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Eräitä tietoja ja havaintoja Luttojoen eteläpuolisen
Petsamon alueen linnustosta .
VALTER KELTIKANGAS ja ALPo HARALA .
Seuraavassa esitettävät havainnot on tehty reitillä Raja-Jooseppi
- Pippojärvi - Soikijärvet - Vuonnijärvi - Rastimjärvi - Lounasjärvi -- Kiapnesjärvi - Vuonnijärvi - Kollanjärvi - Reksjärvi
- Kellokoski (Luttojoessa) - Raja-Jooseppi ja keskittyvät valta-

kunnan rajalla sijaitsevan Lounasjärven ympäristöön, missä kesäkuun
1938 kalastelimme viikon päivät majoittuneina siellä asus-

lopulla

tavan suomalaisen kalastajan ja helmenpyytäjän Huhti-Heikin käm-

Eräitä tietoja ja havaintoja Luttojoen eteläpuolisen Petsamon . . .
pälle .

Heikki

H u h t i oli merkinnyt "Työväen
seuraa yksinäisyydessään ajan kulkua,

joista
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kalentereihin",
säähavaintojen

hän
sekä kalastus- ja metsästystapahtumien ohella myös muutamien yleisimpien muuttolintujen saapumisajat Lounasjärvelle viime vuosilta .
Tämän

älykkään, aikoinaan

erämiehen

tiedot

Paikalliset

kolttalappalaiset

tuntevat

alueen

mm .

British Columbiassa

oleskelleen

ja havainnot osoittautuivat yleensä luotettaviksi .
omaavat

kyllä tarkan huomiokyvyn

ja

perusteellisesti, mutta

heidän tietoihinsa on syytä
suhtautua varauksin .
Kun tältä alueelta puuttuu aikaisempia ornitologisia havaintoja, lienee "amatöörienkin" hajanaisten huomioitten
esittäminen paikallaan .

Corvus c. corax lensi Reksjärven yli 28 . VI . Huhti-Heikin kalenterin mukaan C. c . cornix ja Pica p. fennorum esiintyvät Lounasjärvellä.
Garrulus g. glandarius . Tämän lajin on Kattajärven isäntä E r k k i
H u r u tavannut seudulla vain kerran, Mikkelinpäivän tienoilla 1937 Luttojoella .
Carduelis 1. linaria on alueella yleinen ja tapasimme sitä mm . Pippoja Kollanjärvien lähettyvillä useita yksilöitä.
Phylloscopus b. borealis lauleli säännöllisesti Lounasjärven rantakoivikossa .
Bombycilla g. garrulus näyttäytyi vain kerran koko matkalla, 21 . VI . lähellä Vuonnijärveä (yksinäinen d ) . Heikki Huhti kertoi tavanneensa lajia
säännöllisesti kämppänsä lähettyvillä kesäkuun alkupuoliskolla .
Lounasjärven läheisillä paloalueilla teimme seuraavat pesälöydöt : Turdus musicus 28 . VI . ja T. e . philomelos 24. VI ., edellisessä 5 ja jälkimmäisessä
4 munaa. Motacilla a. alba pesi Huhti-Heikin saunan vinnillä (24. VI. 5 munaa,
poikaset kuoriutuivat seuraavana päivänä) ; tämän lajin saapuminen Lounasjärvelle : v . 1936 23 . IV ., v . 1937 3 . V . ja v . 1938 11 . V .
Riparia r. Rparia pesii Luton rantatörmässä lähellä Raja-Jooseppia .
Apus a. apus - 3 lentävää yksilöä - huomattiin Soikijärvellä 19 . VI .
Cuculus c. canorus saapui Huhti-Heikin merkintöjen mukaan Lounasjär
velle seuraavasti : v. 1934 21 . V ., v. 1935 7 . VI., v . 1936 31 . V ., v. 1937 21 . V .
ja v. 1938 27. V .
Surnia u. ulula tavattiin pesivänä 21 . VI . Saukko- ja Lounasjärvien välillä
Pesässä, joka sijaitsi puunkolossa, oli likimain lentokykyisiä poikasia .
Aquila ch . chrysaetos näyttäytyi kerran Lounasjärven yläpuolella leijailemassa 23 . VI. Kolttain nykyisin verraten hyvien ampuma-aseitten ansiosta
kotka ei ole varmassa turvassa millään osalla aluetta ja saamiemme tietojen
mukaan vain yksi tunnettu pesäpaikka Jaurun puolessa on nykyisin varmasti
käytännössä .
Buteo l. lagopus esiintyy yleisenä alueella . Kulkureittimme varrelle
Vuonnijärven ja Kollanjärven välillä sattui eräs pesä. 26. VI. tapasimme toisen käytetyn pesän Lounasjärvellä .
Pandion h. haliaetus lenteli 25 . VI . Lounasjärvellä ja 24 . VI. läheisellä
Rautujärvellä (mahdollisesti sama yksilö) .
. . .
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Cygnus Cygnus oli paikallisten suomalaisten tiedoista päätellen pesivänä
verraten yleinen koko Luttojoen vesistöalueella kymmenkunta vuotta sitten,
myöskin Inarin puolella, missä tunnettuja pesimispaikkoja oli mm . Kolmos
järvellä ja Suomukönkään luona. Nyt laji on käynyt harvalukuiseksi tälläkin
alueella. Eräitten tietolähteitten mukaan koltat pitävät joutsenta suojeltavana
ja pyhänä lintuna. Huomioittemme ja saamiemme tietojen mukaan näyttää
kuitenkin siltä, että koltta pyhittää pikemminkin vain joutsenen rintaluut,
joita näkyykin kolttapirteissä pyhäinkuvien alla . Koltta syö myös tarvittaessa
joutsenen lihaa. Järvien salmissa ja jokien rannoilla (mm . Kollanjärvellä
ja Lounasjoella) saattaa tavata risuista kyhättyjä suojia, joita pyssymies käyttää vahtiessaan joutsenta muuttoaikoina . Nykyisin esiintyy joutsen vielä
alueella suurissakin parvissa muuttoaikoina. Joku aika sitten oli myös tapana käyttää rihmaan pujotettuja joutsenen munia kolttapirtin kattoon ripustettuna koristuksena . Joka tapauksessa Luttojoella liikuskelevat suomalaiset toteavat yhtäpitävästi joutsenen nopean vähenemisen viimeisen vuosikymmenen aikana .
Lounasjärvellä asusti useita vuosia pesivänä joutsenpari, joka kesyyntyneenä tuskin väisti järvellä kalastelevan Huhti-Heikin venettä. Sittemmin
venäläinen rajavartiosto ampui niistä toisen ripustaen sen rajapaaluun mer
kiksi, eikä järvellä nykyisin tapaa joutsenta kuin muuttoaikana . Kalastaessamme Lounasjoella 25 . VI . tuli Lutolta päin lentäen hyvin matalalla joen
juoksua seuraten joutsenpari . Toinen niistä palasi hetken kuluttua takaisin.
Seuraavanakin päivänä näimme saman parin. Ilmeisesti ne pesivät jossakin
Lounasjoen alajuoksulla, mistä olivat lähteneet tarkastelemaan puuhiamme.
Huhti-Heikin merkintöjen mukaan joutsen on näyttäytynyt kevätmuuton aikana ensi kerran Lounasjärvellä seuraavasti : v. 1935 28 . IV ., v. 1936 1. V.,
v. 1937 10 . IV ., v. 1938 15 . IV . Vertailemalla useitten suomalaisten sekä alueen
pätevimmän tuntijan koltta I v a n a S e m e n o f f i n (tarkistamattomia) tietoja
'olisi Luton eteläpuolisen Petsamon alueella vain kuusi tunnettua pesimispaikkaa, niistä yksi Jaurujoella, yksi Saariselällä ja loput Luton ja sen sivujokien suoalueilla. Alueen laajuuteen nähden on lukua pidettävä vähäisenä.
Anas p. platyrhyncha. Tätä lajia tapasimme 5 kappaletta Lounasjärvellä
24 . VI.
Bucephala c. clangula saapui Lounasjärvelle seuraavasti : v. 1934 27. III.,
v. 1935 19 . V. ja v. 1937 4. V.
1
Mergus m. mergansen 20 . VI . tapasimme poikueen Vuonnijärvellä.
Colymbus stellatus saapui Lounasjärvelle seuraavasti : v. 1936 6. V.,
v. 1937 10. V. ja v. 1938 15. V.
Kahlaajista Tringa nebularia esiintyy aivan yleisenä koko alueella . Saapui Lounasjärvelle v. 1936 19 . V., v. 1937 12 . V. ja v. 1938 29 . V. Lounasjärven rannalla ja läheisillä rimpisoilla havaitsimine myös 25 . VI. seuraavat
lajit : T. glareola, Numenius ph . phaeopus sekä Actitis hypoleucos . Viimeksi
mainittu näyttäytyi Lounasjärvellä kevätmuuton aikana v. 1936 19. V., v. 1937
20 . V. ja v. 1938 29. V. Petsamon puolella emme tavanneet kertaakaan Tringa
erythropus'ta, mutta sen sijaan pesueen Inarin puolella Raja-Joosepin ja Kattajärven välillä 2. VII.
Lagopus l. lagopus : Lounasjärvellä 26 . VI. pesä, jossa oli 9 munaa.

Auffallender Raubvogelzug unter der Einwirkung von steigenden . . .
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Teirao u . urogallus : Rastim- ja Saukkojärvien välillä 21 . VI . pesä, jossa
oli 7 munaa .
Havaintopäivinä sää oli yleensä sekä kolea että sateinen . Koko
osa aluetta, Vuonnijärven ja Lounasjärven ympäristöt, on
myös miltei kauttaaltaan verraten nuorta kuloaluetta . Suurin piirtein
itäinen

voidaan alueen linnustoa - verrattuna esimerkiksi Utsjoen sisäosien
linnustoon - pitää kuitenkin suhteellisen laji- ja yksilököyhänä .

Zusammenfassung : Einige Notizen über die Vogelfauna in der
Gegend südlich vom Luttojoki-Fluss in Petsamo . 1 ) Das sehr wenig besuchte
Gebiet wurde von den Verfassern Ende Juni 1938 besucht . Die Vogelfauna
der äusserst sterilen Gegend ist sehr arm. Bemerkenswert ist, dass Cygnus
cygnus auch in diesem, fast nur von einzelnen halbnomadischen Lappen
bewohnten Gebiet, offenbar dem Aussterben nahe ist. - Einige Daten über
das Eintreffen der Zugwögel im Frühling werden nach den Aufzeichnungen
eines dort wohnenden Neusiedlers angeführt .

