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ÄLKUSÄNÄT

Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiirissä on 1990-luvun alussa selvitetty j ärjestel
mällisesti läänin lintuvesien tilaa, Useimmista valtakunnallisen lintuvesien suojeluoh
jelman kohteista ei ole aiemmin ollut olemassa pesimälinnuston perusselvitystä. 1980-
luvun alussa vahvistetussa lintuvesiohjelmassa Päätyeenlahti arvioitiin Pohjois-Karja
lan arvokkaimmaksi kohteeksi ja yhdeksi Suomen arvokkaimmista lintuvesistä.
Vuonna 1992 suoritettiin linnuston perusselvitys Päätyeenlahdella ja arvioitiin samalla
alueella tapahtuneita muutoksia. Selvitys osoitti Päätyeenlahden arvon säilyneen lähes
entisellään, vaikka epäedullisiakin muutoksia havaittiin. Seikkaperäinen tieto mahdol
listaa tulevaisuudessa Päätyeeniahden tilan seurannan, erilaiset kunnostushankkeet ja
niiden tulosten arvioinnin.

Lintuvesien kunnostukseen liittyvistä lintuvesiselvityksistä on Pohjois-Karjalan vesi-
ja ympäristöpiirissä vastannut vanhempi insinööri Aarne Wahlgren. Tekstinkäsittelyn
juikaisusarjan edellyttämään asuun on tehnyt tekstinkäsittelijä Terttu Saari, ja kuvat on
piirtänyt piirtäjä Tarja Ronkainen. Toimitustyössä ovat avustaneet limnologi Paula
Mononen, ylitarkastaja Riitta Niinioja ja toimistopäällikkö Juha Hämäläinen.
Kiitokset kaikille.

Joensuussa helmikuussa 1995

Petri Hottola
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1 JOHDÄNTO

Kiteen Päätveenlahden pesimälinnusto selvitettiin Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäris
töpiirin toimesta kesällä 1992, Linnustoselvitys oli ensimmäinen kattava tutkimus
Päätyeenlahden pesimälinnustosta. Valtakunnallisessa hntuvesien suojeluohjelmassa
(Lintuvesityöryhmä 1981) alue on arvioitu kansainvälisesti arvokkaaksi suojelukoh
teeksi,

Lintuvesityöryhmä (1981) on pitänyt Kiteen Päätyeenlahtea Pohjois-Karjalan arvok
kaimpana lintujärvenä. Tästä syystä alue on ollut lintuvesien suojeluun liittyvässä kes
kustelussa tavanomaista enemmän esillä. Läänin lintuharrastajien keskuudessa Pää
tyeenlahden arvoa on kuitenkin epäilty, eihän siellä esimerkiksi pesi juurikaan varsi
naisia ruovikkolajeja, jotka muodostavat tärkeän osan linnustosta Outokummun Svs
mäjärven tai Kiteen Hovinlammen-Ylälammen kaltai.sissa kohteissa.

Päätyeenlahden nykyisen suojeluarvon arviointia on vaikeuttanut kunnollisen perussel
vityksen puuttuminen. Lintuvesityöryhmän (1981) tiedot perustunevat P. Rassin ar
vioihin, jotka on tehty yli kymmenen vuotta sitten, Nyt valmistunut tutkimus tuo vii
mein perusteellista tietoa Päätyeenlahden pesimälinnustosta ja muodostaa samalla
pohjan seurantatutkimukselle.

Pesimälinnustoselvitys on perustutkimusta, jolla luodaan perusta arvokkaan tintuveden
lintukantojen seurannalle. Saatua aineistoa voidaan käyttää vertailun pohjana selvitet
täessä alueen luonnollisen kehityksen, sukkession ja umpeenkasvun, vaikutuksia järven
linnustoon. Erityisen arvokasta perustutkimuksen olemassaolo on silloin, kun halutaan
saada selville erilaisten alueen olosuhteita muuttavien hankkeiden. kuten kunnostustö
den vaikutus lintuveden suojeluarvoon.

Linnustoselvitykset antavat mahdollisuuden mitata ja vertailla eri lintuvesien suhteel
lista merkitystä ja arvoa suhteessa toisiinsa. Ne antavat kestävän pohjan kunkin alueen
suojelua puoltaville argumenteille. Ero arvioiden ja tutkimustiedon välillä on usein
merkittävä, Yksityiskohtainen tieto alueella esiintyvistä lajeista ja lintuparien reviirien
sijainnista auttaa päätöksentekijöitä suhtautumisessa erilaisiin alueeseen kohdistuviin
paineisiin, esimerkiksi rakennuslupahakemuksiin yleisten venerantojen perustamiseen.

Päätyeenlahti on Kiteenjärven vajaa viisi kilometriä pitkä ja melko kapea lahti. Kas
villisuuden mnsausluku on suurin mahdollinen. Kaikki kasvillisuusv öhykkeet ovat
yhtenäiset ja laajat. Vesikasvillisuuden valtalajeja ovat järvikorte ja uistinvita. Muista
vesikasveista voidaan mainita ulpukka, pikkulumme, palpakot. tvlppä lehtivita ja pik
kuvita. Kiteenjärvellä esiintyviä vesikasviharvinaisuuksia - molempia näkinruoholajeja
ja uposvesitähteä - ei Päätyeenlahdelta ole tavattu (Makkonen 1982, 1990, Lintuvesi
työryhmä 1981).

Päätyeenlahden pensaikot ja sarakot ovat laajat. Lahden perukassa on neljännesneliö
kilometrin verran tätä vaikeasti lähestyttävää kosteikkoa. Siellä ovat myös suurimmat
järviruovikot. Järviruokoa Päätyeenlahdella on yleisesti ottaen niukasti (Makkonen
1982. 1991). Umpeenkasvun kannalta Päätyeenlahti poikkeaa myönteisesti useimmista
Pohjois-Kaijalan lintuvesistä. Umpeenkasvu on siellä keskimääräistä selvästi hitaam
paa ja vähäisempää. Vesikasvillisuus saattaa vaikeuttaa ihmisten liikkumista keskellä
kesää lahden pohjoispäässä, mutta ei tuota ongelmia pesimälinnustolle.



10

Alue on paikallisesti, maakunnalhsestija jossakin madrin myös valtakunnallisesti suo
sittu linturetkien kohde, Sitä käyttävät opetuskohteena mm. Kiteen koulut. Päätyeen
lahdella on myös matkailulhsta merkitystä. KeskiEuroopassa jossakin määrin tunnet
tuna kohteena se kuuluu nykyisin useimpien PohjoisKarjalassa vierailevien u1ko
maisten luontomatkailij aryhmien matkaohjdmaan (Hottola 1991 h).

Luonnonharrastusta ja opetuskäyttöa palvelemaan on Päätyeenlahden eteläpäähän,
Sepänmemeen, Käeen 1 uonnonystava ry ‘n toi ncsta rake mettu hntutorni ja 1uonto
polku (vrt. Karlin ja Niinivirta 1986). Suunnitelmat oisen tornin rakentamisesta alueen
pohjoispäähän ovat valmiina (Hottola 199 lh) Lintutornin rakennussuunnitelmassa on
myös ehdotettu katettujen tarkkai1upn1ojn rakentamista hntutornien yhteyteen
suoj elualueen perustamisen jälkeen.

Päätyeenlahdella on kaksi suhteellisen laaja rauhoitusaluetta N sijoittuvat lahden
pohjoispäähän ja länsirannan keskiosaan Rauhoitusalueilla ei kuitenkaan ole min
käänlaisia hikkumisrajoituksia ja varsinl ir kalastu aih ottaa niilla edelleen huomat
tavaa häiriöta 1innustollc Käytannossa Paätycenlahden hnnusto ei ole suojelun piirissä
juurikaan sen enempää kuin muut PohjoisKaijalan rauhoittamattomat lintuvedet.

Kesän 1992 hnnustoselvityksen tutkimusalue noudattelee pääosin Lintuvesityöryhmän
(1981) esittämäa suojelurajausta Tutkiinusalueen rajaamisessa tuntui luonnolliselta
ottaa lintuvesiensuoje’uohjehran rajaksen ii äksi kokouaisuudessaan mukaan jo to
teutettujen rauhoitusten alueet Näin tutkimusalueeseen tuli lisää pensastoja ja metsä
maata varsinkin Päätyeenlahden länsirannal a. Tutkimusalueen rajaus ja rauhoitettujen
alueiden sijainti on esitetty kaitalla 1,

Tutkimusaluetta koskeva i havai i oaincistoa on lulka s u kohtuullisen paljon Pohjois
Karjalan lintutieteel is i y hdistykscn ullaisr ssa Supinkko Joitakm tietola on saatu
myös Lintuticteell sten yhdisty ten uton julkai us i 1 intumi s. Pääosa tutkunuksen
havaintoameist sta on kun nkm kesan 19 2 seh/ityksess saatua tai aiemmin juL
kaisematonta henkilökontaista navam oaincistoa

2 TUTKIMUSMENETELMkI JA LASKI NTOJFN
AJOITTUMINEN

2J Vesilintulaskennat

Vesilintulaskennat toteutettiin Kauppisen (1980), Koskimiehen ja Pöysän (1985),
Hirvosen ja Mikkolan (1987) sekä Koskiniehen ja Väisäsen (1988) julkaisemien
ohjeiden pohjalta Laskentamenetelmissä noudatettiin tarkasti varsinkin Koskimiehen
ja Väisäsen (1988) ohjeita. Laskentojen ajolttamisessa sovellettiin aiempia Pohjois
Karjalassa saatuja laskentakokemuksia (Leivo 1987a, 1987h Hottola 1989, 1990,
1991a) kevään 1992 säaolosuhteisiin (vrt taulukko 1)
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Kartta 1. Påätyeenlahden tutkimusalueen rajaus, yälaulaja- ja rantakanalaskentojen kuuntelupisteet
ja vesilintujen kiertolaskennan soutureitti kiertosuuntineen, Suojelualueet on merkitty Sitä ja rajattu
katkoviivalla karttaan,
Map 1. Research area, night-time observation points and censusing route at Päätyeenlahti Protec
ted areas are marked with 5 and separated from the suivey area by dotteä lines.
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Taulukko 1, Pesivien vesilintujen laskentojen ohjeelliset ajat PohjoisKarja1assa
(vrt. Hottola 1991a).
Table 1. Proposeä timing for the waterfowl cencusing counts iii North Karelia,
East-finlanct (4 Hottola 1991a).

Laji!Species Ajankohta/Cencusing dates

Silkkiuikku (Podiceps cristatus) 1505 25,05
Härkälintu (Podiceps griseigena) 2005. 311)5.
Mustakurkkuuikku (Podiceps auritus) 2005. 311)5.
Haapana (Anas penelope) 181)5, 0206.
Tavi (Anas crecca) 101)5. 201)5.
Heinätavi (Aizas querquedula) 201)5. 051)6.
Heinäsorsa (Anas ptatyrhynchos) 251)4. 101)5.
Lapasorsa (Anas clypeata) 151)5. 311)5.
Punasotka (Anas Jrina) 151)5. 251)5.
Tukkasotka (Anas fiuigula) 251)5. 051)6.
Telkkä (Bucephala clangula) 251)4. 101)5.
Uivelo (Mergus aibelius) 1505. 31,05.
Nokikana (futica atra) 1505. 3105.

Keväällä 1992 laskentojen ajoittumiseen vaikutti erityisesti järvien normaalia myöhäi
sempi vapautuminen jäistä. Sulapaikat olivat suhteellisen pieniä vielä vapun jälkeisellä
viikolla, Toisaalta lumet olivat sulaneet ja järvet vapaana lähes kaikkialla muualla
Etelä ja KeskiSuomessa. Näin vesilintujen muutto kulki vilkkaana ja vähäiset
sulapaikat kävivät ahtaiksi Päätyeenlahdella vappuviikolla. Osa muutosta pysähtyi
ilmeisesti PohjoisKarjalan eteläpuolelle tai kiersi tämän muuhun Suomeen verrattuna
talvisen läänin länsipuoleita.

Päätyeenlahti sopii kapean muotonsa ja yhtenäisen avovesialueensa ansiosta mainiosti
veneellä suoritettavaan kiertolaskentaan. Kaukoputken avulla nähdään laskennan
kuluessa itä4änsi suunnassa koko ajan lahden poikki ja kiertelevät tai lentäen
pakenevat vesilinnut on helppo havaita. Vesilintujen on käytännössä vaikea siirtyä jo
lasketulle alueelle laskijan sitä huomaamatta. Pohjoisete1ä -suunnassa osa viisi
kilometriä pitkästä lahdesta on toki jatkuvasti näköpiirin ulkopuolella.

Rantaniityillä ja erillisissä lampareissa piileskelee runsaasti vesilintuja ja kiertolaskenta
on tehtävä rantoja myöten. Rantojen tarkan takseerauksen tarpeellisuutta korosti
keväällä 1992 se, että tulva nousi pitkälle rantametsiin, joissa varsinkin tavit viihtyi
vät. Mikäli olisi käytetty pistelaskentaa, arviolta noin 30 % puolisukeltajasorsista olisi
jäänyt havaitsematta. Pistelaskentaa käytetään kuitenkin yleisesti vesilintukantojen
arvioinnissa. Esimerkiksi Parikkalan Siikalahden vesilintulaskennat on tehty piste1as-
kentoina (Koskimies 1989, 1992b).
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Taulukko 2, Vesilintulaskentojen aj oittuminen Päätyeenlahdella kesalld 1992.
rabte 2. Tzrning of the waterfowl cencumg count5 at Pdätyeenlahtz c1urin
summer 1992.

1 askentapäivä/Cencusing date

Vesilintulaskenta/Wate;jhwl count 1 05 05.
Vesilintulaskenta II 1
Vesilintulaskenta III 25.05
Vesilintulaskenta IV 05.06.

Laskentoja tehtiin ‘yhteensä neljä (taulukko 2). Viides. ns. sulkasatolaskenta Jatettiin
pois, koska se ei ole välttämitön pesimiilinnustoselvityksessä. PäätyeenlahdLn sulkasa
donaikaisen merkityksen selvittämiseen tarvittaisiin erillinen tutkimus, johon kuuluisi
vähintään kolme laskentakertaa. Sen sijaan tehtiin ylimääräinen yölaulajalaskenta ta
voitteena yölaulajien ja rantakanojen sekä kultasirkun tarkempi takseraus.

Vesilintulaskennat uoritettiin veneellä kiertäen lukuunottamatta ensimmai sta laskentaa
5 toukokuuta. Tuolloin jää peitti suurimman osan Päatyeenlahdestaja sulapaikkoa oli
ainoastaan pohjoispäässa, Kytänsalmen sillan kohdalla ja Kiteen kaupungin läteveden
puhdistamon purkuojan suulla. Osa linnuista viihtyi Kiteenjiirven puolella olexalla
koko talven auki pysyvällä ilmastussulalla. Linnut laskettiin kaukoputkella lahden
rannoilla sijaitsevilta täh styspaikoilta, jotka sijoittuivat niin, etta myötavalo, e steetön
nakyvys ja lyhyt etaisys mahdollistivat parhaat mahdolliset havainnomtiolosuhteet.

Fnnen kiertolaskentaa KitLen] arven puoleinen osa tutkimusalueesta tarkastettiin
Kytänsalmen sillalta käsin. Veneella suoriktut kiertolaskennat aloitettiin lahden
koillisnurkassa siaitsevasta epävirallisesta venerannasta (kartta 1). Aluksi soudettiin
itärantaa pitkin etelään Kytänsalmen sillalle saakka. Näin nouseva aurinko alaisi
hyvin pääosan ]ärvestä. joka ai myötävalon puolelle. Sitten palattiin Separniemen
edestä lahden länsirantaa seuraten. Lopuksi lahden pohjoispään sokkeloinen alue
tarkastettiin erikseen kulkemalla veneellä kanavia pitkin.

Laskennat tehtiin klo 4 00 - 13.30 vähsena aikana tyyn’na tai heikkotuulisina ja
poutaisina paivinä. Saät suosivatkin aivan poikkeuksellisesti linnustoselvit stä keväällä
1992. Jäaongelrnien vaistyttyä saät pysyivät pitkään poutaisina, pikettömmä ja
heikkotuulisina. Havainnommssa käytettiin apuna seka kiikaiia että maakaukoputkea
Raskaalla jalustalla varustetulla kaukoputkella lintuja voidaan tarkkailla suhteellisen
vakaasti tasapohj aisesta soutuveneestä. Suurimman ongelman muodostaa veneen
taipumus kaäntyä paikoillaan juuri toivotusta päinvastaiseen suuntaan.

Uikkujen ja nokikanojen parimaärat aivioitiin hautovi n emojen ja reviirilla oleilevien
panen perusteelLa. Varsinaista pesälaskentaa ja liikkumista parhailla pesimaalueilla,
kuten Spänniemen edustan lokkikoloniassa väitettiin. Pesälaskennasta on olemassa
huonoja kokemuksia - ne voivat aiheuttaa merkittäviä tappioita pesiville uikuille ja
vesilinnuille (vrt, esim. Hottola 1989).
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Vesilintujen parimäärien tulkinnassa noudatettim Kauppisen (1980) seka Hirvosen ja
Mikkolan (1987) julkaisemia tulkintaohjeita, jolta laajennettiin uikkulintujen osalta.
Silkkiuikun, härkähnnun, mustakurkku-uikun ja nokikanan pesiviksi pareiksi tulkittiin
hautovat emot ja revurillä oleskelevat parit. Haapanan, tavin ja heinäsorsan parit,
koiraat ja alle 5 koiraan ryhmät indikoivat pesiviä pareja. fulkinta on sama heinätavin
ja lapasorsan kohdalla sillä erolla, että alle kolmen koiraan ryhmät tulkitaan pesiviksi
pareiksi.

Sotkilla pesiviksi pareiksi tulkittiin parit ja naaraat. Sotkilla koiraiden ylijäämä on
suuri eivätkä yksinäiset koiraat tai Loiraiden rhmät välttämättä indikoi pesirnistä.
Telkän tulkintakriteerinä olivat parit ja vanhat koiraat, nuoria lintuja ei otettu huomi
oon, koska ne eivät yleensä vielä pesi toisena elinvuotenaan (vrt. Salminen 1983).
Samaa laskentaohjetta olisi sovellettu myös niveloon. mikäli lajin pesimisestä Pääty
eenlahdelia olisi saatu vahvempia viitteitä.

Päätyeenlahden pesivä lokkilintu- ja kahlaajak inta arvioitiin pääasiassa vesilmtulas
kentojen yhteydessä Lokkien parimäärat laskettiin hautovien emojen perusteella
pesimäkauden alussa, jolloin kasvillisuus ei vielä peittänyt pesäpaikkoja. Alueella oli
kymmenittäin pesimättömiä nauru- ja pikkulokkeja. Pesiviksi kahlaajiksi arvioitiin
pesän lähellä varoittelevat ja revuriä puolustavat kahlaajapant.

Kahlaajien parimääriä arvioitaessa ei yIeLr sä tarvitse ottaa huomioon eri siikupuolia.
Useimmilla lajeilla emot muistuttavat toisiaan ja osallistuvat reviirin vartiointiin,
Poikkeuksen muodostavat dimorfisct lajit, kuten suokukko, joka kaiken lisäksi elää
promiskuiteetissa. Suokukolla ei ole parinmuodostusta vaan sukupuolisuhteet ovat
irrailisia ja pesintä jää täysin naaraan huoleksL Pesiviä pareja arvioitaessa otetaan tästä
syystä huomioon vain alueella icviiriii pitävät naaraat. (vrt. Ulfstrand 1980).

2.2 Ruovikkolaskennat

Päätveenlahäcn ruo\ikkoldskenn:it sunrittt ii heiebntuiiiisina ja poutaisina aamuina
klo 3.30 — 1 3.0t) valisenä aikana, Laskennat aloitettiin auringonnousun jälkeen.
Laskentojen ajoittummen nähdään taulukosta 3 I’oukokuun alun pajusirkkuihin
keskittyvä laskenta jouduttiin keskevttärnaän ennen puolta piiivaä alkaneen sateen ja
kovenevan tuulen takia Tuon laskennai puutt et äydennettiin seuraavan viikon
kuluessa muiden laskentoen yhteydessä kiinnittämällä erityista huomiota pajusirkkui
hin 7. toukokuuta laskematta jaäneillä alueilla. Näin saavutettua tulosta voidaan pitää
varsin tarkkana.

Taulukko 3. Ruovikkolaskentojen ajoittummen Päätyeenlahdella kesällä 1992
Table 3. Tiiiiing of the reedbed cenetising (o1rnt at Päätyeen/ahti during summer
1992.

Laskentapäivä/Ceizcusing clate

Ruovikkol askenta 1 (Paj usirkku/Reed Bunting) t)7.05.
Ruovikkolaskenta 11 (Ruokokerttunen/Sedie Wurbier) t)2.t)6.
Ruovikkolaskenta III (Rytikeittunen!Reed FVarhler) 11.06.
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Päätyeenlahden ruovikot ovat kapeita ja pienialaisia ja näin ollen helppoja tarkistaa.
Rantojen pensasvyöhykkeet ovat kuitenkin monin paikoin leveitä, Lisäksi pienet
ruovikot sijaitsevat suhteellisen kaukana toisistaan, Ruovikkolajeista pajusirkku ja
ruokokerttunen suosivat myös matalia ja keskimittaisia pensaikkoja pesimäbiotoop
pinaan. Takseeraarnalla alueet joko kävellen tai veneellä soutaen saatiin kaikki sopivat
biotoopit käytyä läpi niin, että laskentakaistojen väli jäi käytännössä alle 30 metriin.

Ruovikkolaskennat tehtiin pääasiassa veneestä käsin. Laskennoista ensimmäinen, paju
sirkkulaskenta, tehtiin yksinomaan jalan. Pajusirkkulaskennan aikaan lahti oli pääosin
vielä jäässä ja tulvavedet olivat nousseet pitkälle rantametsiin. Laskentaolosuhteet oli-
vat hankalat ja rantavyöhykettä jouduttiin lähestymään sulavan jään päällä olevassa
syvässä vedessä kahlaten, Rannat ovat monin paikoin erittäin rytöisiä ja vai keakuIkui
sia. Mainittakoon, että jää petti muutamia kertoja kastellen laskijan pahoin. Myö
hemmin aamupäivällä alkanut vesisade keskeytti laskennan lopullisesti.

Kesäkuun alussa - kerttuslaskentojen aikaan ruovikkolaskenta voitiin suorittaa
pääosin veneestä käsin. Lahden pohjoisosassa ei tuolloin enää veden laskettua päästy
kulkemaan veneellä ja alue tarkastettiin jalan rannoilta käsin. Länsirannan rauhoitus
alueen keskiosa tarkastettiin myös jalan. Muualla Päätyeenlahden ruovikko- ja
pensaikkoalueet ovat niin kapeita, että ne voidaan helposti takseerata veneestä käsin.

Kaikissa laskennoissa pesiviksi pareiksi tulkittiin laulavat reviiriään puolustavat
koiraat ja/tai parit. Reviirit merkittiin peruskartalle. Lähes kaikki pajusirkkunaaraat
tulivat alueelle vasta laskentaa seuraavalla viikolla, joten laskenta saatiin suoritettua
koiraiden parhaaseen lauluaikaan. Myös ruokokerttusen laskenta osui hyvin koiraiden
laulukauden huippuun. Rytikerttusen osalta laskenta saattoi olla liian varhainen. Kesä
1992 oli Pohjois-Karjalassa pitkästä aikaa heikko rytikerttuskesä ja alueen vähät
havainnot tehtiin vasta juhannuksen jälkeen.

Joitakin täydentäviä havaintoja pajusirkusta ja ruokokerttusesta saatiin muiden lasken
tojen yhteydessä (alle viisi paria). Muissa laskennoissa kiinnitettiin huomiota uusilta
vaikuttaviin reviirihavaintoihin. Niissä tarkistettiin myös epävarmoiksi epäiltyjä
reviirejä - reviirejä, joissa koiras lauloi heikosti ja oli olemassa epäilys siitä, että
kyseessä oli pelkkä läpimuuttaja. Tässä mielessä parhaita olivat vesilintulaskennat.
Viimeisessä vesilintulaskennassa kuunneltiin aktiviisesti rytikerttusia.

23 Rantakana ja yölaulajalaskennat

Päätyeenlahdella tehtiin keväällä 1992 kaksi rantakanalaskentaaja kolme yölaulajalas
kentaa. Yöllisiä laskentoja painotettiin, koska alueelta odotettiin löytyvän arvokkaita
lintuvesilajeja. Rantakanalaskennat tehtiin toukokuun alussa ja puolivälissä, yölaulaja
laskennat kesäkuun ensimmäisellä puoliskolla (taulukko 4). Laskennat tehtiin tyyninä
ja poutaisina öinä klo 21.00 ja 3.00 välisenä aikana siten, että laskenta alkoi aikai
semmin toukokuussa kuin kesäkuussa. Yöaktiivisten lintujen laulun alku ajoittuu usein
vasta auringon laskun jälkeiseen aikaan ja loppuu pian auringon nousun jälkeen;
keskellä yötä laulussa on usein tauko (vrt, esim. Sorjonen 1986).
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Taulukko 4. Rantakana- ja yölaulaj alaskentoj en aj oittuminen Päätyeenlahdella
kesällä 1992.
Table 4. Timing of the night-singing bird censusing counts at Päätyeenlahti during
suinmer 1992.

Laskentapäivä/Cencusing date

Rantakanalaskenta 1 09.05.
Rantakanalaskenta II 17.05,
Yölaulajalaskenta 1 03.06.
Yölaulajalaskenta II 08.06.
Yölaulajalaskenta III 14.06.

Laskennat tehtiin piste- ja kiertolaskennan yhdistelminä tavoitteena mahdollisimman
suuri tarkkuus ja kattavuus, Melko kauas kuuluvia rantakanoja kuunneltiin pelkästään
kuuntelupisteistä. Sama menetelmä oli käytössä myös yölaulajalaskennoissa, joita
täydennettiin kuitenkin myös soutaen lahden pohjoisosassa tehdyllä kierroksella, koska
Päätyeenlahden keskiosien vaikeapääsyisiä rantoja ei muuten voitu kuulla riittävän
luotettavasti,

Yöllisten laskentojen kuuntelupisteet on kuvattu kartassa 1. Rantakanojen ja yölaula
jien parimäärät arvioitiin laulavien koiraiden perusteella, jotka tulkittiin pesiviksi
pareiksi. Reviirit merkittiin peruskartalle.

Säiden suosiessa öiset laskennat onnistuivat lähes ongelmitta. Suurimman pulman
muodosti ajan puute. Optimaalisin kuunteluaika on klo 23.00 - 2.30. Alueen ollessa
suuri kuuntelupaikkoja tarvitaan monta ja laskiessa on toimittava ripeästi. Kuuntelu
pisteessä vietetty aika jää pakostakin lyhyeksi. Käytännössä vähäistä aikaa painotettiin
suotuisimpiin biotooppeihin - huonot rantakana- tai yölaulaja-alueet tarkastettiin
nopeasti.

Saatua tulosta voidaan pitää rantakanojen osalta varsin luotettavana. Yölaulaiat ja
yölaulajista kerttuset (viita- ja luhtakerttunen) muodostavat erityisen hankalasti
takseerattavan ryhmän. Muutolta saapuvat koiraat laulavat ainoastaan niin kauan kuin
parin löytäminen vaatii (vrt. Sorjonen 1986).

Linnun kannalta suotuisimmassa tilanteessa laulukausi kestää vain muutamia tunteja.
Lisäksi kerttuset pesivät usein hyvin lähellä toisiaan. Päätyeenlahdella on runsaasti
kerttusten pesimäalueiksi sopivaa biotooppia. On selvää, että kolmella laskentakerralla
ei saada tarkkaa kuvaa alueen kerttuskannoista. Lajistosta saadaan kuitenkin hyvä
kuva ja määristä vähintäänkin suuntaa antava arvio.

Kesä 1992 oli jo toinen perättäinen huono rantakanavuosi Pohjois-Karjalassa (vrt.
Hottola 1991a). Yleisintä rantakanaa, luhtahuittia, tavattiin hyvin vähän kesäkuussa.
Kesäkuun lopussa ja heinäkuussa Suomeen tuli jostakin huitteja ja Pohjois-Karjalasta
löydettiin noin 20 luhtahuittia. Paras paikka oli Liperin Mattisenlahti (7 yksilöä).
Liejukanoja ja luhtakanoja tavattiin vain muutamia yksilöitä.
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Luhtahuitin osalta syy alhaiseen kantaan on selvä: kylmä kevät yhdistyneenä huonoon
lumi- ja jäätilanteeseen huhti-toukokuun vaihteessa, luhtahuitin muuttoaikaan. Huitit
pysähtyivät etelämmäksi ja esimerkiksi Kannaksen Karjalassa Äyräpäänjärvellä äänteli
toukokuussa 1991 yli 100 huittia (Ari Parviaiselta suullisesti saatu tieto).

Öisten kuuntelujen kohteina olivat myös muut yöaktiiviset lajit, kuten pöllöt, kehrääjät
ja kurpat. Kehrääjiä ei alueelta tavattu, mutta sarvipöllöistä, taivaanvuohista ja
lehtokurpista tehtiin runsaasti havaintoja. Päätyeenlahden pohjoispäästä mustapyrstö
kuin löytyi ääntelyn perusteella 9. päivänä toukokuuta.

Saalistelevia pöllöjä etsittiin pimeinä öinä tuloksetta 200 000 candelan tehoisella
valonheittäjällä. Öisin tehtiin myös havaintoja alueen nisäkkäistä. Päätyeenlahden
länsirannan metsissä viihtyi laskentojen aikaan kaksi hirveä, joista toinen häiritsi
hyökkäilyllään laskentoja. Rantapelloilla nähtiin sekä rusakkoja että metsäjäniksiä. Itse
j ärvellä havaittiin ainoastaan piisamia.

Yölaulaj alaskentoj en aamuj aksoj en toivottiin paljastavan mahdolliset pesivät kultasir
kut. Lahden pohjoispäässä on pesinyt kultasirkkuja 1 - 2 paria ainakin vuosina 1987
ja 198$ (Miettinen 198$, 1989). Kultasirkkuja ei kuultu laskennoissa, mutta on
mahdollista, että ne saapuivat tällä kertaa vasta lähempänä juhannusta. Tähän viittaa
vat havainnot Värtsilästä, jonne useimmat kultasirkut tulivat vasta juhannuksena.
Jatkossa viimeistä laskentakertaa kannattaisi ilmeisesti siirtää myöhemmäksi kultasirk
kujen ja myöhään saapuvien yölaulajien viivästymisen varalta,

2Å Rantalaskennat

Kevään 1992 Päätyeenlahden rantalaskennat tehtiin toukokuun puolivälissä ja lopussa
(taulukko 5). Ensimmäisen laskennan ajankohta oli kompromissi aikaisemmin
pesintänsä aloittaneiden lajien ja toukokuun pesijöiden tavoittamiseksi. Esimerkiksi
käpytikalla paras soidinkausi oli jo selvästi ohi toukokuun puolivälissä. Käpytikka on
toisaalta kuuluvana ja näkyvänä lajina helppo havaittava, vaikka keväinen rummutus
onkin jo tauonnut.

Toinen laskentakerta ajoitettiin punavarpusen muuton huipun mukaan. Laskenta tehtiin
punavarpusmuuton huipun jälkeen, jolloin myös muiden myöhäisten saapujien
laulukausi on parhaimmillaan. Rantametsien kesäkuun puolella saapuvat lajit, kuten
kultarinta ja kuhankeittäjä voidaan takseerata muiden laskentojen ohessa, Näiden lajien
kuuluva laulu on helppo havaita veneestä vesilintujen kiertolaskennan yhteydessä.

Taulukko 5. Rantalaskentojen ajoittuminen Päätyeenlahdella kesällä 1992.
Table 5. Tirning oj the meadow and woodland cencusing counts at Fäätyeen lahti
during summer 1992.

Laskentapäivä/Cencusing date

Rantalaskenta 1 15.05.
Rantalaskenta II 28.05.
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Laskennat tehtiin klo 330 - 1430 välisenä aikana heikkotuulisina ja poutaisina
päivinä kiertämällä rantametsät jalan läpi supistetun kartoituslaskennan menetelmällä
(vrt. Hirvonen ja Mikkola 1987). Lahti voidaan kiertää kokonaan ympäri Kytänsalmen
sillan ansiosta, Pohjoispään purot voidaan ylittää helposti maantien kautta, Päätyeen
lahdelia ei ole saaria, jotka pitäisi tarkastaa veneen avulla. Kytänsalmen sillan ja
puhdistamon välinen jakso voitiin kuunnella kadulta käsin. Sepänniernen luontopolun
alue kierrettiin erikseen läpi muiden laskentojen yhteydessä 2 - 3 päivää varsinaisen
rantalaskentapäivän jälkeen.

Rantavyöhykkeiden kapeuden ansiosta kuunneltava alue ulottui yleensä alle 50 m
laskentareitin ulkopuolelle. Poikkeuksen muodosti laajahko länsirannan rauhoitusalue,
jossa sektori oli osittain ainakin 75 m laskijasta. Alue oli muutenkin hankala lasketta
va vaikeakulkuisuutensa takia. Sinne ei voitu mennä rannalta käsin, koska ainoilla
käytettävissä olevilla rantautumispaikoilla oli arkojen lajien pesiä (laulujoutsen ja
härkälintu).

Mantereen puolella ongelman muodosti aggressiivinen hirvihärkä, joka piti aluetta
yksityisalueenaan. Jälkimmäisessä laskennassa hirvi esti hyökkäilyillään laskennan
200 m pituisella kaistalla, joka kuunneltiin seuraavana päivänä rannalta veneestä käsin.

Pesiviksi pareiksi tulkittiin varsinaisten pesälöytöjen lisäksi laulavat reviiriään
puolustavat koiraat ja parit. Löydetyt pesäpaikat ja reviirit merkittiin peruskartalle,
josta ne siirrettiin myöhemmin lajikartoille.

3 PÄÄTYEENLÄHDEN PESIMÄLINNUSTO

3d Vesilinnut

Kesällä 1992 Kiteen Päätyeenlahdella pesi 14 eri vesilintulajia. Rantakanoista nokika
na on tässä yhteydessä laskettu vesilintuihin. Pesiviä vesilintupareja havaittiin 231.
Keskimääräinen vesilintukannan tiheys oli 8t),2 paria neliökilometrillä. Dominantteja
lajeja olivat kokosukeltajat tukkasotka, punasotka ja telkkä, mutta myös silkkiuikun,
heinäsorsan ja haapanan osuudet olivat huomattavia (taulukko 7).

Päätyeenlahden vesilintukanta on huomattavan tiheä näin suurelle kohteelle. Tiheys,
80,2 paria, on suurin tähän mennessä Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiirin tutki
muksissa havaittu (taulukko 6). Tutkituista järvistä ainoastaan Sääperissä tiheys on
lähellä Päätyeenlahden arvoja. Vesilintujen parimäärässä Päätyeenlahden arvot ovat
kuitenkin hieman alhaisemmat kuin Outokummun Sysmäjärvessä (vrt. Hottola 1990).

Päätyeenlahdella pesii kolme eri uikkulintulajia - silkkiuikku, härkälintu ja musta
kurkku-uikku. Päätyeenlahti on ollut pitkään Pohjois-Karjalan tärkeimpiä härkälinnun
esiintymisalueita. Ainoastaan muutamassa muussa paikassa Kiteellä ja Rääkkylässä on
tavattu vastaavia määriä härkälintuja. Laji on Pohjois-Karjalassa esiintymisalueensa
äärirajoilla (Hyytiä ym. 1983).
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Taulukko 6. Pohjois-Karjalan lintuvesien vesilintukantojen tiheyksiä Hottolan
(1990, 1991a, 1992a) ja Leivon (1987b) mukaan.
Table 6. Waterfowl densities at surveyed North Karetian wetlands according to
Hottola (1990, 1991a, 1992a) and Leivo (1987b),

Järvi/Lake Vesilintukannan tiheys
Waterfowl ctensitv
Parej a/krn2 - Fairs/km2

Joki-Hautalampi 33,9
Jouhtenuslampi 56,6
Nisäjärvi 63,4
Päätyeenlahti $0,2
Sysmäjärvi 41,2
Sääperi 74,5
Tohmajärvi 49,6

Taulukko 7. Päätyeenlahden pesivien vesilintulajien parimäärät, tiheydet ja do
minanssit kesällä 1992. Tiheydet on laskettu Lintuvesitoimikunnan (1981) ilmoittaman
suojeluraj auksen kokonaispinta-alan mukaan, josta on vähennetty pensastojen ja
rantametsien osuus. Dorninantit lajit on merkitty *fln
Tabte 7. Breeding waterfowl species, ctensities and donzinances at Päätveenlahti in
suinmer 7992. Doininant waterJw1 species ctre indicated by asterisks (*).

Laj i/Species Parej a Parej a/km2 Dominanssi
Pairs Fairs/kiiz2 Donzi,zance

Silkkiuikku (Fodiceps cristatus) 21 7,0 8,$
Härkälintu (Fodiceps griseigena) 12 4,0 5,0
Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) 5 1,7 2,1
Laulujoutsen (Cygnus cygnus) 1 0,3 0,4
Heinäsorsa (Anas platyrhynchos) 22 7,4 9,2
Haapana (Anas penelope) 22 7,4 9,2
Tavi (Anas crecca) 19 6,4 7,9
Heinätavi (Anas querquedula) 16 5,4 6,7
Jouhisorsa (Aiias acuta) 3 1,0 1,3
Lapasorsa (Anas clypeata) 9 3,0 3,$
Tukkasotka (Aythya fiuigula) 40 13,4 16,7
Punasotka (Avthya ferina) 31 10,4 *12,9
Telkkä (Bttcephata clanguia) 30 10,0 * 12,6
Nokikana (fulica atra) $ 2,7 3,3

Yhteensä 239 $0,2 100,0
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Tähän mennessä tutkituista Pohjois-Karjalan lintuvesistä ainoastaan Sysmäjärvellä on
tavattu suurempi silkkiuikun parimäärä kuin Päätyeenlahdella (2$ paria; Hottola 1990).
Silkkiuikku esiintyy tosin mnsaampana eräillä lintuvesiohjelman ulkopuolisilla vesillä,
kuten Kiteen Atäsköllä, Uikkujen reviirit on merkitty kartalle 2.

Laulujoutsenet pesivät kalastuksen aiheuttamista häiriöistä ja hankaluuksista huolimat
ta Päätyeenlahden länsirannalla ruovikkosaarekkeen takana suojassa katseilta, Pesä
paikka on merkitty kartalle 2. Itse asiassa alueelle pyrki keväällä asettumaan kaksikin
joutsenparia, joista toinen joutui lopulta väistymään ja etsimään uuden pesimäpaikan.
Paikalle jääneen parin pesinnän onnistuminen näytti laskentojen lopussa epävarmalta.
Linnut joutuivat jatkuvasti poistumaan pesältään kalastajien lähestyessä sitä. Tilanne
muistuttaa Rääkkylän Hautalammen joutsenten tapausta. Siellä pesintä keskeytyi
haudontavaiheessa (Hottola 1991a).

Päätyeenlahden sorsakannat poikkeavat kolmen lajin kohdalla melko selvästi läänin
muista tutkituista Lintuvesistä. Lintuvesien tunnuslajin, heinätavin, parimäärä on suurin
Pohjois-Karjalasta tavattu, Päätyeenlahti on ilmeisesti myös sotkien tärkein pesimä
alue Pohjois-Karjalassa. Punasotkan ja tukkasotkan parimäärät ovat selkeästi suurim
mat koko läänissä (vrt. Leivo 19$7a, 19$7b, Hottola 1990, 1991a, 1992). Päätyeenlah
della korostuu erityisesti Pohjois-Karjalassa suhteellisen vähälukuisen punasotkan
osuus. Tämä etupäässä lokkikolonioissa pesivä laji on taantunut jo jonkin aikaa koko
Suomessa (Lammi ym. 1990, 1991, 1992).

Päätyeenlahdella aika ajoin ruokailevat iso- ja tukkakoskelot eivät siellä pesi. Lahti
lienee kesällä liian matala ja vesikasvillisuus liian runsasta näille lajeille. Sopivia
pesäpaikkojakin on niukasti, Uiveloista sen sijaan tehtiin pesimiseen viittaavia
havaintoja, jotka eivät kuitenkaan riittäneet pesinnän varmistamiseen. On mahdollista,
että uivelot pesivät ja saivat poikueensa liikkeelle vasta laskentojen päättymisen
jälkeen (kts. faunistinen katsaus, kappale 4.2).

Lahden pesivät nokikanat ovat varsin piilottelevia ja niitä näkee pääasiassa Kiteen
puhdistamon edustalla ja Sepänniemen lokkikolonian liepeillä. Pohjoispäässäkin pesii
nokikanoja, jotka viettävät alkukesällä aikansa tulvan alle jääneiden pajupensaikkojen
kätköissä. Nokikana tuntuu taantuneen alueella, kanta oli ilmeisesti jonkin verran
suurempi 1980-luvun lopussa. Nokikanojen reviirit on merkitty kartalle 2.

12 Rantakanat, kahlaajat ja lokkilinnut

Rantakanojen esiintyminen Päätyeenlahdella kesällä 1992 oli poikkeuksellisen niukkaa.
Yksi ainoa luhtahuittireviiri muodostaa selvän poikkeuksen 1980-luvun ja 1990-luvun
alun havaintoihin. Liejukana on ollut Päätyeenlahdella lähes vuosittainen pesimälaji.
Luhtahuitteja on ollut useimpina vuosina 3 - 5 paria. Myös luhtakana on Päätyeenlah
delta tavattu muutamaan otteeseen. Luhtahuitin reviiri on merkitty kartalle 3.
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kartta 2. Päätyeenlahden ulkkujen, nokikanojen ja joutsenen revllrit kesällä 7992. Silkkiulkkuparit
on merkitty mustalla täpiällä, härkälintu = PG, mustakurkkuuikku = PA, nokikana = Eja
joutsen = C (ympyröity).
Map 2. Breeding sites ot grebes, Coots and Whooper Swan at Pää tyeenlahti in summer
7992. Great Crested Grebes are marked with black dots, Red-necked Grebe PG,
Siavonian Grebe = PA, Coot = F and Whooper Swan = C inside a circle.
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Kartta 3. Päätyeenlahden pesivät rantakana1, kahlaajatja lokkilinnut kesällä 7992. Taivaanvuohen
reviirit on merkitty mustila täpiilä ja lokkikoloniat rasterilla.
Luhtahuitti = P, täyhtöhyyppä V, isokuovi = N, valkovikio = TN, metsävikio = 10, rantasipi =
suokukko PP, harmaalokki = LA, kala tiira = S.
Map 3. Breeding sites of rails and crakes, waders, gulls and terns of Pää tyeenlahti in summer
7992. Breeding territories of Snipes are marked with black dots. The locations of the colonies ot
Black-headed and Little Gulls have been shaded.
Spotted crake = 1’, Lapwing = 14 Curlew = N, Greenshank = TN, Green Sandpiper = 10, Common
Sandpiper = A, Ruff = PP Herring Guil = LA, Common Tern = S.
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Taulukko 8. Päätyeenlahden pesivien rantakanojen, kahlaajien ja lokkilintujen
parirnäärät kesällä 1992.
Table 8. Breeding crakes, coots, waders, gults and terns at Päätyeentahti
in summer 1992.

Laj i/Species Pesiviä parej a/Breeding pairs

Luhtahuitti (Porzana porzana) 1
Töyhtöhyyppä (Vanellus vaneltus) 1
Valkovikio (Tringa nebularia) 4
Metsävikio (Tringa ochropus) 1
Rantasipi (Actitis hypoteucos,) 6
Isokuovi tNumenius arquata) 1
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago,) 7
Suokukko (‘Philornachus pugnax,) 1
Naurulokki (Larus ridibundus,) 257
Pikkulokki (Larus minutus,) 31
Harmaalokki (Larus argentatus) 1
Kalatiira (Sterna hirundo) 12

Alueen kahlaajalajiston runsaimmat lajit olivat taivaanvuohi ja rantasipi (taulukko 8).
Yhteensä kahlaajia pesi 7 lajia ja 21 paria. Kahlaajien reviirit on merkitty kartalle 3.
Päätyeenlahden kahlaajalajisto on keskimääräistä tasoa verrattuna muihin Pohjois-
Karjalan lintuvesiin. Taivaanvuohen parimäärä on Sääperin ja monen muun järven
tapaan alueen pinta-alaan nähden pieni lähinnä ihmistoiminnan rannoilla aiheuttaman
häiriön vuoksi. Rannoiltaan luonnontilaisen ja rauhallisen Polvijärven Nisäjärven
alueella pesi kesällä 1992 kaksinkertainen määrä taivaanvuohia, vaikka Nisäjärvi on
pinta-al altaan huomattavasti Päätyeenlahtea pienempi.

Rantasipien määrä indikoi ihmistoiminnan suurta määrää Päätyeenlahdella. Lajihan
viihtyy karuilla ja avoimilla rannoilla suosien monenlaisia ihmisen rakentamia
tekorakenteita, kuten laitureita ja penkereitä. Suojelun kannalta alueen arvokkain
kahlaajalaji oli suokukko, joka pesi harvassa pikkulokkikoloniassa alueen pohjois
päässä. Suokukko on uhanalainen levinneisyytensä eteläosassa, johon Päätyeenlahtikin
kuuluu (UHEKS-toimikunta 1991).

Päätyeenlahti tunnetaan vesilintujensa ohella suurista lokkikolonioistaan. Lahden
pikkulokkikolonia oli pitkään maan suurin. Lokkien määrät ovat kuitenkin vähentyneet
jyrkästi 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Kesän 1992 aiempaan verrattuna aihaiset
parimäärät eivät siis tulleet yllätyksenä. Naurulokkeja pesi 257 paria ja pikkulokkeja
31 paria.

Vuonna 1975 Päätyeenlahdella pesi 775 naurulokki- ja 130 pikkulokkiparia (Hyytiä
ym. 1983, Makkonen 1982). Vielä kesällä 1983 naurulokkeja oli noin 80() paria ja
pikkulokkeja 135 paria (Miettinen 1984). Lähes kymmenen vuoden ajan lokkikannat
olivat pysyneet suhteellisen vakaina. Vuoteen 1992 mennessä naurulokkikanta laski
6$ ¾ ja pikkulokkikanta peräti 77 ¾.
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Alueen olosuhteet eivät ole olennaisesti muuttuneet tuona jaksona, Veden korkeus
lienee pysynyt suhteellisen samana, umpeenkasvu ei ole ollut mainittavaa ja ravinto
olosuhteetkaan ovat tuskin muuttuneet suuresti. Kiteen kaupungiksi muuttunut kunta
on kasvanut, mutta rannoille ei ole tullut asutusta. Ensinäkemältä on vaikea nimetä
tekijää, joka olisi saanut aikaan romahduksen lokkikannoissa,

Jos haetaan selviä paikallisia tekijöitä, esille nousee kolme seikkaa, joilla on ollut
selkeästi negatiivinen vaikutus alueen lokkikantoihin. Nämä tekijät voivat hyvinkin
selittää kattavasti lokkilintujen paikallisen murhenäytelmän Päätyeenlahdella. Niistä
tärkein lienee lisääntynyt veneily ja kalastus Päätyeenlahdella, jolla on laskentojen
yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella laajoja negatiivisia vaikutuksia lintukantoi
hin kaikkien lajiryhmien osalta. Lokkien osalta entisten pohjoisen ja läntisen kolonian
kutistuminen pieniksi rippeiksi voidaan selittää pääosin veneilystä johtuvaksi.

Kymmeniä katiskoja ja verkkoja viritettiin keväällä kiinni lokkien pesäkumpuihin. On
selvää, että päivittäin koettavat pyydykset estävät näin lokkien (ja vesilintujen)
pesimisen perinteisillä paikoillaan. Ainoastaan Sepänniemen lokkikolonia on säilynyt
kutakuinkin entisellään ja sen alueella kalastus onkin kielletty.

Päätyeenlahden pohjoisosaan sen itärannalle rakennettu alueen ainoa, ahkerassa
käytössä oleva kesämökki vaikuttaa linnustoon negatiivisesti useiden satojen metrien
pituisella rantajaksolla. Tämä alue on poissa myös lokkilintujen pesimäalueesta.

Vielä on otettava esille se, että 1980-luvun lopussa lokkikolonioihin kohdistui
säännöllistä ja aktiivista, lähinnä pikkupoikien aiheuttamaa ilkivaltaa. Paljastuneissa
tapauksissa tuhoutui muutamia satoja lokkien, tiirojen, uikkujen ja vesilintujen munia.
Vainon kohteena oli erityisesti helposti saavutettava ja viimeinen iso kolonia Sepän
niemessä. Kaikesta huolimatta kolonia lienee edelleen suurimpia Pohjois-Karjalassa.
Lokkien pesimäalueet on merkitty kartalle 3.

Lokkilintujen vaino oli yleistä ja laajamittaista ilmeisesti koko Pohjois-Karjalassa
varsinkin 1980-luvulla. Lokkien, lähinnä nauru- ja pikkulokkien, ja tiirojen yhdys
kuntien hävittämisestä olivat vastuussa ensi sijassa metsästäjät, jotka luulivat tekevän
sä riistanhoitotoimia, ja pikkupojat, jotka epäilemättä saivat virikkeensä ensin maini
tulta taholta.

33 Varpuslinnut

Päätyeenlahden yölaulajalaskennoissa löydettiin tutkimusalueelta kolme viitakerttusen,
yksi luhtakerttusen ja yksi pensassirkkalinnun reviiri. Välittömästi tutkimusalueen
ulkopuolella näitä lajeja pesi kaksinkertainen määrä. Satakielen parit olivat keskitty
neet paremmin tutkimusalueen sisälle - niitä löydettiin viisi. Yölaulajien pesimäpaikat
olivat jakaantuneet epätasaisesti (vrt. kartat 4 ja 6). Pääosa itärannasta oli yölaulajien
osalta tyhjää aluetta, Tällä alueella yölaulajabiotoopit olivat kapeita ja niukkoja.

Päätyeenlahden lukumääräisesti runsaimmat varpuslinnut olivat ruokokerttunen (79
paria), pajusirkku (49) ja pajulintu (15) (taulukko 9). Varpuslintujen reviirien sijainti
on esitetty kartoilla 4 - 6. Parimäärät ovat alhaisia alueen pinta-alaan nähden verrat
tuna muihin takseerattuihin lintuvesiln (Leivo 1987, Hottola 1990, 1991a, 1992), mikä
kertoo omalta osaltaan ruovikkojen ja sopivan tyyppisten pensastojen vähäisyydestä
Päätyeenlahdella.



25

Taulukko 9. Päätyeenlahden pesivien varpuslintujen parimäänit kesällä 1992
Table 9. Breeding pa.sserines at Fäätyeenlahti in summer 1992.

Laji/Specie Pesiviä pareja/Breecling pains

Käki (Cuculus canorus) 1
Pikkutikka (Dendricopos ininor) 2
Västäräkki (Motacilla aiba) 2
Kehavästäräkki (Motacilla fiava) 2
Rautiainen (Podicep5 modularis) 5
Pensassirkkalintu (Locutella naevia) 1
Luhtakerttunen (Acrocephalus palustris) 1
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum) 2
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus) 79
Hernekerttu (Sylvia curruca) 1
Lehtokerttu Sy1vta bonn) 4
Mustapääkerttu (Sylvia atnicapitta) 2
Pajulintu (Fhyllo5copus trochilu) 15
Kirjosieppo (ficedula hypoleuca) 1
Punarinta (Erithacu rubecula) 1
Satakieli (Lujs cmia luscinia) 5
Mustarastas (Turctus meruta) 2
Punakylkirastas (Turdus iliacus) 2
Räkättirastas (Turdus pilaris) 2
Tahtiainen (Farus major) 2
Hömötiainen (Parits montanus) 7
Sinitiainen (Paru caeruleus,) 1
Keltasirkku (‘Ernheniza citrinella) 3
Pajusirkku (Emberiza schoenielus) 4%
Peippo (fnigilla coelebs) 4
Vihervarpunen (Carduelis spinus) 1
Punavarpunen (Caipodacus e,ythninus) 9
Kuhankeit täj ä (Oniolus oriolus,) 2
Harakka (Pica pica) 2
Varis (Goi vas corone) 2

Tulvavesien vaivaamat rantakoivikot ja ryteiköt ovat arvokasta pesimäaluetta pikkuti
kalle. Pikkutikka on luokiteltu Suomessa uhanalaiseksi pesimälajiksi (UHEKS
toimikunta 1991). Laskennoissa löydettiin kaksi pikkutikkareviiriä, joista toinen oli
aivan Kiteen taajaman tuntumassa. Rantametsien kuolleet koivupökkelöt tarjoavat
arvokkaan ravintovaraston myös alueella syksyllä ja talvella oleskeleville pikkutikoille.

Kuhankeittäjiä pesi kesällä 1992 tutkimusalueen kahden parin lisäksi kaksi muuta
paria alueen ulkopuolella Päätyeenlahden vaikutuspiirissä. Laji esiintyy Pohjois-
Karjalassa tyypillisesti lintuvesien rantakoivikoissa (vrt, esim. Hottola 1990). Lintu-
vesilajiksi luettuja punavarpusia löydettiin tutkimusalueen rajauksen sisäpuolelta 9
pesivää paria, jotka jakaantuivat suhteellisen tasaisesti koko alueelle,
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Kartta 4. Päätyeenlahden ruoko-, vilta- ja luhtakerttusen reviirit kesällä 7992. Ruokokerttuset on
merkitty mustilla täpiilä, vlltakerttunen AD ja luhtakerttunen = AR.
Map 4. Breeding sites of the Sedge, Blyth ‘5 Reed and Marsh Warblers at Päätyeenlahti in summer
7992. Sedge Warblers are marked with black dots, Blyth ‘s Reed Warbler AD, Marsh Warbler = AR.
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Kartta 5. Päätyeenlahden pesivien varpusllntujen reviirejä kesällä 7992. Pajusirkku = musta täpiä,
pikkutikka = DM, kuhankeittäjä = 0, käki = CC, peippo FC, vihenvarpunen = CS, keltasirkku EC,
punavarpunen on X harakka PP, varis = CX.
Map 5. Breeding sites of the passerines at Päätyeenlahti in summer 1992. Reed Bunting black
dot, Lesser Spotted Woodpecker = DM, Goiden Oriole = 0, Cuckoo = CC, Chaffinch = FC, Siskin
= CS, Yeliowhammer = EC, Common Rosefinch = X, Magpie = PP, Carrion Crow CX.
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Kartta 6. Päätyeenlahden pesiviä varpuslintuja kesällä 1992, Pajulintu musta täpiä, västäräkki =
MA, keltavästäräkki = MF, talitiainen = PMA, hömötiainen = PM, sinitiainen = PC, rautiainen = M,
lehtokerttu = SB, mustapääkerttu = SA, hernekerttu = SC, pensassirkkalintu = LN, punarinta = ER,
satakieli = L, räkättirastas = TP, mustarastas on TM, punakylkirastas = II.
Map 6. Breeding sites of the passerines of Päätyeenlahti in summer 1992. Willow Warbler = black
dot, White Wagtail = MA, Yellow Wagtail = MF, Great Tit = PMA, Wilow Tit = PM, BIue Tit = PC,
Dunnock = M, Garden Warbler = SB, Blackcap = SA, Lesser Whitethroat = SC, Grasshopper
Warbler = LN, Robin = ER, Thrush-nightingale = L, Fieldfare = TP, Blackbird = TM, Redwing = TL
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Lintuvesien avomaalajeista Päätyeenlahdelta tavattiin västäräkki ja keltavästäräkki -

molempia kaksi paria. Mustapääkerttuja tavattiin myös kaksi paria alueen parhaista
lehtomaisista biotoopeista.

Muut laskennoissa tavatut varpuslinnut ovat suhteellisen tavallisia metsälajeja. Näistä
vähälukuisin on ehkä mustarastas, joita löydettiin kaksi paria Päätyeenlahden länsiran
nan metsäsaarekkeista,

Laskennoissa jäivät löytymättä alueella aiemmin pesi neet kultasirkku, rastaskerttunen
ja rytikerttunen, Kesä 1992 oli Pohjois-Karjalassa rastas- ja rytikerttusen esiintymisen
suhteen poikkeuksellisen huono. Niinpä säännöllisesti ainakin 1970-luvulta saakka
lahden pohioispäässä pesinyt rastaskerttunen jäi saapurnatta reviirilleen. Rytikerttusia
havaittiin koko läänissä vain 2 - 3 yksilöä. Esimerkiksi kesän 1991 linnustoselvityk
sissä Sääperillä, Jouhtenuksella ja Joki-Hautalammella lauloi yhteensä 6 rytikerttusta
(Hottola 1991a).

Kultasirkun kannalta nyt tehdyt laskennat päättyivät liian aikaisin, Lajin saapurnista on
vaikea ennakoida, sillä linnut talvehtivat rengaslöydön perusteella Thairnaassa (Hiiden
ym. 1979) ja pitkä muuttomatka voi helposti venyä syystä tai toisesta. Kesällä 1992
kultasirkut saapuivat tavanomaisen noin 12. kesäkuuta sijasta vasta juhannuksen
aikaan. Näin ollen kultasirkut saattoivat pesiä Päätyeenlahden pohjoispäässä myös
kesällä 1992.

3.4 Yhteenveto

Tutkimusalueelta löydettiin yhteensä 56 lintulajia ja 774 lintuparia (taulukko 10).
Laji- ja parirnäärä on hyvää keskitasoa Pohjois-Karjalan lintuvesillä (vrt. Leivo
1987b, Hottola 1990, 1991a, 1992). Outokummun Sysmäjärveltä löydettiin 72 lajia ja
1 459 paria, vaikka siellä ei pesinyt kuin muutamia lokkilintuja. Kesällä 1991 Rääk
kylän Joki-Hautalammella pesi 66 lajia ja $13 paria, Värtsilän Sääperillä 64 lajia ja
554 paria, ja Rääkkylän Jouhtenuksella 50 lajia ja 561 paria.

Kesällä 1992 Polvijän’en Nisäjärveltä löydettiin 36 lajia ja 233 paria. Sysmäjärvi on
kaksi kertaa Päätveenlahtea suurempi ja Nisäjärvi vain kolmannes Päätyeenlahden
pinta-alasta. Pinta-alaltaan ja linnustoltaan parhaiten vertailukeipoinen tähän mennes
sä tutkituista lintujärvistä on Joki-Hautalampi, jonka alueesta tosin noin 30 % on
menettänyt suojeluarvonsa loma-asutuksen rakentamisen vuoksi (Hottola 1991a).

Päätyeenlahti on lintuvetenä leimallisesti vesilintujen pesimäalue. Yli kolmasosa
alueen suojelupisteistä tulee vesilintukannasta (taulukko 10). Muukin alueen linnusto
on arvokasta ja kesän 1992 pesimälinnuston arvoksi tulee Lintuvesityöryhmän (19$1)
Suomen lintuvesien arvon vertailua varten kehittämän suojelupistejärjestelmän
perusteella 99 pistettä, joka jo sellaisenaan riittää kansainvälisen tason suojelukohteen
statuksen saavuttamiseen (raja $0 pistettä).



30

Taulukko 10. Päätyeenlahden pesimälinnuston parimäärät 1975 ja 1992 sekä suojelu
pistearvot kesällä 1992. Vuoden 1975 luvut P, Rassin arvion mukaan (vrt. Makkonen
1982). Sp. = suojelupisteet.
Table 10. Breeding birds at Päätyeenlahti in 1975 and 1992, and the conservation
indexes in 1992. The numbers of 1975 follow the estimates made by F, Rassi (cf
Makkonen 1982). Sp. = Conservation mdcx.

Laji/Species
Parimäärii/Breeding pairs 1975 1992 Sp.

Silkkiaikku tPodiceps eristatus)
Hiirkälinlu (Podiccps griseigena)
Muslakurkku-uikku (Pocliceps auritus)
Laulujeulsen (cygnus cygnus)
Heinäsersa (Änas platyrhynchos)
Haapana frl sas penelope)
Tavi (Änas crecca)
1-leinätavi (Änas querquedula)
Jouhisersa (Änas acuta)
Lapasorsa (Anas elypeata)
Tukkasolka (Äythya fidigula)
Punasolka (Äythya ferinti)
Telkkä (Bucephala elangitla)
Lhtahnitli (Porzana porzuna)
Ruisrääkkä (Cccx crcx)
Nokikana (Fulica atra)
Töyhtöhyyppä (Uuno/Ins ase/ins)
Valkoviklo (Tringa nebularia)
Metsävikio (Tringa ochoropus)
Liro (Tringa giareola)
Rantasipi (Actitis hypoleneos.)
Isokuovi (Numenius arcjuuta)
Taivaanvuohi (Gailinago gailinago)
Suokukko (Phiio,nachus pugnax)
Naurulekki (Larus ridibundus)
Pikkulokki (Larus ininutus)
1-larmaalokki fLarus argentatus)
Kalatiira (Sterna hirundo)
Kiiki (C%tcuius canorus)
Pikktikk.s (Dendrocopos rainer)
Viistäräkki (Motaciiia aiha)
Keltavästiiräkki (Motuciiia Jiava)
tbinerr (Prunelia ,nodularis)

Pcnsssirkkal)ntu (Locusteila suosio)
Luhtakerttunen tAcrocephaius pahtstris)
Viitakerttunen frlcrocephahts thunctonun)
Ruokokerttunen (Äcrocephatus sehoenobaenus)
Hernekerttu (SyMa curruca)
Lehtokerttu (Sylvia boris)
Mustapääkerttu (Tyivia atricapiiia)
Pajulintu (Phylioscopus trochiius)
Kirjosieppo (Ficctiula hypokucu)
Parinla (Erithacus ruheenia)
Satakieli (Lusciniu iuscinia)
Mustarastas (iitrdus inerula)
Purakylkirastas (TrtrtIus iiiacus)
Räkättirastas (Turdns pituris)
Talitiainen (Purus inujor)
Hömötiainen Parus montanus)
Sinitiainen (Parus caerulcus)
Keltasirkku ‘Emhcrizu citrineiIu)
Pajusirkku (E,nhcriza schoeniclus)
Peippo (Frigiitu roeiehs)
Vihervarpunen (Curdueiis spinus)
Punavarpunen (Garpoducus crythrinns)
Kuhankeifläjä (Oriotus oriahis)
Hatakka (ISoa pica)
Varis (Corvus coronc)

12 21 2
13 12 6
5 5 5
- 1 7
13 22 2
32 22 3
21 19 2
16 16 8
3 3 5
4 9 6
7(1 40 3
15 31 4
10 31) 1
1 1 3

3 8 2
15 1 1
5 4 1
- 1 2
yIi2 -

1 6 1
1 1 1
yli5 7 2
2 1 4
775 257 2
130 31 7
- 1 2
7 12 1
2 1

2 2
? 2
2 5
2 1
? 1
? 2
? 79
? 1
? 4
2 2
7 15
7 1
? 1
7 5
? 2
7 2
? 2
7 2
? 7
? 1
7 3
? 49
7 4
? 1
? 9
? 2
? 2
? 2

7

56 lajia 774 99



Kesän 1992 laskentatuloksia voidaan verrata P. Rassin arvioon lintukannoista vuodelta
1975 (vrt. Makkonen 1982). Näistä luvuista puuttuvat tosin varpuslinnut kokonaan ja
vertailu on suoritettava vesilintujen, rantakanojen, kahlaajien ja lokkilintujen kesken.
Kysymyksiä herättää P. Rassin tulosten tarkkuus ja käytetyt tutkimusmenetelmät,
joista ei ole saatu tietoja. Muita vertailulukuja ei kuitenkaan ole olemassa 197O ja
1 98O1uvuilta,

Monen lintulajin parimäärät eivät ole juurikaan muuttuneet vuodesta 1975, Parimää
ränsä ennallaan tai lähes ennallaan säilyttäneitä lajeja ovat härkälintu, mustakurkku
uikku, tavi, heinätavi, jouhisorsa, luhtahuitti, valkoviklo, isokuovi, taivaanvuohi ja
suokukko, Lajistosta ovat poistuneet ruisrääkkä ja liro, Ruisrääkälle ei nykyisin ole
suojelurajauksen sisällä sopivaa hiotooppia laji esiintyy edelleen melko yleisenä lä
hialueilla (kts. 42). Liro on taantunut muuallakin Pohjois-Karjalassa (esim. Hottola
1992).

Uusia lajeja verrattuna vuoden 1975 tuloksiin olivat kesällä 1992 laulujoutsen, metsä
viklo ja harmaalokki. Joutsen ja harmaalokki ovat kantaansa 1980-luvulla kasvatta
neita ja levinneisyyttään laajentaneita lajeja. Metsäviklo on saattanut pesiä alueella jo
1970-luvulla, mutta on ehkä jäänyt tuolloin havaitsematta. Vuoden 1992 pari pesi
vaikeakulkuisessa paikassa lahden itärannalla.

Selvästi kantaansa kasvattaneita lajeja on kuusi: silkkiuikku, heinäsorsa, lapasorsa, pu
nasotka, telkkä, nokikana, rantasipi ja kalatiira. Silkkiuikku ja nokikana ovat runsastu
neet viime vuosina Etelä-Suomessa (Lammi ym. 1992), mutta Päätyeenlahdelia pai
kalliset kannat lienevät olleet hieman suurempia 1980-luvun lopussa. Silkkiuikun pa
rimäärän lähes kaksinkertaistuminen 1970-lukuun verrattuna tuntuu yllättävän suurelta
muutokselta (kts. taulukko 10). Se indikoi veden laadun heikentymistä lahdella. Silk
kiuikku suosii voimakkaasti rehevöityneitä vesiä. Vaikealta tuntuu selittää myös
punasotkan parimäärän kaksinkertaistumista Päätyeenlahdella ajanjaksona, jona sen
parhaat pesimäpaikat lokkikolonioissa ovat vähentyneet ja lajin kokonaiskanta Suo
messa on ollut laskussa (vrt. Lammi ym. 1990, 1991, 1992).

Heinäsorsan kannan kasvu voi olla todellista, mutta siihen on voinut vaikuttaa myös
kevään 1992 jäätilanne, joka ehkä sai tavanomaista useamman heinäsorsan pysähty
mään monia muita järviä aiemmin jäistä vapautuneelle Päätyeenlahdelle. Lapasorsan
kanta Pohjois-Karjalan lintujärvillä lienee ollut kasvussa 1980-luvun alun jälkeen.
Relevantteja tutkimusaineistoja ei valitettavasti ole käytettävissä.

Telkkä ja rantasipi ovat hyötyneet ihmistoiminnasta. Telkän runsastuminen alueella
selittynee ainakin osaksi lisääntyneellä pöntötyksellä. Lajin kannat olivat lisäksi nou
sussa ainakin vuonna 1991 (Lammi ym. 1992). Rantasipi on saanut lisää pesimäpaik
koja uusilla venerannoilta ja täytemaa-alueilta. Kalatiiran parimäärän kasvun syistä on
vaikea esittää arvioita. Ehkäpä tämä ihmisiä hyvin sietävä laji on saanut elintilaa
taantuneilta lokeilta.

Taantuneita lajeja oli vähemmän kuin runsastuneita: haapana, tukkasotka, töyhtöhyyp
pä, naurulokki ja pikkulokki. Lokkien kantojen romahtamista on jo käsitelty kappa
leessa 3.2. Tukkasotka on vesilinnuista selvimmin riippuvainen lokkikolonioista ja la
jin vähentymistä voidaan selittää naurulokin samanaikaisella taantumisella (vrt. Ulf
strand 1980).
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Haapanan taantumisen syy voi olla saman suuntainen kuin tukkasotkalla, mutta voi
myös liittyä kevään 1992 olosuhteisiin, Toisaalta, haapanan kannat kasvoivat voimak
kaasti kesällä 1992 Polvijärven Nisäjärvellä, jossa puolisukeltajasorsien olosuhteet pa
ranivat kunnostuksen seurauksena (Hottola 1992). Kevään 1992 tulvaolosuhteet olivat
erittäin epäedulliset töyhtöhyypälle, mikä näkyi selkeästi myös lajin parimäärässä.

Edellä mainittujen kesän 1992 pesimälajien lisäksi Päätyeenlahdella on pesinyt 1980-
luvulla ja 1990-luvun alussa ainakin kuusi muuta lajia, jotka on otettu huomioon
alueen suojelupistearvoa arvioitaessa (taulukko 11). Lajeista liejukana ja rastaskerttu
nen ovat olleet varsin säännöllisiä, mutta vuosi 1992 oli lajeille erityisen huono
Pohjois-Karjalassa. Satunnaisemman pesimälajin, rytikerttusen, tilanne on paljolti
sama. Laskennat loppuivat keväällä 1992 kultasirkun kannalta liian aikaisin muuton
myöhästyessä lähes kaksi viikkoa. Luhtakana ja pikkuhuitti ovat listan lajeista
harvinaisimpia ja satunnaisimpia, mutta toisaalta todennäköisiä pesimälajeja myös
tulevaisuudessa.

Kun taulukoiden 10 ja 11 osoittamat pesimälajit ja niiden suojeluarvot otetaan
huomioon, saadaan Päätyeenlahden suojelupistearvoksi 145 pistettä. Tulos on jonkin
verran korkeampi kuin Lintuvesityöryhmän (1981) arvio, 118 pistettä. Se ylittää kan
sainvälisen tason suojelukohteen rajan (80 p.) 65 pisteellä.

Lintuvesityöryhmä (1981) arvioi Päätyeenlahden selkeästi Pohjois-Karjalan arvok
kaimmaksi lintuvedeksi (vrt, taulukko 12). Arvio herätti jossakin määrin kummastusta
paikallisissa lintuharrastuspiireissä, joissa Outokummun Sysmäjärveä pidettiin selvästi
parempana lintuvetenä ja monia muita lintuvesiensuojeluohjelman kohteita arvioitiin
ainakin saman tasoisiksi. Erityisesti ruovikkolajien, kaulushaikaran ja ruskosuohaukan
puuttuminen Päätyeenlahdelta oli yhtenä perusteena näihin arvioihin.

Taulukko ii. Lajit, jotka on otettu huomioon Päätyeenlahden suojelupistearvoa arvioi
taessa, koska ne ovat pesineet alueella 1980-luvulla ja/tai 1990-luvun alussa. Lajeja
ei tavattu kesän 1992 tutkimuksessa,
Table ii. Species not frund at summer 1992 census, hut recordecl breeding at
Päätyeenlahti at least once earlier (1980 - 1991) and inciuded in the total conserva
tion mdcx (Sp.).

Lajit/Species Sp.

Liejukana (Gallinula chloropus) 7
Luhtakana (Railus aquaticus) 6
Pikkuhuitti (Porzana parva) 10
Rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus) 9
Rytikerttunen (Acrocephaius scirpaceus) 6
Kultasirkku (Ernberiza aureola) 8

Yhteensä (taulukko 10 ja 11) 145



Nyt kun Pohjois-Karjalan arvokkaimmista lintujärvistä ainoastaan Hovinlampi-Ylä
lampi, Juurikkajärvi, Mattisenlahti ja Kiesärvi ovat tutkimatta, alkaa kuva jdrvicn
keskinäisestä linnustoon perustuvan suojeluarvon järjestyksestä hahmottua (taulukko
12). Sysmäjiirvi on omaa luokkaansa listan kärjessä.

Sysmäjärven jälkeen tulevat suhteellisen tasavertaisina Päätyeenlahti ja Saäpen.
Seuraavan ryhmän muodostavat Joki-Hautalampi, Jouhtenuslampi, Kiesj ärvi, Juunk
kajärvi, Mattisenlahti ja Hovinlampi-Ylälampi. Niiden pesimälinnusto liencc (vain 2
tutkittu) samaa tasoa kuin Päätyeenlahden ja Sääperin, joilla on kuitenkm suuicmpaa
mci kitystä muutonaikaisina levähdysalueina ja kansairnäksesti tunnettuina lintu
harrastuskohtcina,

Taulukko 1 2. Pohjois-Karjalan 1 intuvesien suojeluarvo Hottolan (1 990. 1 991 a. 1992)
Leivon (1987a, 1987b) ja Lintuvesityöryhmän (1981) mukaan, Nisäjarven suoelupis
tearvo on otettu uusimmasta selvityksestä (Hottola 1992).
PKVY = Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri.
fahle 12. 7he cone,uational value of the propoed hild sanctuaty cncas ui iVorth
Kai eila accotdtng to Ilottola (1990, 1991a, 1992), Leivo (J987a, 1987h) and lintu
re5ityoryhrna (1981). The conseruation mdcx (Ci) of Lakc NLsaj&rvi ts tak z Jrom the
latest sctrvev (Hottola 1992).
NKWLD = North Kareha Water and Fnvzronment Dtstrkt. ui = Ltntuvestö oij lima

Järvi/Lakc 1 uokka Suojclupisteet Su( jclupistce
Rank (PKVY laskennat) (Lv rio)

Ci hyNKT4ED (t l Iii

Sm ijarvi 1 170 77

Pa6tycLn1aht 1 145 lis
Saapn 1 141 6L
Jc i—11 ml il.nip II 138 1 1 1(10
Hwinlampi Ylalampi II -

Kcsj6rvi II alle 100
Jouhtenus II 132 alle 100
Jumikkajarva II - 58
Mattisenlahti II (8
Tohmajiirvi III 60 ()
Hoytiäisen kanava III (0 (?)
Pitkäranta III -

Ruvaslahti III
Sisuslahti III 63
Sätöslahti III
Laikanlahti III 58
Syvysjoki III 50 (7)

Särkiärvi III 66
Uudenkylänlampi III -

Nisäjärvi IV 72 75
Tutjunlampi IV - 55
Solanlampi IV -

Kalliojärvi IV - 67
Härkinlampi IV 6ä
lipas IV - 57
Vuokonjärvi IV - 53
Suojarvi IV - 5t
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4 MUUTONMKÄINEN MERKITYS

4.1 Johdanto

Lintuvesityöryhmä (1981) on arvioinut Päätyeenlahden muutonaikaisen merkityksen
huomattavan suureksi, Lintuvesien suojeluohjelman teksti kuvannee kategoriaa II, eli
aluetta, jolla on huomattavaa merkitystä lintuj en muutonaikaisena levähdysalueena,
koska siellä lepäilee jossakin vaiheessa muuttokautta parhaimmillaan vähintään 1 000
vesilintua ja/tai kahlaajia 500 ja/tai kohteella on merkitystä suurten lajien levähdys
paikkana.

Päätyeenlahdella toteutuu kategorian II kolmas edellytys - sillä on merkitystä suurten
lajien levähdysalueena. Määrät ovat suhteellisen pieniä, esimerkiksi joutsenia tavataan
kerrallaan muutamia kymmeniä. Joutsenten ja varsinkin hanhien esiintymistä rajoittaa
jatkuvasti laajeneva kalastus. Vesilintuja on viime vuosina ollut parhaimmillaan yli
500, mutta alle 1 000 yksilöä kerrallaan. Kahlaajia on tavattu suhteellisen pieniä
maana.

Lahdella on retkeilty pitkään varsinkin keväällä ja kesällä. Vaikka paikallinen
lintuharrastus on melko vähäistä, on Päätyeenlahti ollut mm. joensuulaisten lintuhar
rastajien suosiossa. Syksyisiä havaintoja on kerääntynyt viime vuosina lähinnä
lokakuulta. Syyskuussa liikkuminen alueella, varsinkin sen pohjoispäässä, on vaaral
lista sorsastuksen takia ja pahimmat tiedon puutteet koskevatkin syyskuuta. Tuolloin
alue on metsästyksen takia myös erittäin rauhaton. Syyskuun aikana muuttaa suurin
osa Pohjois-Karjalan kautta etelään siirtyvistä muuttolinnuista.

Voidaan arvioida, että metsästyksen ja kalastuksen kieltäminen Päätyeenlahdella
etenkin syksyllä nostaisi alueen arvoa moninkertaisesti verrattuna nykytilanteeseen.
Lahti saattaisi olla syksyllä useiden tuhansien vesilintujen rauhallinen ruokailu- ja
levähdyskohde. Tuolloin myös hanhet saisivat tilaisuuden pysähtyä Päätyeenlahdella.

4.2 Faunistinen katsaus

Seuraavassa luettelossa on käyty läpi ne lintulajit, joista tiedetään olevan havaintoja
Päätyeenlahdelta. Erityistä huomiota on kiinnitetty eri lajien muuton tai vaellusten
aikaisen esiintymisen luonnehtimiseen, jota on mahdollisuuksien mukaan täydennetty
esiintymistä kuvaavilla havainnoilla.

Lisäksi on selvitetty eri lintulajien esiintymistä alueella pesimäaikaan
- joko pesijöinä

tai ruokavieraina - ja talvella. Havainnot, joissa ei ole lähdeviitettä ovat henkilökoh
taista aiemmin julkaisematonta havaintoaineistoa. Taksonominen ryhmittely on tehty
Howardin ja Mooren (1984) mukaan.



Kuikkalinnut (Gaviiforrne):

Kuikka (GaWa aetk a): Siiånnölhnen. mutta vähälukuinen vierailij a Päatyeenlah&lla
suosii enemmän karumpaa Kiteenjärveä ja varsinkin Hyypunjärveä Keväal1ä 1992
08.05. neljä yksilöä.

Kaakkuri (Gai ‘ia srcllata), Satunnainen vieras alueella rnuuttoaikaan.

Ulkkulinnut (Podicipedtfanne):

.Sjlkkjujkku (Poficeps cristattt): Tavallinen muutonaikainen vierailila Päätveenlahdel
la. Lepäileviä yksilöitä on kuitenkin vaikea eroteila pesimäkannasta - suuria kerääntv
miii ei ole tavattu.

Härkcilintu (Podiceps gnseigena): Lahdella tavataan ilmeisesti m ös lapunuuttavia
yksilöitä, mutta pieniä määriä.

Mustakurkku-uikku Podiceps aurittis): Vähälukuinen vierailija Paät’eenlahde1la
muuttoaikaan. Pesivien lintujen lisäksi on yleensä tavattu vain muutamia yksiloita
kerrallaan.

Vesilinnut 64 itserijormes)

Laulujoutsen (Cvgnus cvnus): Tavataan Päätveenlahdel la rnuuttoaikaan parhaimmil
laan kymmenien yksilöiden parvina ja kesällä pesivänii. Keväällä 1992 lahdella ritti
pesiä kaksi laulu joutsenparia. mutta uudet tulokkaat joutuivat lopulta väiNtvmään. Las
kentojen yhteydessä 05.05.1992 tavattiin muutolta lepäileviä yksilöitä parhaimmillaan

12 yksilöä. Esimerkiksi keväällä 03. - 09.05.1987 suurin määrä oli 22 yksilöä (Kont
kanen ym. 1988).

Pikkujoutsen (Ci’gitus c’otu,nbiantis): Säännöllinen, vaikkakin harvinainen vieras Pää—
tyecnlahdella varsinkin muuttoaikaan. Kevään 05M5.1992 laskennoissa 1 yl silo -

samalla viikolla paikalla oli 4 yksilöä (Markku Haloselta suullisesti saatu tieto).
Havaintoja myös syksyltä, esimeIkiksi 03.11.1991 1 ad (Hottola 1992b).

Metsähanhi (Ane, fabalis): Yleinen vierailija Paätyecnlahdella muuttoaikaan kcvaällä
ja syksyllä. Lepäilevät yksilot keskittyvät lansirannan pelloille Laskennoi, sa 08.05. 80
yksilöä ja 13.05. 26 yksilöä.

Tundrahanhi %4nser alb;fron5}: Säännöllinen, mutta melko vähälukuinen lepiiilijä
Päätyeenlahdella. erityisesti avoimella länsirannalla. kevät- ja syysmuuton yhteydessä.
Laskennoissa 07.05. 1 2kv ja 15.05, 3 ad.

Sepellianhi (Brcmta her,zicla): Tavataan alueella pääasiassa ylimuuttavana muuttoai
kaan. Lepäilemään pvsähtyvät linnut tai parvet satunnaisia. Laskennoissa 05.06. 1 ad
ja 45 xlimuuttavaa.
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Valkoposkihanhi (Branta leucopsis): Säännöllinen ja muuton huipun yhteydessä runsas
ylimuuttaja alueella, parhaimmillaan tuhansia yksilöitä. Lepäilijänä satunnainen,

Heinäsorsa (Aiias platyrhynchos): Runsaslukuinen lepäilijä alueella keväällä ja
syksyllä muuttoaikaan, Keväällä 1992 jäätilanne oli epäedullinen heinäsorsan päämuu
ton aikaan ja määrät olivat pieniä, parhaimmillaan muutamia kymmeniä, Aiemmin
mm. 16,04d990 380 yksilöä (Kontkanen ja Pursiainen 1991).

Haapana (Anas penelope): Runsaslukuinen lepäilijä Päätyeenlahdella muuttoaikaan,
Laskennoissa 0505. 72 yksilöä. Syksyllä suurempia parvia, vaikka sorsastus haittaakin
kerääntymistä 13J0J991 280 yksilöä (Hottola 1992b).

Tavi (Anas crecca): Parhaimmillaan muutamia satoja yksilöitä kerrallaan lepäilee
Päätyeenlahdella kevät ja syysmuuton aikaan. Laskennoissa 0505. 106 yksilöä.

Heinätavi (Anas querquedula): Tavallinen muutonaikainen lepäilijä Päätyeenlahdella,
parhaimmillaan noin 20 yksilöä kerrallaan.

Jouhisorsa (Anas acuta): Tavallinen muutonaikainen lepäilijä Päätyeenlahdella,
parhaimmillaan useita kymmeniä yksilöitä kerrallaan.

Lapasorsa (Anas clypeata): Tavallinen muutonaikainen lepäilijä Päätyeenlahdella,
parhaimmillaan muutamia kymmeniä yksilöitä.

Tukkasotka (Avthva fiiligula): Runsain pesimälintu ja muutonaikainen vesilintuvieras
Päätyeeniahdella. Laskennoissa esimerkiksi 0705. 250 yksilöä ja 1305. 232 yksilöä.

Lapasotka (Aythva marila): Keväällä vähälukuinen ja syksyllä runsas muutonaikainen
vierailija Päätyeenlahdefla. Syksyllä parhaimmillaan lähes lOt) yksilöä kerrallaan
esimerkiksi 13101991 73 yksilöä (Fiottola 1992b). Laskennoissa 2305. 2 yksilöä.

Punasotka (Aythya frrina): Pesivien lintujen lisäksi lahdella lepäilee muuttoaikaan
parhaimmillaan lähes 100 yksilöä kerrallaan.

Mustalintu (‘Melanitta nigra): Säännöllinen melko vähälukuinen vierailija Päätyeen
lahdella muuttoaikaan ja harvinaisena kesällä. Runsas ylimuuttaja. Keväällä 1992
08.05. 7 yksilöä ja yöllä 17.05. muutamia satoja ylimuuttajia.

Pilkkasiipi (Melanitta fusca): Säännöllinen, mutta vähälukuinen vierailija alueella
muuttoaikaan kesällä lähinnä satunnainen. Laskennoissa löytyi 11.06. 1 naaras
uiskentelemasta Sepänniemen edustalta.

Alli (Ciangula hyemalis): Tavataan lahdella pääasiassa ylimuuttavana toisinaan
yksittäisiä lepäilijöitä. Laskennoissa 09.05. yöllä muutamia ylimuuttavia parvia.
Syksyllä 13.10.1992 193 yksilöä (Hottola 1992b).

Telkkä (Bucephia ciangula): Melko runsas pesimälaji alueella. Muuttoaikaan myös
lepäileviä yksilöitä. Laskennoissa 05.05. 115 yksilöä.
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Jsokoskelo (Pefet-gus inei’ganser.i: Tavataan Päätyeenlahdeila erityisesti kevätmuuton
aikaan, harvalukuisempana myös kesällä ja syksyllä. Laskennoissa 05.05. 1 8 yksilöä
ja 13.05. 2 yksilöä,

Tukkakoskelo Mergus serrator,): Säännöllinen vierailija lahdella pääasiassa kevät
muuton aikaan, jolloin tulvavedet ja vielä kehittvmätön vesikasvilhsuus antavat
niahdollisuuden kalastamiseen. Laskennoissa 13.05. 4 ksllöii ja 25.05. 4 koirasta,

Uivelo (Mergtts aibellus): Säännöllinen lepäilijä lahdella rnuuttoaikaan. parhaimmil
la m muutamia k mmewa kiioita Kc aan 1 992 hä’ aintosu a is lw ‘ th’ aii
pesinnän mahdollisuuden (vrt, kesäkuun alun havainnot), mutta pesintäli oli vaikea
varmistaa alueen laajuuden ja pesintöjen yleisen myöhästymisen takia (vesilintupoiku
eet eivät ehtineet maastoon ennen viimeistä laskentaa). Laskennoissa 05.05. 8 yksilöä,
07.05. 5 yksilöä, 13.05. 1 pari, 05.06. 1 ad naaras, 08.06. 1 ad koiras, 11.06 1 ad
koiras,

Päiväpetolinnut (Falcenitbrmes):

Kalasääski (Panclion haflaetus): Lahden pohjoispuolella pesivä kalasäiiskipari käy
säännöllisesti kalassa Päätveenlahdefla. Lisäksi sääksiä tavataan lahdella muut toaikaan.
Keväällä 1992 esini, 08.05. 1 yksilöä ja 11,06. 1 yksilö.

Varpushaukka (4ccipiter nisus): Tavallinen muutonaikainen lepäilijä, jota tavataan
alueella saalistelemassa myös kesällä ja harvinaisempana talvella, Ei kuitenkaan
havaittu laskentojen yhteydessä.

Kanahaukka (Accipi[er ,‘entihs): Melko viihälukuinen vierallija Päåtveenlahdelia kautta
vuoden, erityisesti muuttoaikaan,

Riirihaukka (Buteo huteo): Lähialueilla, keväällä 1992 järven länsipuolella, pesivät
hiirihaukat käyvät ajoittain saalistamassa lahden rantaniityiHä. Laskennoissa 25,05. 1
yksilö ja 28.05. 2 yksilöä.

Piekana (Buteo tagopus): Tavallinen muutonaikainen vieraili ja Päätyeenlahdella keväin
syksyin. Laskennoissa 13.05. 1 yksilö.

Mehiläishaukka (Per,zis apivorus): Tavallinen pesimähntu Kiteellä, lähin pari pesi
lahden pohjoispään luoteispuolella. Tavataan usein muuttoaikaan Päätyeenlahdella.
Laskennoissa 28.05. 1 yksilö ja 11.6. 3 yksilöä.

Ruskosuohaukka (Ci;’cus aerttginosus): Lähialueilia pesivät ruskosuohaukat saalisteIe
vat säännöllisesti Päätyeenlahdeila. mutta eivät ilmeisesti ole toistaiseksi pesineet
siellä. Potentiaaliset pesäpaikat kärsivät nykyisin kalastuksen aiheuttamasta häiriöstä,
Laskennoissa rannoilla nähtiin liitelemässä 07.05. 1 naaras, 05.t)6. 1 pari ja 1 1 .06. 1
pari. Haukat suosivat länsiosan rauhoitusaluetta.

Sinisuohaukka (Circus cyaneuy): Tavallinen muutonaikainen ja mahdollisesti kesäinen
saalistelija Päätyeenlahden rantaniityillä.
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Nuolihaukka (falco subbuteo): Harvinaistunut nuolihaukka tavattiin laskennoissa vain
kerran, 11.06., jolloin korennot alkoivat juuri kuoriutua ja lahdella riitti saalistettavaa.
Ilmeisesti tavallisempi myöhemmin kesällä, kun korentoja on jatkuvasti saatavilla.

Ampuhaukka (falco coturnbarius): Säännöllinen, mutta suhteellisen vähälukuinen
vierailija alueella pääasiassa muuttoaikaan keväällä ja syksyllä.

Tuulihaukka (falco tinnunculus): Tavallinen vierailija Päätyeenlahdella rnuuttoaikaan
ja kesällä. Laskennoissa havaittiin lahdella saalisteleva yksilö 28.05, ja 02.06.

Kanalinnut (Gallifrrines):

Pyy (Tetrastes bonasia): Yleinen pesimälaji Päätyeenlahden ympäristössä. Pyitä ei
kuitenkaan löytynyt rantametsistä suojelurajauksen sisäpuolelta ja on epäselvää,
kuuluuko se edes aika ajoin lahden pesimälajistoon. Vierailut rantametsissä ovat hyvin
todennäköisiä erityisesti talvella.

Teen (Lyrurus tetrix): Tavallinen pesirnälintu Päätyeenlahden lähialueilla. Ruokailevat
yksilöt vierailevat aika ajoin rantametsissä varsinkin talvella.

Kurkilinnut (Grttifornzes):

Kurki (Grus grtts): Päätyeenlahden pohjoispuolella pesivät kurjet vierailevat aika ajoin
lahdella sammakkojahdissa. Lisäksi havaitaan usein muutolta lepäilemään pysähtyneitä
yksilöitä, harvemmin suuria parvia. Laskennoissa 13.05 1 yksilö ja 11.06 2 yksilöä.

Luhtakana (Railus tiquaticus): Lienee epäsäännöflinen muutonaikainen lepäilijä ja
pesirnälaji Päätyeenlahdella. Kesällä 1992 luhtakanakoiras piti reviiriä läheisen
Ätäskön pohjoispäässä (Hottola 1 992b).

Luhtahuitti (Forzana porzana): Lienee säännöllinen muutonaikainen lepäilijä Pääty
eenlahdella.

Ruisrääkkä (crex crex): On aiemmin pesinyt tutkiinusalueen pohjoispäässä, mutta lajia
ei ole tavattu Päätyeenlahdella useaan vuoteen. Esiintyy edelleen lähialueilla, esimer
kiksi Kiteenlahden pelloilla narisi kesällä 1992 8 ruisrääkkää (Markku Haloselta
suullisesti saatu tieto).

Liejukana (Gallinula chtoropus,): On ollut 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa sään
nöllinen pesimälaji Päätyeenlahdella joko pohjoispään pohjukassa tai Sepänniemen
lokkikoloniassa. Ei kuitenkaan pesinyt tutkimusvuonna lahdella. Vuosi 1992 oli
muutenkin poikkeuksellisen huono liejukanavuosi Pohjois-Karjalassa - ainoa varma
havaintopaikka oli Outokummun Laikanlahti.

Nokikana Fulica cltra): Säännöllinen, mutta vähälukuinen muutonaikainen lepäilijä
Päätyeenlahdella. Yleensä havaitaan pesivien yksilöiden lisäksi ainoastaan muutamia
lintuja kerrallaan.
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Kahlaajat ja lokkilinnut (Chai adriiJorrne):

Meriharakka (Ilarnatopus ostralegus). Melko sdiinnöllinen, mutta vähtilukr inen
muutonaikainen lepäilijä Paätyeenlahdella, joka tarjoaa niukasti lajin suosimia avoimia
tai kivikkoisia rantoja.

Tylli (Charadriu s hiaticula): Tavallinen mutta suhteellisen vähalukuinen vierailij a
alueella muuttoaikaan varsinkin syysmuuton yhteydessä. Suosii menharakan tapaan
avoimia rantoja ja lintuja tavataankin etupäassä pusarnien kekojen liepeilla ja urheilu
kentän rannass.

Pikkutl1i (Charadrius äubtus), lavallinen, mutta vähälukuinen muutonaikamen
lepähijä PäiitenIahdella sekä keväällä että sksyl1ä.

Kapustarmta (fluvialrs aprtca;ia): Kapustarintoja tavataan PaätyLenlahdella lahinni
satunnaisesti muuttoaikaan, erityisesti nuoria lintuja syksylla

Tundrakurmitsa (Pluvia1is squataio1a) favataan Päatyeenlahdella satunnaisesti
rnuuttoaikaan, ,1eensä vain syksylla Esiintyy yleensa punina parvina jotka pvsähtv
vät vain hetkeksi Iepaämaän huonon sään estdessä w uuttolennon jatkamisen

isarikukko irena1ia 1nterpes}. Vähälukuinen, ilmeisesti meiko saannoilinen iei i’ija
alueella kevät ja syysmuuton yhteydessa.

Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellu) Tavataan usein lepailemässa Pädteenlahden
rannoilla erityisesti sy smuuton aikaan, Laskennoissa 05 06. haaittu 14 vksilon parvi
edustaa syysmuutr n alkua linnut lähtivat aamulla lentair aan kohti eteläa

Iankäsirriäinen (1 irntcala fa1einel1u). Lienee säannölhnen, mutta vahalukumen
muuttolintu Paatyeenlahdella keväin syksyin

Kuovisirri (Galidris Jenuginea) Säännollinen mutta suhteellisen vha’ukulrnn
muutonaikainen rierailija Päätyeenlahdella lähinna sy ysmuuton aikaan heinii-elokuus
sa.

Suosirri (Caltd;i alpina» Saännollinen, mutta tavallisesti vahalukuinen lepailijä
alueella kevät ja syysmuuton hteydessa Avointen lieterantojen puuttuminen lahdelta
vaikuttaa selvästi lepäilevien kahlaajien mäariin.

Lapinsirri (Calidris ternniinckii): Tavallinen, mutta vähalukumen lepäilija Pääty een
lahdella muuttoaikaan. Laskennoissa 25.05. 1 yksilö

Pikkusirri (Caliclris minuta): Tavataan Päätyeenlahdella lähinnä syysmuuton aikaan
loppukesällä, keväiset havainnot satunnaisia. Määrät pieniä myös syksyllä Ii terantojen
puuttumisen takia.

Vesipäasky Phalaropus tobatu5) Säännöllinen muutonaikainen vierailij a Päatyeen
lahdella ainakin kevätmuuton aikaan touko-kesäkuussa. Laskennomsa 25.0. 3 ylsAoä
ja 02.06. 4 yksilöä.
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Punajalkavikio (Tringa totanus): Ilmeisesti säännöllinen, mutta vähälukuinen muuton-
aikainen vieras Päätyeenlahdella keväällä ja syksyllä. Saattaisi pesiä alueella, erityi
sesti luoteisosan avoimella niittyrannalla.

Mustavikio (Tringa erythropus): Tavallinen muutonaikainen lepäilijä Päätyeenlahdella
keväin syksyin. Laskennoissa 07,05. 2 yksilöä ja 13,05. 6 yksilöä.

Valkovikio (Tringa nebularia): Kevät- ja syysmuuton aikaan tavallisimpia lahdella
lepäileviä yksilöitä, parhaimmillaan useita kymmeniä yksilöitä kerrallaan, Laskennois
sa 07.05. 40 yksilöä.

Liro (Tringa giareola): Tavallinen muutonaikainen lepäilijä Päätyeenlahdella. Lahdella
tavatut määrät ovat olleet melko pieniä, parhaimmillaan muutamia kymmeniä yksilöitä
kerrallaan, Laskennoissa esimerkiksi 13,05, 10 yksilöä.

Metsäviklo (Tringa ochropus,): Tavallinen muutonaikainen vieras alueella varsinkin
huhti- toukokuussa ja alkusyksyllä. Havainnot koostuvat lajityypillisesti yleensä
yksittäisistä linnuista,

Rantasipi (Actitis hypoleucos): Yleinen muutonaikainen levähtäjä lahdella sekä kevät-
että syysmuuton yhteydessä, Parhaimmillaan korkeintaan muutamia kymmeniä
yksilöitä.

Suokukko (Fhilornachus pugnax): Ilmeisesti runsain Päätyeenlahdella säännöllisesti
muuttoaikaan tavattava kahlaaja, parhaimmillaan muutamia satoja yksilöitä kerrallaan,
Laskennoissa parhaimmillaan 13,05, 40 yksilöä.

Isokuovi Numenius arquata): Tavallinen muutonaikainen vieras Päätyeenlahdella sekä
keväällä että syksyllä - suurimmat määrät huhti-toukokuussa. Parhaimmillaan useita
kymmeniä yksilöitä kerrallaan,

Pikkukuovi (Nurnenius phaeopus: Tavallinen, mutta isokuovia vähälukuisempi
läpimuuttaja alueella, Päätyeenlahdella on tavattu parhaimmillaan noin 10 yksilöä
kerrallaan,

Punakuiri (Liinosa lapponica): Lienee säännöllinen, mutta vähälukuinen vierailija
Päätyeenlahdella - vuosittain joko kevät- tai syysmuuton yhteydessä,

Lehtokurppa “Scolopax rusticoia): Tavallinen muutonaikainen vieras Päätyeenlahden
rantametsissä. Lahden ympärillä pesii vahva kanta - kevätkesällä 1992 ainakin 12
paria.

Taivaanvuohi (Gallinago gallinago): Tavallinen ja melko runsas muutonaikainen
levähtäjä Päätyeenlahdella varsinkin syksyllä, jolloin sorsastus häiritsee taivaanvuohia,
mutta myös keväällä, Syksyllä parhaimmillaan useita kymmeniä yksilöitä kerrallaan,

Jänkäkurppa (Lyrnnocryptes minimusl: Säännöllinen muutonaikainen lepäilijä Pääty
eenlahdella muuttoaikaan sekä keväällä, että syksyllä.
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Naurulokki (Larus ridibuntius): Pesivien 257 parin lisäksi lahdella tavataan runsaasti
muutolta lepäämään pysähtyneitä lintuja sekä kesäisin muutamia kymmeniä pesimät
tömiä yksilöitä. Laskennoissa esimerkiksi 05.05. 740 yksilöä.

Pikkulokki (Larus minutus): Vähentynyt olennaisesti 19$0luvu1la pesirnälintuna,
mutta edelleen melko runsas muutonaikainen lepäilijii erityisesti kevä tmuuton aikaan.
Laskennoissa parhaimmillaan 13.05. 150 yksilöä.

Harmaalokki (Larus argentattis): Säännöllinen, suhteellisen vähälukuinen vierailija
Pääteenlahdella muuttoaikaan. Pesimättömät ja muualla pesivä 1 yksilöt ruokailevat
aika ajoin lahdella kesällä.

Selkälokki (Larus jhscus): Uhanalainen selkälokki on Päätyeenlahdeila vähälukuinen.
mutta säännöllinen vieraihja pääasiassa muuttoaikaan. Laji on taantunut melko

nopeasti myös PohjoisKarjalassa (Juvaste 1990), Laskentojen ainoa havainto 0505.
2 yksilöä.

Kalalokki (Larus canus): Tavallinen, harmaalokkia runsaampi muuttolintu ja kesäinen
vieras Päätyeeniahdella.

Kalatiira (Sterna hirundo): Kalatiiroja tavataan yleisesti Päätyeenlahdella muuttoai
kaan, ajoittain melko runsaana. Parhaimmillaan yli Ilo yksilöä kerrallaan.

Khkylinnut (Cohimhiforntes):

Kesykyyhky (Colurnha IiWa): Kiteen keskustassa pesivät kesykyyhkyt vierailevat aika
ajoin myös Päätyeenlahdella.

Sepelkyyhky (Colurnba palumbus): Yleinen pesimälintu Päätyeeniahden ympäristön
metsissä, joista kvyhkyt vierailevat säännöllisesti myös tutkimusalueen metsissä ja
pensastoissa.

KkiIinnut (Cuculijbnnes):

Käki (Cucultts canorus): Yleinen pesimälintu alueella tutkimusalueen ulkopuolella.
Pesinee ajoittain myös Päätveenlahden suojcluraj auksen sisällä.

Pöllöt (Strigijhnnes):

Sarvipöllö (Asio otus): Tavallinen pesimälaji Päätyeenlahden ympäristössä ja ilmeisesti
ajoittain myös suojelurajauksen sisäpuolella. Keväällä 1992 lahden pohjoispään
koillispuolelia noin 350 m suojelurajauksen ulkopuolella 1 reviiri.

Suopöllö (Asiofiammeus): Melko säännöllinen muutonaikainen vierailija Päätyeenlah
della ja potentiaalinen pesimalaji.
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Lehtopöllö (Strix aluco): Kiteellä on suhteellisen hyvä lehtopöllökanta aivan keskustan
tuntumassa. Lehtopöllö on pesinyt aiemmin tutkimusalueella, mutta pesimähavaintoja
ei ole tehty vuosiin. 1980-luvun alussa yksi pari pesi telkän pöntössä lahden etelä
päässä. Pönttö oli valitettavasti avoveteen pistetvn tolpan päässä ja lentokyvyttömillä
poikasilla lienee ollut vaikeuksia päästä rantaan.

Kirskulinnut (Apodiformes):

Tervapääsky (Apus apus): Tavallinen ja ajoittain melko runsas muutonaikainen
vierailija ja kesäinen ruokavieras Päätyeenlahdella. Parhaimmillaan muutamia satoja
yksilöitä kerrallaan.

Tikkalinnut (Ficiformes):

Palokärki (Diyocopus martius): Lienee säännöllinen vierailija Päätyeenlahdella
syksyisten vaellusten yhteydessä.

Käpytikka (Dendrocopos major): Tavallinen vierailija Päätyeenlahdella ravinnon
haussa läpi vuoden.

Pikkutikka Denctrocopos minor): Päätyeenlahden tulvien runtelemat rantarnetsät
pystyyn kuolleine koivuineen tarjoavat runsaasti ravintoa pikkutikoille, joita tavataan
alueella kesän lisäksi myös vaellusten yhteydessä ja talvella.

Pohjantikka (‘Ficoides tridactvkts): Lienee säännöllinen vierailija Päätyeenlahden
rantametsissä vaellusaikaan syksyllä.

Käenpiika (Jynx torquilla): Tavallinen, mutta vähälukuinen muutonaikainen vierailija
Päätyeenlahdella, Lienee ajoittainen pesimälaji.

Varpuslinnut (Passeriformes,):

Kiuru (Alauda arvensis): Yleinen pesimä laji Päätye.enlahden ympäristön pelloilla.
Tavataan tutkimusalueella satunnaisesti muuten kuin ylimuuttavana.

Haarapääsky (Hirundo rtistica): Räystäspääskvn ohella tavallisin pääsky Päätyeenlah
della kesällä. Ravinnon haussa lenteleviä pääskyjä tavataan päivittäin muutamia
kymmeniä. Huonojen säiden aikaan lahden merkitys korostuu ja sinne kerääntyy satoja
pääskyj ä laaj emmalta alueelta.

Törmäpääsky (Rparia riparia): Vrt. haarapääsky. Törmäpääsky on kuitenkin sitä
jonkin verran vähälukuisempi vierailija Päätyeenlahdella.

Räystäspääsky (Detichon ttrhica): Vrt. haarapääsky, Keväällä ja kesällä 1992 runsain
Päätyeenlahden pääskylaji.
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Metsäkirvinen (Anthu trivzalis): Runsas pesimälaji Päätyeenlahden ympariston
metsissä. Tavallinen läpimuuttaja alueella.

Niittykirvinen (Anthu5 prateni): Tavataan yleisena muuttoaikaan kevaälld ja syksyllä
lahden rantojen kosteikoilla sekä niityillä.

Lapinkirvmen (Anthus cervinus): Säännöllinen ja melko ta allinen muutonaikainen
lepäilijä nnttykirvisen tapaan erityisesti syysmuuton aikaan syyskuussa. Kevaan 1992
laskennoissa lajia ei tav attu kertaakaan, Lapinkirvisen esiintyminen PohjoisKarjalassa
oli keväällä 1992 muutenkin poikkeuksellisen niukkaa.

Västäräkki (Motac illa aiba) Tavallinen muutonaikainen lepäilij ii Pädtyeenlahden
rannoilla sekä keväälla että syksyllä parhaimmillaan useita kymmeniä y ksiloita
kerrallaan.

Keltavastäräkki (Motacilla fiava): Vrt, västdrakki. Keltavästärakki on ilmeisesti sitä
runsaampi varsinkin syysmuuton yhtey dessä elo syyskuussa

filhi (Bombyctlla gairuht): Tavallinen ja säännollmen vierailija Paätyeenl%hdella
erityisesti pihlajanmarjasyksyina, mutta vähälukuisempana inuulloinkin kautta ‘vuoden,
Laskennoissa 15.05. 1 yksilö. Pesinee lähialueilla.

Lapinharakka (Laniu5 cxc ubitor,): Säännöllinen, mutta suhteellisen vähalukumen vieras
Päätyeenlahdella sekä kevat että syysmuuton yhteydessä.

Pikkulepinkäinen (1 amu collurzo)’ Pikkulepinkaisiä tavataan y leissti PaatyLenlah
della varsinkin syysmuuton aikaan elosyyskuussa Keväälla selvästi vahalukuisempi
ja huomaamattomampi vierailija alueella,

Rautiainen (Pruiiella rnodularts): favallinen ja melko runsaslukuinen muuttolintu
alueella. Arka ja pulotteleva rautiainen suosii Pääty eenlahdella yleisia tiheitä ranta
pensaikkoja lepäilypaikkoinaan.

Pensassirkkalintu (‘Locustella naei ja). Lienee tavallinen, mutta vahalukumen muutto-
lintu Päatyeenlahden rantojen pensaikoissa ja niityilla.

Ryti kerttunen (Acrocephalus s c ilpaceu s). Ruovikkoj a suosi a ja levinneisyydeltään
eteläinen rytikerttunen on harvinainen vierailija ja pesimälaji Päätyeenkthdella. Kesalla
1983 lahden pohoispaässä havaittiin rytikerttusreviiri (1 eivo 1984).

Luhtakerttunen frlcroc ephalu5 pa1utt is)’ Suhteellisen harvinainen muutonaikainen
vierailija ja ajoittainen pesimähntu tutkimusalueella. Runsastunut Pohjo’s-Karjalassa
sehästi viimeisten viidentoista vuoden aikana (vrt. Varonen 1981).

Viltakerttunen (Acrocephalus dumetorum): Melko yleinen mutta vaikeasti havaittava
muuttolintu Paatyeenlahden rantapensaikoissa

Rastaskerttunen (Äcrocephalus arundine’eu,s Rastaskerttunen on ollut jo pitkaan
lähes vuosittainen pesimälaji Päatyeenlahdella. Kesällä 1992 rastaskerttusta ei kuiten
kaan löytynyt. Vuosi oli lajin osalta muutenkin heikko koko läanissä. Rastaskerttunen
tavattiin ainoastaan 1 iperin Mattisenlahdella ja Rääkkylän Joki Hautalammella.
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Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus): Yleinen ja runsas muutonaikainen
lepäilijä Päätyeenlahdella. Lepäilijämääriä on vaikea arvioida runsaan pesivän kannan
takia.

Kultarinta (Hippolais icterina): Lienee melko harvalukuinen, mutta säännöllinen
muutonaikainen vieras rantametsissä sekä syksyllä että keväällä.

Pensaskerttu (Sylvia comrnunis): Yleinen muuttolintu Päätyeenlahdella keväin syksyin.
Pesii yleisenä tutkimusalueen ympäristössä.

Hernekerttu (Sylvia curruca): Tavallinen muutonaikainen ruokavieras Päätyeenlahdella
kevät- ja syysmuuton yhteydessä.

Lehtokerttu (Sylvia bonn): Tavataan yleisenä muuttoaikaan Päätyeenlahden rantamet
sissä ja -pensaikoissa touko-kesäkuussa ja elo-syyskuussa.

Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla): Vähälukuinen muutonaikainen lepäilijä alueen
rantametsissä sekä keväällä että syksyllä.

Pajulintu ‘Fhylloscopus trochilus): Erittäin yleinen ja runsas muutonaikainen lepäilijä
Päätyeenlahden metsissä ja pensaikoissa. Parhaimmillaan lahden rantamilla on
muutamia satoja yksilöitä kerrallaan,

Tiltaltti (Phylloscopus collybita): Pajulintua selvästi vähälukuisempi, mutta silti
yleinen muutonaikainen lepäilijä Päätyeenlahden rantapajukoissa.

Sirittäj ä (Phylloscopus sihilatnix): Tiltaltin tapaan paj ulintua selvästi vähälukuisempi
yleinen muuttolintu Päätyeenlahden rantametsissä. Suosii koivuvaltaisia sekametsiä.

Lapinuunilintu (Phylloscopus borea lis): Harvinainen läpimuuttaja Päätyeenlahdella.
Kevään 1992 laskennoissa havaittiin 1 1.06. 1 koiras laulamassa järven luoteisrannalla.

Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides): Lienee lapinuunilinnun tapaan harvinainen
läpimuuttaja Päätyeenlahdella keväällä ja syksyllä.

Hippiäinen (Regulus negulus): Tavallinen vaellusvieras alueella varsinkin syksyllä ja
talvella.

Harmaasieppo (Muscicapa stniata): Yleinen muutonaikainen lepäilijä lahden rantamet
sissä sekä keväällä että syksyllä.

Kiijosieppo (Ficedula hypoleuca): Yleinen muuttolintu Päätyeenlahdella sekä kevät
että syysmuuton yhteydessä.

Pensastasku (Saxicota rubetra): Avoimien ja kuivien pensasbiotooppien puutteessa
melko vähälukuinen, mutta tavallinen muutonaikainen lepäilijä Päätyeenlahdella.

Kivitasku (Oenanthe oenanthe): Melko vähälukuinen muuttolintu tutkimusalueella,
josta lajin suosimat biotoopit puuttuvat lähes tyystin.
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Leppälintu (Fhoenicurus phoenicttrus): Tavallinen muuttolintu sekä keväällä että
syksyllä. Suosii havupuita sisältäviä rantametsiä.

Punarinta frithctctts rubecuict): Yleinen ja melko runsas muutonaikainen ruokavieras
rantametsissä ja -pensaikoissa. Runsain syysmuuton aikaan syys-lokakuussa.

Sinirinta (Luscinia sueeica): Tavallinen niuutonaikainen lepäilij ä Päätyeeniahden
rantapensaikoissa varsinkin syysmuuton aikaan, jolloin rantametsiin nousseet tulvave
det eivät ole häiriöksi, Keväällä 1992 sinirinta oli koko läänissä tavanomaista selvästi
harvinaisempi. Laskennoissa ainoastaan 1 yksilö 13.05.

Satakieh (Lttciniu Juscinia,i: Lieneesäännöllinen. mutta vähälnkuinen lepäihiä Pääty
eeniahdella kevät- ja svvsmuuton yhteydessä.

Mustarastas tTtirdtis inerula): Tavallinen, mutta vähälukuinen muuttol into ja kesäinen
ruokavieras laskenta-alueelia.

Räkättirastas (]irc1us pilaris): Runsas ja yleinen niuuttolintu sekä kesäinen ruoka-
vieras Päätyeenlahden rantametsissä, Parhaimmillaan useita satoja yksilöitä kerrallaan.

Kulorastas (Turäus viscivorus): Tavallinen, mutta vähälukuinen läpimuuttaja Pääty
cenlahdella keväällä ja syksyllä.

Punakylkirastas (itirchts iliacus): Runsas muuttolintu Päätyeenlahdella. parhaimmillaan
muutamia satoja yksilöitä kerrallaan, Keväällä runsain toukokuussa lajin päämuuton
aikaan — syksyllä syyskuussa. Pieniä määriä viivvttelee alueella myöhään hyvinä
pihlajanmarjasvksvinä.

Laul urastas (itrdus philomelos): Yleinen, mutta punakylkirastasta selvästi vähälukui—
sempi muutonaikainen vierailija alueella, Esiintyminen hyvin samantapaista kuin
punakylkirastaal la,

Pyrstötiainen Äegitha1es caudatus): Tavallinen ja ajoittain runsas vaelluslintu Pääty
eenlahdella, jonka rantametsät ovat lajille ihanteehista hiotooppia. Saattaa pesiä aika
ajoin alueella.

Kuusitiainen (Partts ater): Säännöllinen, mutta yleensä vähälukuinen svksyinen
vaelluslintu Päätveenlahdelia.

Talitiainen (Paras ina/or): Talitiaisia tavataan yleisenä alueella kautta vuoden, runsain
syksyisten vaellusten yhteydessä.

Sinitiainen (Paras caeruleus): Vrt. talitiainen, jota jonkin verran vähälukuisempi.

Töyhtötiainen (Paras cristatus): Lienee melko vähälukuinen vaellusaikainen vierailija
Päätyeenlahdella,

Hörnötajnen (Paras montalius): Vrt. talitiainen. jota selvästi runsaampi.
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Puukhpijä (Certhia farniliari): 1 avataan Päatyeenlahdella varsinkin syksyisten
tiaisvaellusten yhteydessä, jolloin on yleinen laji alueella, Myös kesällä tutkimusalueen
ulkopuolella pesivat yksilöt käyvat aika ajoin ravinnon haussa Påätyeenlahden
rantametsissä

Peukaloinen (Trogloclyte5 trog1odyte). Lienee saännolhnen, mutta vähälukuinen
lepäilijä lahden rantapensaikoissa ja -metsissä muuttoaikaan keväällä ja syksyllä.

Keltasirkku (Lmberiza citrinella) 1avalhnen pesimnälaji Päatyeenlahden ympäristössä.
Lajia tavataan pieniä määriä myos tutkimusalueella kautta vuoden.

Kultasirkku (Emberzza ameola): Äjoittainen pesimälintu ja satunnainen muutonaikainen
vieras Päätyeenlahdella. Vuonna 1987 lahden pohjoispäässa pesi kaksi kultasirkkuparia
(Miettinen 1988) ja vuonna 1988 1 kultasukkupaim (Miettinen 1989). On mahdollista,
että kultasirkut tulivat pesimään perinteiselle paikalleen vasta laskentojen jo Loputtua.
Kesälla 1992 monet kultasirkut tulivat Vart ilan pesiinäpmmkoille vasta juhannuksen
aikaan, muutamat jopa myoheinmin.

Peltosirkku (Lmberiza hortulana): Tavallinen, mutta avoimien biotooppien puutteessa
melko vähälukuinen n uuttolintu Päätyeenlah&lla.

Pajusirkku (Elnbert7a schnnich&s). Runsas muuttolintu Piätyenlahdella sekä keväällä
että syksylla. Muutolta lepailevia yksil ‘iitä on vaikea erottaa lahdella pesivästä
kannasta ja määriä on tästa syysta hankala aivioida.

Pohj ansirkku (Linherta i us tt( 0) I avahmnen u uutc naikamen vieras Päätyeenlahden
mantametsissä ja yhmuuttavana rit ‘sesti touk a sy skuussa Pesn melko yleisenä
Kiteel Ii

1 apinsirkku (( at ii zus kipponi u Saat m hI tuen a ta alhnen muutonaik unen
vi;ailija PääcynldhdLlId. KvaJl 109’ siint ‘mmnn 0h tavdnon;dieta selvästi
niukempaa koko laa mi sa 1 ask mn u s m (1 t)5 8 vksilöa

Pulmunen (Flectmopheniu ntvahs): Yleinen ja kevaalla melko runsas läpimuuttaja
alueel a Pari ammmillm an ha aitaar i muuta m a toja yk iloit i kLrrallaan

Järripeippo (fri ingitia rnonttjrtng;Ila): Yleinen ja suhteellisen runsas muutonaikainen
lepäilijä alueen rantametsissa seka kevaallä että syksyllä

Peippo (Fringilla odebs): 1 avalhnen ja ajoittain runsas lepaihja Paätyeenlahden
rantametsissä. Laskennoissa parhaimmillaan noin 2t)O yksilöä 07.05.

Tikli (cardueh.s cardueh)’ Tavataan vahälukuisena aika ajoin alueella sekä keväällä,
kesällä, että syksyllä. Parhaimirnllaankmn vain nmuutamia yksilöitä kerrallaan.

Vihervarpunen (Carduelis pinus)’ Tavallinen ja melko runsas muuttolintu ja vaeltaja
Päätyeenlahden rantametsissä sekä ke aällä että syksyllä leutoina talvmna myös
talvella.

Viherpeippo (Cai duelis ehloris): Viherpeippoja tavataan alueella kautta vuoden
ruokavieramna ja läpimuuttajina. Kiteen keskustassa on melko vahva viherpemppokanta.
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Hemppo (Carduehs cannabbza): Melko vhalukwnen läpimuuttaja alueella kevat- ja
syysmuuton aiksim, Tavataan yleensä ainoastaan yhmuuttavana

Urpiamen (Cardueliv fiammea): Tavallinen, vaellusten yhteydessä nmsas ruokavieras
Pähtyeenlahdella.

Tundraurpiainen (Carduehs hornemannV: Tundraurpiaisia tavataan sähnnöllisesti
pieniä maan alueella bikkuvissa urpiaispan’issa.

Nokkavarpunen Coccothraustes coccoihraustesi: Ilmeisesti säännöllinen, mutta
ähälukuinen pesimälaji Kiteen kirkonkylän alueella ja esiint3y aika ajoin myös
Päätyeenlahdella. Laskennois.sa 15.05. 1 yksilö.

Punatulkku ffvrrhula pyrrhula): Punatulkkuja nändään Päätyeenlahdella ravinnon
haussa lähinnä syksylla ja talvella.

Punavarpunen Carpodacus a; Ihrinus): Tavallinen muuttolintu alueella sekä kevädilä
että syksyllä.

Pikkukapy lintu (1otk cwvuosba) Tavallinen uerailqa Pflt) ilahden rartamctsissÅ
kåpylmtuvaellusten aikaan syksylla ja talvdl

lsokäpy lintu (Loi*z p, IvopsutacusI: Yleensa melko våtalukuinen. inutti ,äännollmen
vieras Päätyeenlahdella vadilusten yhteydessä.

Kiijosiipikilpylintu (Loxia leucoprerai: Esiintyne haninaisena vierailijana Päätyecn
lahdella hyvinä vaellussyksyinä.

Taviokuurna (Pinicola envcleaton: Esiintyy alueella lähes y ksmomaan hyvinä pihla
janmarjas3 ksyinä. jolloin taviokuumia tavataan rarnametsien pihlajissa marjoja
syömässä.

Pikkuvarpunen (Passe, rnontanuv): Kiteen keskustassa yleisinä pesivät pikkuirarpuset
vierailevat ajoittain myös PaMeenlahden rannoilla lahinnä alueen etelaosassa esimer
kiksi SepännicmessL

Varpunen (Passe, domes&us) Vit pikkuvaipunen jota taikemmin varpusc.t py ytte
levät asutuksen piirissä.

Kottarainen (&unsus iulgaiis) Melko tavallinen muuttohntu Pääiyeenlahdella. Kotta
raisia tavataan leisemmin kcsällä ja varsmldn alkusyksystä i uokavieraina lahdtn
rannoilla ja ruovikoissa.

Kubankeittäjä tOriolus oriolusi: Säännöllinen, mutta vähälukuinen muutonaikainen
levähtäjä Päätyeenlahdella.

Närhi (Garrulus glandanus): Säännöllinen vierailija Päätyeenlahden rantametsissä
kautta vuoden ja pesinee ajoittain tutkimusalueen sisällä.
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Pähkinähakki (Nucifraga caiyocatactes,): Tavattaneen säännöllisesti, mutta vähä1u
kuisena Päätyeenlahdella syksyisten vaellusten aikaan syys4okakuussa,

Harakka (Fica pica): Tavallinen pesimälintu Päätyeenlahtea ympäröivällä alueella.
Harakat vierailevat usein lahdella ruokaa etsimässä kautta vuoden.

Korppi (corvus corax: Lähialueilla pesivät ja vaeltelevat korpit vierailevat lahdella
melko harvoin.

Mustavaris (Corvus frugilegus): Tavataan Päätyeenlahdella säännöllisesti lähinnä
ylimuuttavana ainakin kevätmuuton yhteydessä.

Varis (Coreus corone): Tavallinen muutonaikainen ja kesäinen ruokavieras Päätyeen
lahdella, Kesällä lahdella tavattavat varisparvet pieniä, muutamia yksilöitä kerrallaan.
Naurulokit pitävät varikset hyvin kurissa lintujen pesimäaikaan lukuunottamatta
länsirannan suojelualuetta, jolta kalastus on karkoittanut pääosan pesivistä lokeista,

Naakka (Corvus monedula): Ilmeisesti melko satunnainen vierailija Päätyeenlahdella
muuttoaikaan ja kesällä, Laskennoissa 0506. 2 yksilöä.

43 Harvinaisundet

Päätyeenlahdella on tavattu suhteellisen vähän harvinaisuuksia, kun otetaan huomioon
sen viimeaikainen suosio retkeilykohteena. Syitä tähän on ainakin kaksi: alueella on
alettu retkeillä säännöllisesti vasta 19$l1uvulla ja paikallisia lintuharrastajia on
vähän.

Seuraavaan listaan on koottu Pää.tyeenla.hden julkaistut ja samalla joko Pohjois
Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen aluerariteettikornitean (alueelliset harvinaisuudet)
tai Suomen lintutieteellisen yhdistyksen rariteettikomitean (valtakunnalliset harvinai
suudet) käsittelemät havainnot.

Päätyeenlahden harvinaisuuksista pikkuhuitti ja valkoposkitiira ovat valtakunnallisia
harvinaisuuksia. Pikkuhuitti on nykyisin ilmeisesti harvinainen pesimälaji Pohjois
Karjalassa. Havainto valkoposkitiirasta oli kolmas Suomesta. Tämä Euraasiassa
laajalle levinnyt laji on laajentamassa pesiniäaluettaan pohjoiseen. Kesällä 1992
niinkin lähellä kuin Puolassa pesi ennätykselliset 120 valkoposkitiiraparia (Stawarkzyk
1992).

Mustatiiroja on tavattu Päätyeenlahdella ainakin kahteen otteeseen molemmilla
kerroilla kyseessä oli pari. Pesiniinen alueella on mahdollista tulevaisuudessa, koska
Päätyeenlahti on lajille sopivaa biotooppia. Alueen rauhattomuus ja lokkikolonioiden
vaikeudet lienevät suurimpia esteitä mustatiiran pesinnälle lajin harvinaisuuden lisäksi.
Mustatiira on tosin ollut Suomessa hyvin valikoiva pesäpaikkojensa suhteen. Huoli
matta runsaista havainnoista lajin ainoat pesimäkoloniat ovat edelleen Noormarkussa
ja Evijärvellä (yhteensä 10 paria kesällä 1990) (Koskimies 1992a). Baltian maissa laji
on suhteellisen yleinen, esimerkiksi Latviassa mustatiiroja pesii lähes 1 000 paria
(Viksne 1989).
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Havainnot kanadanhanhista ja kyhmyjoutsenesta kertovat lajien levittäytymisestä
sisämaahan, Ilmeisesti jossakin lähialueilla pesinyt kyhmyjoutsenperhe vietti talven
1991 - 1992 Heinävedellä ja Varkaudessa. Laji saattaa vielä pesiä myös Pohjois
Karjalassa. Kanadanhanhihavainnot liittyvät pääasiassa lajin pesirniseen Kiteen
Atlsköilä. Syksyn 1991 $ yksilön parvi oli juuri tuo Atäskön perhe - emot ja kuusi
poikasta.

Kyhmyhaahka on Pohjois-Karjalassa varsin harvinainen läpimuuttaja, josta on tehty
yhteensä alle 1 0 havaintoa. Muut Päät eenlahden harvinaisuudet ovat suhteellisen
“tavallisia harvinaisuuksia joista tehdään läänissä vuosittain useita havaintoja.
Laskennoissa tavattu mustapyrstökuin lienee osa Lirninganlahden pesimäkantaa. joka
muuttaa keväin syksyin Itä-Suomen kautta (vrt. Hyytiä ym. 1983).

Lyhenteitä: subad = esiaikuinen yksilö, ad = aikuinen yksilö, 1/ = koiras, /1 = naaras,
Å = laulava, havaintoa ei ole vielä julkaistu, = havaintoa ei ole vielä käsitelty
aluerariteettikomiteassa.

Harmaahaikara (Ardea cinerea): 1 yksilö l5.08J975 (Kapanen 1976), 1 yksilö
04. - 05.07.1988 (Leivo ja Pursiainen 1991).

Kyhm joutsn tC ign’t oloi 1 ksiio ‘v XI 1990 (Leio ia Puisiainen 1992)
2 ad 13.051992.

Kanadanhanhi (Branta canadensis): useita kevät ja syksy 1991, esimerkiksi 8 yk
silöä 13.1ft1991,

Kyhmyhaahka tSomateria spectabi1is: 1 naaras l4lt).1991.

Pikkuhuitti (Forzana paria): 1! Ä 17.06.1 985 (Hanio ja Numminen 1986).

Menikotka (flaliact,,s albicilla): 1 subad 05.05.1979 (Kapanen 1981). 1 subad
12.10.1990 (Leivo ja Pursiainen 1992).

Haarahaukka (Miktis mierans): 1 yksilö 17.05.1981 (Leivo 1982).

Mustapyrstökuiri (Lirnosa Jirnosa): 1 yksilö 09,05,1992.

Lapintiira (Sterna paradiasea): 1 yksilö 04.05.1989 (Leivo ja Pursiainen 1992).

Mustatiira tChlidonias niger):lad 13.07.1980 (Leivo 1982), 2 ad p 23.05.1992.

Valkoposkitiira (C’hlidonias hybrida): 1 ad 11,06.1987 (Hario ym. 1988).

Turtunikyyhky (Streptopelia turtur): 1 yksilö 10.06. 1978 (Kapanen 1979).
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5 PÄÄTYEENLAHDEN SUOJELU

5J Suojeluarvoa vähentävät tekijät

5.1.1 Kalastus ja veneily

Päätyeenlahden suojeluarvoa alentavia tai uhkaavia seikkoja on jo tarkasteltu luvun 3.2
lokkilintuja käsittelevässä osassa, Pesimäaikaan eniten linnustoa häiritsevä seikka on
intensiivinen verkko- ja katiskakalastus, joka keskittyy linnuston parhaille pesirnä
alueille. Kalastuksen aiheuttaman häiriön tasoa kuvaa se, että kalastuksesta aiheutuu
ilmeisesti linnustolle selvästi enemmän haittaa kuin syksyisestä vesilintujen metsäs
tyksestä. Pyytöjen kokeminen on jatkuvaa ja alkaa säännöllisesti jo ennen auringon
nousua jatkuen koko päivän.

Lintujen pesimäkumpujen ympärille asetetut kymmenet pyydykset ovat autioittaneet
entisiä hyviä pesimäpaikkoja ja vähentäneet selvästi lintujen parimääriä. Arat lajit
eivät uskalla pesiä alueella ja niiden aloitetut pesinnät ovat vaarassa tuhoutua.
Keväällä 1992 paikalliset kalastajat alkoivat kalastaa jo alkukevään ensimmäisissä
sulapaikoissa, jotka olivat täynnä satoja väsyneitä, muuttomatkaltaan juuri saapuneita
vesilintuja. Samat sulapaikat ovat elintärkeitä myös mm. kalasääskille, jotka ovat
vaarassa hukkua veden alla vaaniviin verkkoihin. Pesimäaikaan erityisesti aikuiset
sukeltajasorsat ja uikut ovat vaarassa kuolla verkkoihin.

Kalastuksen haitalliset vaikutukset ovat merkittäviä ja laaja-alaisia. Tästä syystä
kalastus tulisi kieltää kokonaan perustettavan Päätyeenlahden linnustonsuojelualueen
suojeluraj auksen sisällä lukuunottamatta Kytiinsalmen siltaa, jolta tapahtuva vapaka
lastus ei häiritse linnustoa. Myös kalasto hyötyisi tästä. Päätyeenlahti on kaloille ennen
kaikkea tärkeä kutualue ja intensiivinen kalastus häiritsee kutua. Kalastuksen kieltämi
nen heijastuisi ilmeisesti kalakamojen kasvuna Kiteenj Lirveliä, jossa on runsain mItoin
vapaata tilaa kalastukselle. Kiteenjärven kalastus ei häiritse merkittäviä lintukantoja.

Kalastuksen kiellolla päästäisiin eroon alueen useista yksityisistä epävirallisista
venerannoista. Itse lahdella oli kesän 1992 laskentojen aikaan noin 50 venettä, joita
käytettiin ilmeisesti pelkästään kalastukseen. Moottoriveneily oli kuitenkin vähäistä.
Venerannoista haitaHisimmat olivat kesällä 1992 koillisrannan venepaikat, luoteisran
nan venepaikat, puhdistamon ranta, Sepänniemen veneranta ja Sepänniemen lokkiko
lonian takana sijainneet veneet. Vähemmän haitallisia olivat venerannat urheilukentän
kohdalla ja Kytänniemessä. Yksittäisiä veneitä oli toki muuallakin,

Sepänniernen lokkikolonian takana pidettiin kahta venettä niin, että niillä oli kuljettava
kolonian ja lahden parhaan pesimäalueen läpi. Alueella sijaitsee tiheässä 300 - 400
lokki- ja vesilintujen pesää. Veneisiin jätettiin kirjallinen perusteltu toivomus toisen
venepaikan etsimisestä - toinen vene siirtyi läheiseen urheilukentän rantaan.

Kytänniemen sillan ja suojelurajauksen kaakkoiskulman välinen rantaosuus on
asutuksen, täyttömaan ja puuston käsittelyn vuoksi menettänyt täydellisesti suojelu
arvonsa. Alueella ei pesinyt yhtään lintulajia tai -paria. Ranta onkin lähinnä raja
vesilintujen ruokailualueen suojana. Veneiden pito tällä rannalla tulisi jatkossa kieltää
ja ohjata viereiseen yleiseen venerantaan. Tilanne on lähes sama sillan toisella puolella
sillan ja rantasaunan välisellä kaistaleella, jolla kulkee yksityinen tie. Myös tämän
alueen veneily pitäisi saada ohjattua Kytänniemen yleisille venerannoille.
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5d2 Metsästys

Päätyeenlahti on Sysmäjärven ohella Pohjois-Karjalan tärkein vesilintujen metsästys-
alue ja metsästyksen kieltäminen alueella on varmasti hankalaa. Täydellisen metsäs
tyskiellon tulisi silti olla ensisijaisena käytäntönä linnustonsuojelualuetta muodostetta
essa. Metsästys uhkaa paikallisia vesilintukantoja, joihin kuuluu arvokkaitakin
vesilintulajeja. Lisäksi se häiritsee muuta linnustoa. Muunmuassa joutsenilla on
metsästyksen alun aikaan keskenkasvuiset poikaset.

Monilla vesilinnuilla oli syksyllä 1992 sorsastuksen alkaessa lentokyvyttömät poikaset.
Nykyinen sorsastuksen alkamisaika on Pohjois-Karjalassa useimpina syksyinä liian
aikainen, eivätkä kaikki poikueet ehdi lentokykyisiksi. Olisi outoa, jos lentokyvyi
tömien poikueiden ampuminen sallittaisiin myös linnustonsuojelualueella.

Metsästyksen kieltäminen Päätyeenlahdella parantaisi vesilintujen pesimätuloksia, joka
heij astuisi kasvavina kantoina ympäröiviliä alueilla. Samalla alueen muut virkistys
käyttömuodot, lähinnä luonnonharrastus, saisivat lisää elintilaa myös syksyllä. Metsäs
tyksen kieltäminen mahdollistaisi lintuvesien suojelutavoitteiden täysimääräisen
toteutumisen.

Lintuvesityöryhmä (1981) ei syystä tai toisesta ole asettanut suojelunäkökohtia näin
tärkeään asemaan, vaan suosii metsästyksen jatkamista linnustonsuojelualueilla. Sen
mukaan vesilintujen metsästyksen valvontaan ja asiaa koskevaan valistustoimintaan
tulisi kuitenkin kiinnittää valtakunnallisesti merkittäviilä lintuvesillä erityistä huomiota.
Metsästyslain 30. pykälän nojalla tulisi niillä tarvittaessa rajoittaa liikkumista paikalli
sesti ja ajallisesti, jos liikkumisesta aiheutuu haittaa linnustonsuojelulle. Metsästysoi
keuden haltijan päätöksillä tulisi pyrkiä rauhoittamaan linnustonsuojelun kannalta
arvokkaita kohteita haittaa aiheuttavalta metsästykseltä.

Koska Päätyeenlahti on kansainvälisen tason suojelukohde, edellä mainittuihin
seikkoihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Tavoitteena voisi olla metsästyksen
kieltäminen siirtymäkauden jälkeen. Ensimmäisessä vaiheessa syksyinen vesilintujen
metsästys kiellettäisiin nyt rauhoitetuitia alueilla lahden pohjoispäässä ja länsirannalia
sekä Sepänniemen edustalla. Muuta metsästystä, kuten syksyistä hirvien metsästystä
rantametsissä, ei ole syytä rajoittaa.

5L3 Muu ihmistoiminta

Päätyeenlahden rantoja on venerantojen lisäksi raivattu asutuksen käyttöön ja maise
man parantamiseksi”. Luonnontila on vaurioitunut pahimmin Kiteen jäteveden
puhdistarnon kohdalla, Paikan linnustollinen arvo on vähentynyt viime vuosina. Se on
kuitenkin keväällä edelleen alueen tärkeimpiä levähdysalueita - alkukeväällä ilmeisesti
tärkein. Ranta-alueen puusto ja pensaisto on raivattu maiseman avaamiseksi järvelle.

Tilalle on perustettu nurmikko, joka pidetään koneellisesti lyhyenä. Kesällä 1992
rannassa oli 4 - 5 venettä. Lisäksi rannassa kasvatettiin ke.syjä ankkoja, jotka kilpaile
vat suoraan villien lintujen kanssa rajallisista ravintovaroista. Ranta pitäisi saada
rauhoitettua, veneet siinettyä muualle ja luonnontila palautettua.



Kytänsalmen sillan kaupungin keskustan puoleisessa tyvessä täytemaalla sijaitseva
urheilukentän alue on aiheuttanut yllättävän vähän haittaa linnustolle, Avoin soraranta
on mm, lokkien suosiossa lepäily- ja sukimispaikkana. Sepänniemen edustan tiheä
pesimäalue toki harvenee selvästi lähestyttäessä urheilukenttää. Linnut eivät uskaltaudu
pesirnään aivan lähelle rauhatonta aluetta.

Pesimärauhan turvaamiseksi pesäpallokentän pohjoispäähän pitäisi saada riittävän
korkea teräsaita pitämään pallot ja ihmiset kentällä ja linnut omalla puolellaan. Aitaa
voitaisiin tehostaa jättämällä kasvillisuus kasvamaan villinä aidan suuntaisesti.
Aitaamista kannattaisi harkita myös Sepänniemessä häirinnän ja ilkivallan vähentämi
seksi. Sepänniemen veneet tulisi mitä pikimmiten siirtää yleiseen venerantaan Kiteen
järven puolelle.

Päätyeenlahden luoteisosat ovat yli kilometrin matkalta maatalouskäytössä. Pääasiassa
karjan laitumina olevat pellot ulottuvat rantaan saakka. Pesimälinnusto on tällä alueella
Päätyeenlahden niukinta (kts. pesimälinnuston reviirejä esittelevät kartat). Rantapellot
ja niihin rajoittuvat keväällä tulvan alle jäävät rantavyöhykkeet ovat kuitenkin tärkeitä
ruokailualueita hanhille, vesilinnuille ja kahlaajille läpi lurnettoman kauden. Pellot
tuovat vaihtelua alueen pääasiassa rytöisistä pensaikoista koostuviin rantoihin.

Tutkimusalueen valuma-alueen vedet laskevat Päätyeenlahteen pääasiassa pohjoispään
pientä jokea sekä useita puroja ja ojia pitkin. Silmämääräisesti arvioituna niiden vesi
ei vaikuttanut hyvin ravinteikkaalta. Tätä tukee myös alueen muihin Pohjois-Karjalan
lintuvesiin verrattuna vähäinen vesikasvillisuuden runsastuminen ja umpeenkasvu.
Pohjoispään joen vesi olisi silti syytä tutkia. Rehevöityminen on alueella odotetusti
selvintä Kiteen taajaman puhdistamon purkuojan edustalla tutkirnusalueen eteläpäässä.

Päätyeenlahden suojeluarvoa vähentävänä seikkana on myös alueen koilliskulmassa
sijaitseva kesämökki’. Pohjois-Karjalan läänin kaavoitustoimiston mukaan paikalle
on myönnetty rakennuslupa ainoastaan varastoile. Kiteen viranomaiset ilmoittavat
rakennusluvan koskevan omakotitaloa.

Mökki ympäröivine romukasoineen rikkoo maiseman vain lahden iuoteisrannalta
nähtynä, siksi hyvin rakennus on piiloutunut mäntytaimikkoon. Mökin rantaan on
kaivettu veneuoma, jota reunustaa 25 rn pitkä ja 2 m leveä savipenger. Vuosittain
laaj enevassa penkereessä, joka sijaitsee kokonaan suojeluraj auksen sisäpuolella,
viljellään perunaa. Suojelun kannalta suurin haitta mökistä aiheutuu häiriön muodossa.
Runsaiden kalanpyydysten, rakennustöiden ja penkereen kasvirnaan akuutti häiriöalue
on noin 200 m pituinen. Tällä alueella ei pesi vesilintuja, kahlaajia eikä lokkilintuja.
Varpuslintujen parimäärä on pieni. Mökillä irti oleskelleet ja rantoja pitkin kuljeskel
leet kaksi koiraa lisäsivät kesällä 1992 häiriötä, Rakennelmien laillisuus tulisi selvittää
ja pyrkiä toimiin niiden poistamiseksi alueelta.

5.2 Päätyeenlahti ja EU

Edellä sanotusta huolimatta Kiteen Päätyeenlahti on säilyttänyt yllättävän hyvin
lintuvesiluonteensa ja arvonsa, kun otetaan huomioon sen sijainti Kiteen kaupungin
keskustan välittömässä läheisyydessä. Useimmat alueen ihmiset tyytyvät ihailemaan
järveä maiseman osana kulkiessaan Kytänsalmen sillan kautta. Linnuston häirintä
aiheutuu melko pienen ihmisj oukon toiminnasta.
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Pädtyeenlahden turvana ovat ennen muuta olleet paikalliset luonnonharrastajat.
Fiityisen ansiokasta on ollut paikallisen luonnonsuojeluaktiivin Veikko Makkosen työ
yksityisten rauhoitusalueiden puolesta. Hänen ja alueensa rauhoittaneiden maanomista
jien anioqta pahimmat Päätyeenlahden rauhoittamista uhkaavat tekijät nn saatu
torjutuksi.

Lintuvesien suojeluohjelma on edennyt Suomessa suorastaan häpeällisen hitaasti
Saavutetut tulokset eiwit kestä kansallista tai kansainvälistä tarkastelua, vaikka
UHEKS-toimikunta (1991) toivookin alueiden suojeluarvon pysyneen rauhoituspiki
tösten viipymisestä huolimatta suurinpiirtein ennallaan.

Vuosina 1986 - 1990 lintuvesiensuojeluohjelman alueita hankittiin valtiolle vain 2
koko ohjelman pinta-alasta (UHEKS-toimikunta 1991). Tästä huolimatta nakupii;i. sa
ei ole merkkejä maanhankinnan tehostumisesta. Päinvastoin, määrärahoja valiennetään
ja kohdennetaan muihin suojeluohjelmun. Viime aikoina myönnettyjen ja hankkeilla
olex ien poikkeuslupamenettelyjen perusteella lintuvesiohjelman toteutuminen Pohjois-
Karjalassa on vaarassa. Arveluttavat lyhytaikaiset hyötynäkokohdat svrjayttävät
kestävän kehityksen.

Suomen mahdollinen liittyminen EU:n jäseneksi 1990-luvun puolivälis a voi saada
aikaan edistystä Päätyeenlahden kaltaisissa kansainvälisesti arvokkaiksi luokitelluissa
kohteissa Joulukuussa 1991 alustavasti hyväksytyn direktiivin luonnontilaisten
elinmparistöjen ja perinneympäristöjen sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston
suojelemisel si mukaan on tarkoitus luoda järjestelma luonnontilaisten alueiden ja
pennneympä;istöjen suojelua varten sekä koota yhteen luonnonvaraisen elairniston ja
kasviston suojelua koskevat maäräykset hteisön alueella (Jaakkola 1992)

Jäsenvaltioiden tulee kahden vuoden kuLuttua direktiivin voimaantulosta identifioida
ja myöhemmin suojella erityissuojelualueiksi (Special Areas of Conseivation, SAC)
n’ alueet jotka tayttavät direktiivissä asetetut kriteerit Tarkoituksena on muodostaa
entyissuojelualueiden verkosto josta käytetäan nimeä Natura 2000 (Jaakkola j 992).

Pohjois-Karjalan lintuvesistä itseoikeutettuja SÄC-alueita ovat Sysmäjärvi, Phatyeen
lahti ja Sääperi sekä mahdollisesti osa taulukon 12 kategorian 11 kohteista, Mikäli
nämä kohteet saadaan mukaan Natura 2000 -ohjelmaan, pitavat LU.n hallinto ja
kansamväliset painostusryhmät todennäköisesti huolta suojelualueiden perustamisesta.
Ongelmana on mm. se, että kansainvälisiin suojeluohjelm;’n ja niistä tehtyihin
sopimuksiin (kuten Ramsar) pääsevät yleensä vain paljon julkisuutta saaneet kohteet,
joista kaikki eivät ole suojeluarvollaan ansainneet asemaansa sopimuksisa.
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ENGLISH SUMMARY

The breeding bird survey of Päätyeenlahti was made in summer 1992. Päätyeenlahti
is a long and narrow unbuild bay in Lake Kiteenjärvi, southern North Karelia (East
Finland). In governmental Wetland Conservation Programme, published in 1981,
Päätyeenlahti has been estimated to be an internationally important bird sanctuary. The
breeding bird census was the first to be made and it resulted in giving accurate and
current information about birdlife at this area. Äccording to the conservation mdcx
system, Päätyeenlahti received 145 points (Tabies 13 and 14). An mdcx value of 8t)
points is considered indicative of an internationally important wetland area,

The first rwo chapters describe the research area and methods used in the census. The
following section contains detailed survey results for the area. Breeding birds, rarity
and migration records are listed and discussed in chapters 3 to 4.

Large numbers of wildfowi are typical for Päätyeenlahti, During the spring rnigration
numbers close to 1000 have been recorded, Altogether 56 species and 774 pairs of
breeding birds were recorded at Päätyeenlahti in summer 1992 (Table 13). The most
numerous species were BIackheaded Guil (257 pairs), Sedge Warbler (79), Reed
Bunting (49), Tufted Duck (40), Little Guil (31), Pechard (31), and Goldeneye (30).
Frorn the consewational point of view, the most notable breeding species were Red
necked Grebe (12 pairs), Whooper Swan (1), Garganey (16), Ruff (1), Lesser Spotted
Woodpecker (2) and Goiden Oriole (2), as wefl as the fairly large population of
Pochards (cf. Table 13).

The population of Red-necked Grebes is one of the largest in North Karelia. It
constitutes the northernmost stable population of the .species in Finland (few isolated
populations in NEFinland), Whooper Swan is a rare breeder in southern North
Karelia; less than five pairs have heen recorded in Kitee, Rääkkvlä and Kesälahti,

The southern populations of Ruff are often considered to he endangered and in a need
for monitoring. In Eastern Finland Ruff is currently an erratic and scarce breeder,
Lesser Spotted Woodpecker is clearly endangered in Finland. In North Karelia it often
breeds in lakeside floodland woods dominated by dying birches habitats common at
Päätyeenlahti area. The same habitat is favoured by the close-to-extinct White
backed Woodpecker, sometimes found at Päätyeenlahti, too.

Päätyeenlahti is the major stronghold for Pochard in North Karelia. The populations
of Pochards have heen declining in Finland during the last years. At Päätyeenlahti the
nurnbers of Pochard have not decreased as much as in other areas; on the contrary,
they have increased since 1975 (cf. Table 10, p. 30).

Chapter 5 deals with the negative impact of human activities at Päätyeenlahti under
mining its conservational value, The main problems are the disturbance caused by
fishing activities and the shooting and harassing of breeding gulls. Increased fishing
has reduced the breeding bird populations by limiting the areas peaceful enough for
breeding. Additionally, the constant fishing reduces the number.s of wildfow], geese
and swans visiting the area on migration. The breeding Black-headed and Little Guli
populations have decreased by 70 ¾ during the last tel years. The colony of Little
Gulis at Päätyeenlahti used to he the Iargest in Finland.



Table 13, B;ecding birds and their conservation indxes at Päätycenlahti
surnmcr 1992. English names follow Bruun et ah (1986).

Spcues Brccdmg pairs Conservatmnindcx

Grat Crestcd Grcbc (Podiceps crlvtatus) 21 2
Rednecked 6rebe (Podtcep griseigena) 12 6
Siavoman 6rahe (Podiceps amitus) 5 5
Whoopcr Swan tC ‘nus ognus) 1 7
Maiard (Anas ptaty?19n hot) 22 2
Wigon (mc pcnctope) 22
lcii (iloa crccca) 19
Gargan y ilo ei jaa quedula) 16
Pmt ii (1nas acula 3
Shovcln ( Ina bpcata) 9
1 uftcd Du k (lytha fuligula) 40
Pochard (As thj c fcrzna) 1
6c ldeneye Buccphala clangul z 3(1
Spotted (raka Fo zanapoizanc) 1
Coot (Juu a atia) 8
k apwmg (1 anctlu anclh t, 1
6 ccnsh mk (Ii tnga ncbulai ia) 4
%rcen Sandpip r Ti inga ochi opu ) 1
Commor 8 mdpipcr (Actitis Irspoleuca) 6
Rolf (Philoinachus pugnax 1
( m 1cs (iVumenzu ai quata) 1
Si ip 6aIttnae galhnago) 7
13 sck- is. ided %u 1 Lanei rtchbundus) 57
Littlc ( oli ti ei ts ininulus) 1
lii ring 6uii (1 uus aigcnl ittLs) 1
Comm n 1cm (Stt rna hirundo) 12
C u koo ((ucuhis canc ru) 1
Lcsscm Spottcd Woodpckcm (De;zdrocopos tntnor) 2
Whitc Wagtaii (Motac tila alba) 9

Yo Io Wagtaii (Ilolan! a Jim a) 2
Dunnock (P,uncclia modtdcui ) 5
Gr “ilioppei Wa bicr (1 ocusteila naevia) 1
Maeih Wsmb cm ( Icrc ccphaluspilustrts) 1
Blyth s Rcc1 \Va bic ( lctocephalu dumetoruin) 2
Sedge W 4 1cm ( ocephalus sahoanoi aenu ) 7t

1 essem Whitcthmost (Sy’ c aurruta) 1
Gaidcm Wamticm (SvI’ ra bonn) 4
Blackcap tS ‘Ii u atrtcapttta) 2
Wiiiow ‘.Vaibici (P.In Ilosu pus 1, ochttus) 15
Piud Flycat hci 1 uicduta hpolcuca) 1
Robin (Li tthc ao ubccuIa) 1
1 hi ush mghtingaie (1 tisemtcz Iusci, ta) 5
Biackhird (Iurdus ,ncruta) 2
1 icldfame (Lurdtt pitarei) 2
Redwing (Etu dos ilmaus) 2
6mcat Tit Paiu major) 2 —

Biuc lit (Pa,u caciuleus) 1
\Vi11os 1 it (Tai jiS ,nontanus) 7
Yeiiowl ammer tLmbcnza cii, melin) 3
Rccd Bunting (Embc, iza schoeniclus) 49
Chaffincl (Trtngtlla coclebs) 4
Siskin (Ca,ductts pinus) 1
Common Roschnch (Caipodacus crythrinus) 7
(joiden Unole (Oriolus oitolus) 2
Magpie (Pica piaa) 2
(aiiion Crow (Cormus coione 2
56 spccics 774 99 pomts
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Table 14. Breeding birds not recorded in summer 1992 but recorded more or less
regularly at Päätyeenlahti in the $0s and in the beginning of the 90’s, These species
are included in the total consewation index of Päätyeenlahti area,
Ci, = Conservation index,

Additional species Ci.

Moorhen (Gallinula chloropus) 7
Water Rail (Rallus aquaticus) 6
Little Crake (Porzana parva) 10
Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) 9
Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) 6
Ye1Iowbreasted Bunting (Emberiza aureola) $

145 points

In 1981 Päätyeenlahti was included in the governmental Wetland Conservation
Programme for major bird sanctuary areas in Finland. Unfortunately, the aims of the
Programme have not been achieved, and thus the slow progress of the Programme
threatens the conservational value of the area. Fortunately, local activists, especially
Mr. Veikko Makkonen, have been able to get some areas protected.

Päätyeenlahti is clearly one of the sites, which should be included in the EUs Natura
2000 program. As an internationaly important wetland area it is entitled to became a
SACarea (Special Areas of Conservation). Hopefully, EU would be more determined
to save this valuahle sanctuary area than the present adrninistration.
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