petri Piisilä sekä LAHKO:n puheeniohtä_
jana Antti Ruonakoski.
Yhdistyksen internet-sivujen ylläpidosta
vastasi Antti Ruonakoski
Yhdistyksellä on myös oma sähköpostiverkko,. LlY-lista (noin 140 osoitetta), johon voi lähettää lintuhavaintoja rai ,iiuitu
lintuihin liittyviä asioita.
I

I

l

l

I

l

-

luontokuvia Norjasta

ja

Linturetkellä

Listae

Suomessa
10.12. Olli-Pekka Karlin ym.: Vuoden2009

yhdisl

lintukuvasatoa
Yhdistyksen järjestämät retket ja opastustilaisuudet:
Retkikummiretkiä.
Ohjattu linturetki yleisölle pellossa 26.4
Kevätmuutontarkkailup äivät 25.4. ja 2.5.
Tomien taisto 9.5.
Kolmen tornin kierros ylitorniolla yhteistyössä Ylitornion Luonnon kanssa 17.5.

21.3. Martti Rikkonen: Kotkia tunturissa
16.4. Ossi Pihajoki: Lintumatkailua kolmessa maanosassa

24.9. Pirkka Aalto: Tiibetinh anhia jamuita
Kemij ärven kummallisuuksia

22.10., Ilpo Kojola: Selviyryykö tiikeri?

non kanssa 23.5
Ohjattu linturetki yleisölle pellossa 30.5.
I-_inturetki Arvospuolen, Sokanaavan ja
Kilpiaavan lintutomeille Kemijärven luonnon kanssa 14.6
Muu toiminta:
Aves Lapponia -linturalli 6.6 -7.6.
Lokakuun pinnakisa
Inarin Lapin pinnakisa
talvilintuki sa 7.12.-3 1 .1
Ekopinnakisa
Pihabongaus
Pihapinnakisa
Kem_ij ärvi-Pelkosenniemi pinnakisa
Elonkorjuu pinnakisa
Lapin jaKoillismaan linhrharrastaiien ia lu_o_ntokuvaajien maastokauden päätbs SäIan
Naruskalla Kuusamon lintukerhon kanssa
15. -16.8.

tysprojekteihin, pinnakilpailuihin' sekä
Irntulen rengastukseen. Lintuaiheisia kir_
joituksia on ollut Lapin Kansassa, Meän
Tomionlaaksossa ia Koillis-Laoissa.
Pirkka Aalto edusti yhdisrystämme girdtife
Suomen edustajiston syyskokouksessa.

Pohjois-Intiassa jä Nepalissa
_ \gtt<e!!
21.11. Mikko Ala-Kojola: Atiantin aarella
-^
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Linturetki Kemijärvellä 17 .5
Pyöräretki Kemijärvellä, Kemijärven luon-

Yhdistyksellä on jäseniä 246.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa
29.L 21.3. t6.4. 9.9. 24.9. 22.10. 2t.11. ja
10.t2.
Yldistyksen jäsenmaksu oli työssäkäyviltä
27 € ja muilta 16 €.
Yhdistys julkaisi Kokko-lehden. Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet
Yhdistys järjesti seuraavat yleisöluennot retkeilyn ja havainnoinnin ohella
mm.
yhteistyöss ä Lapin maakuntamuseon kans- muut-onseuraTttaan,
lintulaskentoihin,
sa Rovaniemella Arktikumissa:
IBA-kartoituksiin, atlaskartoitukseen,
29.1 Jukka Jokimäki: Kaupunkilintumme julkaisujen tekemiseen,
talviruokintaan
muutosten kourissa
s.ekä ruokintapaikkatutkimukseen, projek19.2 Antti Pekki: Luontoretkeilyä Anda- tilajin törmäpääskyn seurantaan, pöntö-

lusiassa
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R:HT268277 SELKÄLOKK|. pm RANUA Simojärvi,
12.7.2009 (PAa)
K:KUUSAM0,JKaatopaikka 29.8.2009 lukurengas luettu
0v 1kk 17vrk 94km (Jyrki Mäkelä)

R: 131450H HERNEKERTTU, +1KV, ROVANIEMI OUNASjokisuisto, 20.8.2007 (Vl).
K: SllKAJOK| fauuo,24.5.2008. Kontrolloitu, 9kk 4vrk,
198 km SSW (MattiTynjälä).

R:HT268280 HARMAALOKKI. pm, RANUA,Simojärvi
12.7.2009(PAa)

R: 92541H RUOKOKERTTUNEN,'1kv, ROVANIEMI Jängislahti, 12.8.2006 (AAh).

K:TORNl0; Riukkajänkkä 30.8.2009, Pyydystetty

K: VIRO Häädemeeste-Pulgoja, 23.8.2006. Rengastajan

0v 1kk 18vrk (Seppo Lukkarila)

kontrolloima. 11vrk, 943 km.

R:HT246376 HARMAALOKKI, pm, KEMI, 5.7.2009 (Matti

R: CH.77290 URPIAINEN, 1kv k,

Suopajärvi)

RUOTSI Björn Hållnäs, 8.1 0.2008.
K: ROVANIEMI Pöykkölä, 5.3.2009. Rengastajan kontrolloima. 148vrk, 756 km (AAh).

K: ROVAN I E M

I ;

Ku usisel

kä, I 4.1 0.2009 Iuku rengas luettu

0v3kk 9vrk (PAa)
R:A532448 KAPYTIKKA, 2kv n, ROVANIEMI Ounasvaara, 6.4.1997 (lK).K: ROVANIEMI Ounasvaara,
11.1.2008. Kontrolloitu. 10v 9kk Svrk, SUOMEN IKAENNÄTYS (MPe).

R 216697H URPIAINEN, 2kv k, ROVANIEMI, 26.2.2009
(vt).

R: 24048H RAUTIAINEN, 1kv, ROVANIEMI Ounasjokisuisto, 14.9.2006 (Vl).
K: RANSKA Levens Alpes-Maritimies, 15.11.2007. Kissan tappama. 1v 2kk1vrk,2764 km SSW.

Lisätietoj a rengastuksesta :
http //www. fmnh.helsinki. file1äinmus eol
rengastus
Mikäli löydät renkaan kuolleen linnunj alasta
tai luet renkaan elävältä linnulta, toimita
rengas tai sen tiedot rengastustoimistolle
Rengastustoimisto, PL 17,00014 Helsingin
yliopisto. Voit ilmoittaa tiedot myös
sähköpostitse (elmu_ren@cc.helsinki.
fi) tai täyttää löytölomakkeen osoitteessa
http //www. fmnh. helsinki. filelainmuseo/
rengastus/loytolomake. asp

R: 182963V SINIRINTA. 1kv k, ROVANIEMI Ounasjokisuisto, 26.8.2008 (Vl).
K: VENAJA Pervouralsk, Sverdlovsk Oblast, 1.10.2008.
Pyydystetty. 1kk 6vrk, 2065 km ESE.
R: A690039 RÄKATTIRASTAS. PP, ROVANIEMI,
5.6.2007 (Vt).
K: lTALlAAlessandria & Asti, 5.12.2007. Ammuttu. 6kk
0vrk, 2638 km SSW.

K: NORJATroms, Husöy, 15.7.2009. Kissan pyydystämä.
4kk17vrk,478 km NW.
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Kor
Järr

Urp
Viime numerosta jäi tärkein asia

julkaisemattanimittain taulukko joka ohessa.

Tun

Lap

laji

Laulujoutsen

min
7

Metsähanhi
Kiljuhanhi
Haapana
Tavi
Heinäsorsa
Jouhisorsa
Tukkasotka
Lapasotka
Alli
Mustalintu
Pilkkasiipi
Telkkä
Uivelo

Tukkakoskelo

Riekko
Kaakkuri
Kuikka
Merikotka

Sinisuohaukka

Piekana
Maakotka
Sääksi

6

0
2
19
5

mAX

324
274
9A
864
234

0

24

108

1

5

6

21

18

81

9

4l

2

9

5

23

Muuttohaukka

1

7

Jänkäsirriäinen

Suokukko

Jänkäkurppa
Taivaanvuohi

Punakuiri
Pikkukuovi

20

238
1219
155

172

599
919

209
740
129
324

3 105

Rantasipi
Vesipääsky
Tunturikihu

8l

Kalalokki
Laprntrira
KäKi
Tunturipö11ö
Hiiripö11ö
Suopö11ö

24
2

374

2t2 9
223
5

59
2

76
237

E
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Pensastasku

2l

Kivitasku

172

Räkättirastas
Laulurastas
Punakylkirastas
Ruokokerttunen

493
27
3580
60

Lapinuunilintu
Pajulintu

0

Harmaasieppo
Kirjosieppo
Hömötiainen

41

B
D

2

Liro

587
43

Sinirinta
Leppälintu

13

1

0

Tilhi

5

113

Isokuovi
Mustaviklo
Punajalkaviklo
Valkoviklo
Metsäviklo

34
2663
348

A

4

min max

9

t4

1

laji

Käenpiika
Tunturikiuru
Metsäkirvinen
Niittykirvinen
Lapinkirvinen
Keltavästäräkki
Västäräkki

3

2

Lapinsini
Suosiri

A
A
C

1757

Ampuhaukka

Kapustarinta

A
A
A
A
A

0

20
49

Kurki
Tylli

menetelmä

C
C
D
E
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Tunturihaukan yllättävä

kOhtaaminen

Jukka Siltanen

Patikoitiin 1990 elokuussa eräällä Pohjois-La-

pin kivisellä tunturilla. Huomasimme

edessä
pyrähtelevän kiirunapoikueen. Yhtä äkkiä taivaalta kuului kummaa suhinaa, joka voimistui
nopeasti. Aivan kuin ihminen olisi pyörittänyt
ympärillään pitkää pajunoksaa 'niin että suhisee'. Katsottiin ympärille, mutta ei nähty mitään. Koska oltiin avoimessa tunturimaastossa,
mieleen tuli lähinnä'ufo'. Sitten keksin vilkaista
suoraan ylöspäin. Näin yläpuolella 30-40 metrin korkeudessa nopeasti lähestyvän haukan.
Meitä oli kolme ihmistä ja kaksi saksanpaimenkoiraa. Osoittelin taivaalle ja kehoitin kumppaneita katsomaan ylöspäin huutaen samalla
"haukka". Haukka yritti iskeä 10 m:n päässä
maassa olevaa kiirunanpoikasta. Se syöksyi

kohti lähes 90 asteen kulmassa ja jarrutti lopussa siivet kovasti suhisten ja päristen! Koirat
alkoivat haukkua, koska huolestuivat äänistä ja

Kiiruna säikähti ilmeisesti koirien haukuntaa ja
hypähti / pyrähti metrin verran sivuun. Haukka
jysähti maahan paikkaan jossa, kiruna oli sekunttia aiemmin ollut. Haukka katsoi meitä läähättäen nokka raollaan ja siivet sivuilla roikkuen. Me tuijotimme kuin puulla päähän lyötyinä
haukkaa ja myös edelleen näkyvissä olevaa
kiirunaa. Tilanne kesti käsittämättömän kauan,
arviolta puoli minuuttia. Sitten haukka nousi
ilmaan ja lensi kaksi täyttä kierrosta ympärillä
kuin tarkistaakseen onko saalista vielä näkyvissä. Sitten se lähti matkalentoon ja hävisi tunturiin. Minulla oli kamera. Se roikkui laukussa
olkapäältä. Olin niin ällistynyt ja myös hattioitunut tapahtumasta etten kaivanut kameraa esiin.
Olisin ehtinyt hyvin kuvata linnun, mutta uskoin
koko ajan tilanteen menevän ohi muutamassa
sekunnissa enkä halunnut menettää sen näkemistä laukun ja kameran kanssa temppuiluun.

käytöksestämme.
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Urpiainen perheessd

Urpiainen perheessä

Jukka Siltanen

Asuimme syksyllä 1982 Oulussa. Eräänä
päivänä töistä tullessani huomasin pöydällä
olevan pahvilaatikon. Sisälle kurkatessani
näin laatikon pohjalla surkean pikkulinnun,
joka lähemmin tarkasteltuna osoittautui urpiaiseksi. Lintu kyhjötti liikkumattomana
laatikon pohjalla. Vaimoni Taina oli hetkeä
aiemmin pelastanut sen kissan kynsistä.
Linnun jalka oli vääntynyt lahes 90 asteen
kulmaan ja toinen siipi roikui velttona vieressä. Siiven pinnalla oli verta. Lintu vaikutti niin huonokuntoiselta, että tarjouduin
lopettamaan sen kärsimykset. Tähän Taina
ei kuitenkaan suostunut. Olin lähdössä
seuraavana aamuna viikon mittaiselle työmatkalle. Ajattelin, että annan vaimon
hoitaa asian poissa ollessani. En uskonut
linnun elävän vuorokautta pidempään.
Kotiin palatessani pahvilaatikkoa ei enää
näkynyt. Mutta olohuoneesta kuului selvä
visemys. Näin ällistyksekseni Tainan vanhan undulaattihäkin, josta eräs tuttu lintu
katseli minua tutkivasti. Taina oli hoitanut
lintua viikon ajan, jonka kuluessa sen kunto
oli pikkuhilj aa kohentunut. Päättelimme linnun olevan saman kesän poikanen, joka oli
varomattomuuttaan jäänyt naapurin kissan
kynsiin. Sijoiltaan mennyt jalka oli asettunut omalle paikalleen ja näytti olevan nyt
lähes kunnossa. Pahasti purtu siipikin oli
jo omalla paikallaan ja roikkui vain vähän.
Päätimme pitää lintua hoidossamme siihen
saakka, että saisimme selville paraneeko
se kunnolla. Urpiainen kotiutui uuteen
ympäristöönsä j a virkistyi päiv ä päiv ältä.
Jossakin vaiheessa huomasimme, että lintu
pystyi lentämään vaivatta häkin päästä toiseen.Päätimme kokeilla, miten lentäminen
onnistuisi asunnossa. Avasimme häkin
oven. Jonkin ajan kuluttua urpiainen hypähti oviaukolle. Siitä se pyrähti kirjahyllyyn ja edelleen pöydällä olevaan maljak-

koon, jossa oli pihalta poimittuja kuivia
heinäkasveja. Lintu istahti korrelle alkoi
popsia siemeniä. Ensimmäinen lentely oli
selvästi kankeampaa kuin terveellä linnulla, mutta oli mielestämme kuitenkin
hyvä saavutus ja avaus kohti tulevaa yapauttamista. Päätimme pitää linnun talven
yli seuraavaan kevääseen saakka. Talven
aikana lintu saikin lennellä useita kertoja
vapaana olohuoneessamme. Lentäminen
par ani harj oittelun myötä.
Maalis-huhtikuussa havaitsimme pihapiirissä urpiaisparvia. Päätimme antaa urpiaisellemme mahdollisuuden liittyä lajikumppaniensa seuraan. Veimme häkin
parvekkeelle ja avasimme sen oven. Pihapuista kuului tuttuja kutsuääniä, johon
urpiainen vastasi. Hetken kuluttua lintu oli
jo häkin oviaukolla ja kutsui lajikumppaneitaan kuuluvasti. Kaksi urpiaista pyrähti
parvekkeelle, toinen häkin katolle ja toinen
kaiteelle. Linnut katselivat toisiaan ja ääntelivät. Olimme aivan varmoja, että lähdön
hetki oli koittanut ja urpiainen lähtisi lajikumppaniensa seuraan. Se pyrähti parvekkeen kaiteelle, jossa se katseli ympärilleen.

Hämmästyksemme oli suuri kun se hypähti
takaisin häkin oviaukolle ja siitä edelleen
häkin omelle. Lintuparvi jatkoi jonkin ajan
kuluttua matkaansa urpiaisen istuessa edelleen tutulla orrella. Haimme häkin sisälle.
Yritimme urpiaisen vapauttamista samalla
kaavalla useampia kertoja, mutta lopputulos oli aina sama. Se ei uskaltanut lahtea
tutuksi tulleesta häkistä. Päätimme, että se
saa jäädä toistaiseksi meille asumaan.
Kuusi vuotta myöhemmin, joulukuussa

1988, muutimme Rovaniemelle. Pakkasimme ison muuttoauton täyteen tavaraa.
S ij oitimme urpiaisen häkkeineen muuttoauton isoon ohjaamoon. Itse ajoimme omalla
autolla perässä. Matkan aikana häkin ovi-
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Totisia lintuhavaintoja vuosien varrelta

Mikko Jokinen
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Tämä tapahtui n. 10v sitten. Olitammikuu. Kävelin verkkoporoaidan vierellä olevaa kelkanjälkeä pitkin. Pysähdyin nähtyäni aidan toisetla puolella olevassa koivussa n. 7m päässä
varpuspöllön. Päätin vähän juksata sitä. Menin
kyykkyyn, työnsin käteni lumen alle ja työnsin
sormikkaasta yhden sormen lumen yläpuolelle
matkan päästä.Sitten matkin myyrän vikinää.

Toinen mieleen jäänyt erikoinen tapahtuma lin-

turintamalla on tapaus joutsenesta

poroaidas-

sa.

Asun n. 100x200m pellon reunalla olevassa
talossa, jonka lähellä on poroaita metsän sii-

Ret

meksessä. Naapuri pellon toiselta puolelta ker-

mal

Lähdin heti katsomaan jälkiä, jotka johtivat poroaitaan. Joutsen oli kävellyt poroaidan eri "osastoiden" sokkeloon ja nyhjötti siellä aitaa vasten.

Pve

hah
toitr

toi nähneensä joutsenen laskeutuvan pellolle.

Ei mennyt kuin pari sekuntia niin pöllö lähti

kohden. Se syöksyi päin sormeanivaikka verkkoaita oli välissä, Aidan kohdalla se taittoi siivet
suppuun ja sujahti läpi verkosta. Sen jälkeen
se lensi kiinni sormikkaaseen siivet levällään.
Parisen sekuntia ihmeteltyään se lensi takaisin
samaan paikkaan. Ei saalista. Kokeilin temppua toistamiseen ja jälleen sama syöksy, mutta
tällä kertaa se yritti saada "myyrän" vauhdis-
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Riensin sisälle ja soitin Takalon Juhalle, että
mitä nyt? Hän neuvoi soittamaan palokunnalle.
Sen tein, ja pelastuspartio tulikin taskulamppujen kanssa, pimeä kun oli. Hiivimme 4 miestä
kohti lintua. Se levitti siipensä ja sähisi meille.
Juurisilloin aidan toiselta puolelta meidän "kesy"
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kettu otti sitä pyrstöstä kiinni. Palopäältikkö
huusi, että "kettu per****" ja ryntäsimme kohti

sa mukaan. Hanskahan ei liikahtanutkaan ja
pöllö poistui vilahtaen kainaloni alta metsään.

Ket

räiL

ditt

retl,

lintua.Onneksi kettu ymmärsi "petoylivoiman" ja
luovutti. Joutsen napattiin miesvoimin kiinni ja
vietiin putkaan ruokittavaksi ja lämpenemään.
Seuraavana päivänä poliisit veivät linnun joelle
Kittilään jatkamaan seikkailujaan.
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Toivoniemen lintutornille Kaamaseen

rinteet molemmin puolin ja paljon yksityisalue kyltteiä. ioissa l<ielletään kulkerninen ;a lett'tytytntnen'

taimen
minulta

ylnmärtää maanomi staj ia. Turistej a asuntoautoineen
ia vaunuineen riittää kesäaikaan.

KARHL
si minul

ii"t ö t uit<t i kiellot

Ivalossa herkuttelin pitsalla ja Inarinkin ohitin aika

ioutuin. Inarissa oli-porukkaa kovin ja siellä näki
äalion komeita lapinasuia vanhemmilla ihmisillä'
ionkinluin.n kirkollinen-tapahtuma siellä oli ja se

laillisiakaan, mutta toisaalta

'§kulluuuutun tie näytti hyvältä ja käännyin oikealle. Aika tiukkaa nousua i,5 km, mutta se kannatti'
Nousu tasoittui ja näppärä leiripaikka löytyi ja pikkusirkku kanssa-. Se iriuleskeli illalla harvakseltaan,
mutta oaremmin se oli äänessä aamulla. Pienellä kävelylla löysin laulavan koiraan ja sain ihastella sitä
20 metrin päästä.

oli kerännyt väkeä laajalti. Eräs neljän hengen pyö-

räoorukka olikin maiapaikan saamisesta Tnarista
huolissaan. Tapasin iämän porukan .Karhunpesäkivellä. He olivat lähteneet pari vttkkoa alemmln

Laooeenrannasta määränpäänä ilmeisesti Nuorgam,
mutia kvhnät vastatuulikälit olivat panneet hankaan
ja pyoiailijat joutuivat -stoppaamaan täpötäyteen
inaiiin aian puutteen vuoksi.
Minulla"ei ollut majoitusongelmia. Jokamiehen oi-

Pulmankiin maanantaina L5.6
Tiltaltti oli äänessä pian päästessäni seuraavana päivänä takasin päätielle Skalluvaaran tieltä. Pohjantulessa käväsin kahvilla ja ruokinnalta ikkunan äärestä
ei untta 1öytynyt. Tunåraurpiainen kyllä .siel[äkin'
Utsioen käs-kuitassa mutkät kaupoissa ja pankissa'
Fudt it ,tt u, olla aika harvassa jä saltuipa vielä olemaan auki. Sain rnaksettua uutukaisen alla olevan
pyöräni. Ulapan väelle kiitokset. Pyörä on minun
tanreisiini todella hvvä.

keudella pystyy pyoratta liikkuessa leiriytymään
monenlaisiin päit i.ömi" 1a tällä kertaa kohteena oli
Toivoniemi.

KJninkaan kiven liohdilla Tenon joesta löytyi 18
isokoskelon parvi. 14.55 lensi kolme hanhea töräyttäen itään. Pyörä pysähtyi levyjarruilla kuin seinään'
kun kuulin lianhiäir äania. Isokokoiset hanhet olivat
vastavalossa, mutta koko, muoto ja ääni ei jättä-

(E

\l<

nvt lnuita

G

o
o
Teltta pvstyyn, trangialla ruokaa ja torniin' Sieltä
lovtvi inukävasti soÅalintuia ja kahlaajia mm' uivelo, (aakkuri. jänkäsirriäinen ja rnustaviklo. Yllättäen parhaiten iajeja irtosi, kun vain kuunteli teltassa
levätessä korvat hörö11ä.
4 Tuulen tupa

ovörä ravistanut.

l.luorgamissa oli sitten viirneinen kauppa lähes pariin vlikkoon. Nyt oli kärry täynnä kaupassa käynnin iälkeen. Minua helpotti kuitenkin se, että.osan
evaistani toisi autolla Risto. Muna todella tiukaksi
ia oitkäksi nousuksi osoittautui päästä Tenojoki
'variesta tunturiin. 3 km vääntöä pienimmällä vaihteella. Mutta nousu palkittiin: sain lasketella 7 km
Pulmankijärvelle upäassa kelissä hyvällä. ja lähes
autottomälla tiellä. Taisipa herkistää mielen aivan
liikutukseen asti, sillä maisetnat olivat upeat ja pyörä rullasi itsestään kilometri tolkulla...
jltaselPulmankij ärven eteläpään p-paikalle saavuin
la 19.50. öulusta olin tehnyt taivaltaTTS km kaikkine mutkineni. Ajassa mitaituna Tvrk ja 3-h. Nyt teki
vain mieli levaia ja Pulmankijärven kiikarointi jäi
väliin. Tämä oli vasta retken alkusoitto.

ja pikkusirkku leiripaikalla

Su 14.6 stoppasin tuvalle kahville. Olihan sielTiiån mukaan taviokuurna. Ja löytyihän

1ä nähty

se leoo"osasti munkki suussa kahvia hörppiessä ja
isännän kanssa .iutustellessa, linnuistapa tietenkin'
Toisella munkki"kahvilla ikkunan kohdille laitetulle
ruokinnalle tuli tundraurpiainen ja parikin. Helppoa

kuin heinän teko ja kaikki olivat tyytyväisiä' T'säntä
ia maksava asiakäs. Kuulin lintuharrastajien olevan
'merkittava majoitustilojen täyttäjä alkukesästä ja
nytkin tunteroisen aikana näkyi useampt kttkartn
ulkoiluttaja.
Matka jatkui. Säytsjärven kohdilla näin reissun ainoun sääks.n. Muut-enkin linnusto tuntui muuttuvan
mielenkiintoisempaan suuntaan. Lapinsirkku, pilkkasiir:i. mustalintu ia suokukko lisäsivät pinnarnääran jb'87:aan. Maisematkin vaihtuivat karumpaan

tunturikoivikkoon.

Utsioki vartta noustessani rupesi rnielekkään telt-

tapäikan löytyminen hieman ärveluttamaan. Jyrkät

84

rnahdollisuuksia:kanadanhanhia'Pieka-

nä kaarteli N.iallavarrin huipulla. Alakönkäällä tuli
reissun nopeulennätys : 60, S-km/h' Hulppea.oli mäki
ia suora. iarruihin en koskenut vaan annoin palaa'
kä..rn laakerit oli huollettuia rasvattu. Kovemmasiat<i6 vaunaissa ohjaus peläsi hyvin eikä kärry tai
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Nvt alkoi retken työosuus. Teimme Riston kanssa
luäntokartoitusta, jonka rahoituksesta vastasi Metsähallitus. Lintuhivainnot kirjattiin ylös ruuduittain
(10x10 km) pesimävatmuusindekseineen ja talleiimme ne atlaksen tietokantaan.
Kalastusiuvat oli kunnossa, kiitos siitä Polojärven
Petterille. Saimme omien eväidemme lisäksi herkutella hariuksilla useaan otteeseen. Myös siika ja
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Rcrki Lappiin pyörrcillen jo pnrikoidcn

Sodankylän kautta en halunnut parata, koska tien viivästymistä.
reunaan on kaivettu kymmenien kilometrien mat- Isor.apyiintu
varmistui viimein. Maisemat muuttuikalta järkyttäviä tärinämonttuja.-Katsos, ettei autoivat nyi räiuarti
rehevämpään suuntaan Könkäälle
fijat nukahda rattiin vaan heiailevat ropiuuriiil., päir^il-,lrä*å. "Kyrien
ja petrojen Iinnut atkoivat olta
reunaan saapuessaan. voi halavatun papät mitä ovat
äar.sa, rr"Å.kerttu ja kiuru esimerkiksi. Levin
tehneet' oma sänkv on.nukkumista varien,
Länsirinteen tienhaarä r.åriåiir" r.äi.åshemppo oli
tie,, Nykyajan. autoill oita paaporaan riiä' n-i.noir_ ,,rkr";-;liåi;;.
mrlla autorllala nyt vain autoille suunnitellut tietkin r<ittitan 't<aupan jäätelö
maisl.ui jo aamupäivästä.
revrtään ruvelle ovöräitijöiden
Nyt keli Åp.";i lör,ä'a#ä'rå"of;li,
-hyvanyltättäen
Siispä Kittilan suuntaan Inarista
1, s. äti hvvä rat- huonompi ilitu. t-ovsin .i.rårr,ini
Ieiripaikaisu. Mäkiä ja kilometreja tulisilisaa,
[;;'ii;;"k;t;n'eterapu.otelta ja jonkiniarnen
Joenra_
taulussa oli varaa ia l<unl,o kohdillaan. Leirioaikka
tähisr'öltä. Mrii.:;;;;i;ar atkoivar,
ei kaksinen ollut Suivakon tienhaaran trnirär.rrr. ö;i;;;ki;";ii
kun pirr I."äta;ii;;;;;ä"'iiåiffi';iilur*u-urn..iRiittää että suht tasainen ja pehmeä.telttap"tj,
iaaliin ja niitä riitti. Eiväthän ne sityy' Siperia on. opettanui, ätta natilte 1a'tråisel'ie 'Ji;i[;;;';äs'seet.
mutta rerrassa ori per1ereelisen
pohjalle kun heittää ohuen. telttapatjan n"iin kova
Lur*r, uulru.ffi;kt;ffi;'ä,iä"#''fl. oti. Kävin
Paljon parempi on ensi.näkemalta öpatasainen sam- paarmojen
syötävänä uimassa kaksi kertaa varovasti
pllikkg' .mul'ta josta lovfvy nehlngyttä ja pienellä hipri"n',rriåilässa vedessä, muta
viitenrävä vaikuhakemisetla rasainenkin ti6rra. reruapaikaira vain iil;ri;i;;';iii,.t,rrhehkussa.
yleensä syön ja lepään, poikkeuksena'rotkin Iintu_

.i-uun-

harmiksi.
;rilr;'k;

rtil ädi;"',vrt
on.

kokeillut.

kohteet. Kalastusra en enää
Ke 1.7 Kaukosesta Roihin
Ta.\:4 juomavesi ansaitsee oman lukunsa. Minul_
Ia oli kärryssä tyhjä 5.litran kanisteri, jon[ataytin lllan
rnyötä
jäähtyija

ollut.
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Ti 30.6 Pokasta Kittilän Kaukoseen
Känny ei ollut kentässä suurimmalla osasta matkaa

välillä Inari- Kittilä. Se, että Kaldoaivissa
tää
"i-["rr
se
.ollut, oli ymmärrettävää, mutta tällä välillii

oh rkävä yllärys ja aiheutti pari viheliäistä puhelun
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To 2.7 Rovaniemen lintupaikkoja Elinan kanssa
Oulussa opiskeleva Seppäsen Elina oli Rovaniemel_
lä käymässä ja hänen kanssaan kiersimme pvörällä
m-onta paikkaa. Harjulammella löytyi silki<.iuikku.

Muuttohaukl<akin kaarreli lähistöllä iä naakatkin in_

toutuivat sopivasti ääntelemään. peäsaskerttu ilah_
dutti Arktikumilla kuten pitikin. AronperalU loytyi

Kokko 2009
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rrauor.åitäp-i kaarleri erään jängän kohdiua ju
i#lXtfil,'i:IffijäTl'å;IåäAffitåtååä1"å#;
pa jänkäkurppakin keskella pai"vaa. potan tviassä vuoroaan.
Kavln kahvtlla' sitten tulikin soratiet eteen. välitsin
Telttailu kovalla nurmella leirintäalueella ei ollut
Könkään kautta menevän reitin, sillä se olisi selvästi
r.ori, rrla"iåäsinkin, kun yritin päiväseltään leajetumpi ia oli polkeutunut aivan hyväksi pvtirair"- ,å,a.
e-iäi'[yiiå,
kin' Pistosuoiatut renkaat alla joka"rattiasiå,-mycis urun".i iiråpägJksi.tun levitin'kaikki matkassa o,eer
vetua riittija tämminrä myös.
kär'ryssä. pitivat ilmat hyri;;i1; ;;t-.ä"taiiaan
Toispuoteitä'ffiu jokin bändi pisri parasraan ämyrikkoa tullut koko reisiulla. Ihmettelentin
-Lri äaä;;ffif;'i.äutoss_ujanemuutamatmännyteipyöriä myydäänkään nvkyään ihnan niitä. ruuprnvät enää suojanneetpaahteelta. pöh. Lähdin iltasella
kien lasinsirpaleet ja hielioitussepetit iyciu,it iåvan pitsalle r,är[miä.r.i,
-"'""'-- sen jälkeen sain jotenkin yöllä
f,lLlil qirr. Leiripai,kaksi.vatirsin Lopsunsetän i;;liy;.
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Kustalan trenhaaran kohdilla kuljettuani todella hre_
noissa maisemissa 82
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Poikueet taitaiatjo liikkeellä, kun

tr

Vi

kaasti laulava lapinuunilintu cohkkaroarivinrirte.lk"hd'ill;
r;irtun eka ,artiairån ,urä nyt Varputä ja toinenl<in lvalon Matin kyliltä,,tvalojoen
iirjä, täiäiiL']"patokosken kylä1ä tilrarrit olivat äätuntu,lxasta- Kuulin jo menomalkaila r4.6 Kaarnaneisä kaksittain.
sen l(levafln kohdilla vhden säkeen lapinuunilintua,
tervapaaskyija pulut kirjasin vihkoon Roin keskusmutta se oli muutolla'vielä eikä lurrå1rri"n.-paa. tassa.
Pyriidiiin ieirintaalueeile ja siellä sain ladattua
Kuukkelit olivat monessa

janffi

n

k

Rgy;]r*_;;"[uotella oZ.jS porokarin p_paikalta

0l.30starttasin.Aamutoimetkestivät,kutenyreensä, I?!Tfrlå?å:å3;"ltt'äänen suunnasta lövtvv peltoa.
parisen tuntia. Koppelo ilahdutti.alt rrurr,räm, tri
or.ällätirärt'tä laskettelin mukavassa kelissä yön
se nousi tienvamesta lentoon. Sitten löytyi innoli- ,iiiäv".i.ira.-Låitokerrru
oli äänessä Härkämäentien

paikkaa äänessä

h

X

P,

ilma
paarmat häipyivär. No..
vleensä virtapaikasta hieman ennen löirivrvmistä. iäåit.i'rrll"äi'iirärrä;ä i*,ir.rrii'iåii,äuduin
taipa_
Tämä helpottaa leiripaikan valintaa, t u, äi
t".ll;. ffi;å;;urot ja useat r.-ät ^t"ht;"
r.åiiri,
kera
pian
se olla vettä lähellä' vettä kuluu leirissä yltattaua, nassuun.
aifaÅoisia taiteilua
olla, että
paljon normaaliin tankkaukseen, ruokaar,
!ägrö [r^ää vot miellyttävästi ruokailla telttailjuomapullojen tävttöön.-Juomapullojen rätr*
k]o ii.irjääjr.""n ja ihatoin k'amppeja estävää Hartsport-jauhetta eikä on- ,u uupår,
,ääri.irta koittaa.
gelmia

tu*ttirtii,i"
rdi i.,,i;il;illia.i,ttaå.
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