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Kirjosiipikäpylintu pesinyt Sallassa 1952 ja Puolangalla 1978
ANTTI LEINONEN
Puolangan Leipivaaran kylän liepeillä kuulin
1 .9 .1978 lähestyvää kirjosiipikäpylinnun lentoääntä. Lintu laskeutui kuusen latvaan aivan
yläpuolelleni, ja pian sieltä alkoi kuulua kiihkeää pik-pik . . -ääntä pitkinä rivittelyinä . Kiipesin olettamani pesäpuun viereiseen, runsaan
metrin päässä olleeseen kuuseen ja sainkin näkyviini pesän ja sieltä ainakin kolmen poikasen
päät . Emo oli lähtenyt pois minusta enempää
välittämättä .
Pesäpuu oli ohut kuusenruippa ja pesä 1 .2
m latvasta ja 10 .3 m maasta aivan rungossa
kiinni . Pesimämaasto oli matalakasvuista ojitettua korpikuusikkoa Leipivaaran loivasti itään
viettävällä rinteellä, aluskasvillisuutena puolukan ja mustikan lisäksi mm . metsäkortetta .
Aioin rengastaa poikaset 3.9 ., mutta ne pakenivat, kun olin kiivennyt pesän alle . Yksi
poikasista jäi pesäpuuhun, josta sen rengastin
ja nostin takaisin pesään . Kaksi muuta poikasta löysin ääntelyn (samaa hentoa pik-ääntä yksittäin toistettuna) avulla 20 ja 30 m :n päästä
pesästä kuusten oksilta, hiukan pesän korkeutta
matalammalta . Ne osasivat siis jo lentää melko
lailla .
Rengastin myös nämä poikaset ja vein ne
pesään, mutta ne hyppäsivät hetken päästä
pois ja lensivät viereisiin puihin. Emot tulivat
nyt yhdessä paikalle ja ruokkivat pesään Jaaneen ja toisen ulkopuolella olevan poikasen .
Ruokinnan jälkeen ne huomasivat minut ja
hyppivät vähitellen alemmaksi äännellen hätäisesti melko kovaa, huilumaista piip-ääntä

tauotta. Väliin kuului myös tavallista kääkääntä, joka sekin läheltä kuultuna oli sointuvan
huilumaista, mutta em . ääntä matalampaa . Hätäilyä jatkui useita minuutteja, kunnes linnut
vähitellen nousivat ylemmäs ja lensivät pois .
Odotettuani tunnin emot tulivat takaisin ja
ruokkivat poikaset, mutta eivät jääneet nyt
varoittelemaan . Muutamaa päivää myöhemmin
en löytänyt lintuja enää pesän läheltä.
Kesällä 1978 alkoi kirjosiipiä näkyä Kainuussa jo heinäkuussa, jolloin tehtiin useita havaintoja vaeltavista, mutta myös paikallisista linnuista vaara-alueilla. Elokuun puolivälin jälkeen tapasin samassa Leipivaaran kylässä päivittäin ylilentäviä tai ruokailevia lintuja kilometrin verran myöhemmin löytämästäni pesästä
pohjoiseen . Ruokailevat linnut olivat useimmiten poikueita, joissa oli emojen lisäksi 1-2
nuorta, vielä ruokaa kerjäävää lintua, joten
pesintää oli ilmeisesti tapahtunut lähimaastossa
enemmänkin .
Ruokailut tapahtuivat hyvin valikoivasti samoissa kuusissa kylän koulun pihalla etelään
viettävällä rinteellä . Samoihin aikoihin pihalla
ruokaili myös useita isokäpylintu- ja vähemmässä määrin pikkukäpylintupoikueita, ja ajoittain
näin samassa kuusessa kaikki kolme käpylintulajia ! Ehkä kyseisissä puissa siemenet olivat
kypsyneet nopeammin kuin muissa ympäristön
kuusissa . Edellisenä kesänä kuusen siemensato
oli ollut Kainuussa lähes olematon.
Tässä yhteydessä mainittakoon myös ennen

Tiedonantoja " Brief reports
julkaisematon pesälöytö Sallan Onkamojärveltä
1952 (Eero Helkiö) . Pesä oli löytynyt poikasvaiheessa keväällä, pesäpuuna kuusi ja pesimämaastona harjun kuusikkorinne.
Summary : The Two-barred Crossblll nesting
in N Finland

One nest of the Two-barred Crossbill Loxia
leucoptera was found on 1 September 1978
in Puolanka (64'51'N, 27'48'E) . The nest,
with 3 young, was situated in a spruce, 10.3 m
above the ground . On 3 September the young
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flew off the nest when the author tried to
ring them.
Two-barred Crossbills, both migrating and
sedentary birds, appeared in the area in
July . The common occurrence of foodbegging juveniles among them indicated that
nesting had taken place somewhere in the
vicinity . Broods of Parrot Crossbills L.
pytyopsittacus and Common Crossbills L.
curvirostra were also observed, and at times
all three species were feeding on spruce seeds
in the same tree .
In addition, an old nest of the Two-barred
Crossbill was reported from Salla (66° 45' N,
29° 03' E) in 1952 .

