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JOHDANTO

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta arvokkaat
pienvedet, ns. lintuvedet ovat joutuneet yhä useammin
ihmisen muuttavan toiminnan kohteiksi. Toisaalta monet
lintuvedet ovat myös syntyneet ihmisen toiminnan seuraukse
na. Muutoshankkeita suunniteltaessa ei lintuvesien kasvi
ja eläinmaailmaan perustuvaa luonnonsuojeluarvoa tai niiden
korkeaa biologista tuottokykyä ole yleensä otettu huomioon,
vaan tällaiset alueet on katsottu käyttökelvottomiksi
joutomaiksi.

Luontainen kehitys lintujärvillä käy kohti vähittäistä
umpeenkasvua. Myös vesistöjen eri käyttömuodot aiheuttavat
järven tilaan kohdistuvia muutospaineita. Korpijärvi kuuluu
valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohj elmaan kansalli
sesti arvokkaana lintuvetenä (Komiteamietintö 1981). Suoje
lun päämääränä lintuvesillä on luonnon monimuotoisuuden ja
toimivuuden säilyttäminen siten, että myös lintuvesien
moninaiskäyttö turvataan. Tähän voidaan päästä vain
luopumalla luontaista kehitystä huomattavasti muuttavista
käyttömuodoista. Metsästystä tai kalastusta ei alueella
yleensä tarvitse rajoittaa kun taas esim. järven kuivatus,
pinnanlasku tai loma-asuntorakentaminen eivät ole suojelun
kannalta hyväksyttäviä.

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Korpijärven pesimä
aikaisen linnuston laji- ja parimäärät sekä tarkastella
järven suojelullista arvoa etenkin linnuston kannalta.
Linnuston perusselvitystä voidaan käyttää myöhemmin hyväksi
järven tilaa seurattaessa ja mahdollisten kunnostus
hankkeiden suunnittelussa. Työ on tehty Kainuun vesi- ja
ympäristöpiirin toimesta.

2 TUTKIMUSÄLUEEN YLE ISKUVÄUS

2.1 JÄRVEN AIKAISEMMAT VAIHEET

Korpijärvi lienee laskettu ensimmäisen kerran 1870-luvulla,
mutta yritys epäonnistui. Vuosisadan alkupuolella on tehty
toinen laskuyritys tarkoituksena saada niittymaata, jolta
voitaisiin korjata luonnonheinää. Työ on saatu valmiiksi
v. 1917, jolloin suurin osa järvestä on saatu tyhjäksi,
vain järven itäpäässä olevan salmen etelänpuoleinen osa,
Vähäjärvi on säilynyt veden alla. Niittymaana vesijättö
maaksi jäänyt järvenpohja on ollut erittäin huonoa.
Pohjassa on ollut runsaasti lähteitä ja alue muutenkin
suurimmaksi osaksi ylipääsemätöntä pehmeää liejua.

Vuonna 1969 maanomistajat ovat sulkeneet jo osittain
metsittyneen lasku-uoman maapadolla tarkoituksenaan saada
lisäystä paikkakunnan vähäisiin kalavesiin. Järven vesi-
pinta on tuolloin noussut n. 1 metrin eli nykyiseen
korkeuteensa 215.55 m (N60). Vesijätölle kasvaneesta
puustosta on järven länsipäässä raivattu pois ainoastaan
suurimpia puita, muilta osin puusto ja pensaikot on jätetty
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raivaamatta ja tällä hetkellä rantoja reunustaa pystyyn-
kuolleiden puiden vyöhyke.

Korpijärveen on vedennoston jälkeen siirretty ahvenia ja
haukea, jotka aluksi kasvoivat ja lisääntyivät, mutta
sittemmin ne ovat vähitellen lähes hävinneet järvestä.

2.2 JÄRVEN HYDROLOGIÄ JA VEDEN LAATU

Korpijärvi sijaitsee Suomussalmen kunnassa n. 17 km kirkon-
kylästä etelään. Järven pinta-ala on 129 ha. Valtakunnal
lisessa lintuvesiensuoj eluohj elmassa esitetty suoj eluraj aus
on 140 ha, josta 115 ha vesialuetta ja 25 ha maa-aluetta.
Korpijärvi suojelurajauksineen on esitetty kuvassa 1.

±

+7I8-

4’
0 250 500.

718

Kuva 1. Korpijärvi suojelurajauksineen. Rantaviiva on
esitetty ohuella mustalla viivalla tai pisteviivalla
siellä, missä rantaviiva on epämääräinen. Suojelurajaus on
merkitty kuvaan paksulla mustalla viivalla.
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Järven pituus on 2,6 km ja suurin leveys 750 m. Rantaviivaa
on 6,9 km lisäksi järvessä olevien turvelauttojen rantavii
van pituus on n. 1 km. Valuma-alue järven luusuassa on
5.4 km2 ja se sijaitsee pääosin järven eteläpuolella.
Valuma-alueesta on peltoa n. 5 %. Viljelymaat sijaitsevat
järven pohjois- ja itärannalla, missä maa kohoaa varsin
jyrkästi rannasta. Järven etelä- ja länsipuolinen alue on
suurimmaksi osaksi alavaa suomaata. Järvi on kauttaaltaan
matala syvimmän kohdan ollessa vain 120 cm.

Pintaveden kemiallisia ominaisuuksia tarkasteltaessa on
käytetty Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin mittaustuloksia
vuosilta 1972 - 1980. Vesianalyysituloksia on esitetty
taulukossa 1.

Taulukko 1. Korpijärven pintaveden kemiallisia ominaisuuk
sia.

12.12. 2.4. 9.9. 27.11. 11.3. 22.5.
1972 1975 1976 1979 1980 1980

t °c 0,8 0,4 7,6 0,8 0,9 6,3
02 mg/1 0,3 0 7,8 6,4 0 10,2
02 ky11O 5 0 68 47 0 86
Saineus, Bach FTU 1,4 0,92 0,43 3,3 1,3
Kiintoaine mg/1 6,4 1,6 3,6 1,1 2,4 5,0
Alkaliniteetti mval/1 0,21 0,44 0,14 0,13 0,33 0,18
pR 6,2 5,8 6,3 6,2 5,8 6,4
Väri mg ?t/1 144 298 69 90 200 130
ScanH KHT mg/1 02 21,0 61,5 14,0 13,7 24,5 12,9
Kok, N pg N/1 760 1788 596 750 1500 760
Kok, P pg P/1 58 300 59 26 42 45
Fe pg/1 1116 9770 378 120 3700 2020
Enterokokit kpl/ilO 1 1 1
Kolimuot, 35 °C kpl/ilO ml 4 0 0

Korpijärven vesi on hyvin humuspitoista. Väriarvot ovat
suuria ja rautapitoisuudet korkeita. Veden ravinnemäärät
ovat korkeat sekä fosforin että typen osalta. Talvisin
kesällä tuotetun biomassan hajotessa happi käy vähiin ja
happikatotilanteet ovat yleisiä. Ravinnekuormitus on
peräisin ympäröiviltä soilta valuvasta humuspitoisesta
vedestä sekä järven omasta rehevästä kasvillisuudesta.

2.3 KASVILLISUUS

Järven noston jälkeen eivät kasvillisuusvyöhykkeet ole
vielä tasaantuneet. Saraniitty kelluu edelleen osittain
irtonaisina lauttoina, mutta suuri osa turvelautoista on
kiinnittynyt pohjaan. Järven pinta-alasta on noin neljäs
osa turvelauttojen peitossa. Lautoilla kasvaa erilaisia
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saroja (pullosara Carex rostrata, vesisara Carex aguati
lis), kiiltopajua (Salix phylicifolia), raatetta (Menyant
hes trifoliata), kurjenjalkaa (Potentilla palustris) ja
muuta vesikasvillisuutta. Lauttojen seassa kasvaa paikoin
suuriakin raatekasvustoja. Entinen pensaikkovyöhyke on
osittain kuollut. Ruovikkovyöhyke muodostuu järvikortteesta
(Eguisetum fiuviatile), paikoitellen järviruoko (Phragmites
australis) muodostaa pieniä yhtenäisiä kasvustoja. Ranta
kasvillisuudessa huomionarvoista on erittäin runsas, Ylä-
Kainuussa melko harvinainen suovehka. Korpijärven rannat
ovat verrattain jyrkät ja metsäpeitteiset. Rantoja myötäi
lee pystyyn kuolleiden puiden vyöhyke.

Rantametsät peittävät 80 - 100 % rantaviivasta samoin kuin
pensaikot (20 - 100 m leveänä vyöhykkeenä). Saraniityt ja
ruovikot peittävät myös 80 - 100 % rantaviivasta yli 100 m
leveänä vyöhykkeenä. Kelluslehtisistä esiintyy järvellä
erittäin runsaasti uistinvitaa (Potamogeton natans) ja
jonkin verran myös lummetta (Nypliaea candida) ja ulpukkaa
fNuphar lutea) sekä palpakoita (Sparganium spJ. Upos
kasveja on veden humuspitoisuuden ja huonon valon läpäi
sevyyden vuoksi vähän. Kasvillisuusselvitystä ei Korpi
järvellä ole tehty. Nykyisellään järvi on vähitellen
kasvamassa umpeen.

3 AINEISTO JA MENETELMÄT

Vesilintujen pesimälajien kokonaiskantojen arviointi
suoritettiin Kauppisen (1980, 1988) ohjeiden mukaan
kiertolaskentana. Kiertolaskennan yhteydessä laskettiin
myös rantalinnut. Laskennat tehtiin kiertämällä järvi
jalkaisin mahdollisimman lähellä vesirajaa käyttäen hyväksi
sopivia tähystyspaikkoja, Muistiin kirjattiin kaikki nähdyt
vesi- ja lokkilinnut, kahlaajat ja varpuslinnuista ruoko
kerttunen ja pajusirkku. 1989 kevät oli varhainen. Muutto-
lintujen saapuminen ja pesinnän aloitus tapahtui normaalia
varhaisemmin (muuton ajoittumisesta Kainuussa ks. esim.
Helo 1975, Ruuskanen 1975), joten lintujen laskenta
ajankohdat on valittu suositeltujen ajanjaksojen alusta.
Vesilintulaskennat suoritettiin Korpijärvellä 10.5., 18.5.
ja 25.5. Laskentojen toisto on oleellista, koska eri lajien
muutto- ja pesinnän aloittamisajat vaihtelevat.

Vesilintulaskennat tulisi ajoittaa ajankohtaan, jolloin
pesivä kanta on asettunut paikoilleen, mutta parisiteet
eivät ole vielä katkenneet. Jos koiraat ovat liittyneet
suurehkoihin (yli 4 koirasta) parviin, ei laskenta enää ole
luotettava (Kauppinen 1980). Sinisorsan ja tavin osalta on
pesivien panen lukumäärän arvioinnissa käytetty hyväksi
myös alle 4 koiraan koirasparvia lukemalla ne pesivään
kantaan kuuluvaksi.

Maalintulaskentaa suoritettiin 10.6. Järvisen (1988)
ohjeiden mukaan linjalaskentana kiertamalla jarvi jalkai
sin Muistiin merkittiin kaikki nahdyt ja kuullut linnut,
näistä laskettiin havaittu parimäärä. Järvinen & Väisänen
(1983) ovat esittäneet kaavan, jolla voidaan laskea



11

tiheydet linj alaskennan tutkimussaran havaintomääristä.
Kaavalla d = k x Sb/L, missä d on lajin pesimätiheys
(paria/km2), k lajikohtainen kuuluvuuskerroin, Sb lasken
nassa havaittu parimäärä ja L linjan pituus (km) laskettiin
Korpij ärven maalinnuston pesimätiheydet. Kertalaskennalla
havaitaan n. 60 % todellisista parimääristä (Järvinen &
Väisänen 1983), joten esitetyt parimääräarviot ja tiheydet
ovat liian alhaisia. Yölintulaskentoja suoritettiin 10.6.
ja 20.6. Koskimies & Väisäsen (1988) ohjeiden mukaan.

Erityisesti kahlaajien parimääriin tulee suhtautua kriitti
sesti, sillä käytetty menetelmä (vesilintujen kiertolasken
ta) ei kovin hyvin sovi pesivien kahlaajien laskentaan.
Arvio pesivien lintujen parimääristä ja tiheyksistä eivät
ole vuosittain pesivien kantojen keskiarvoja, vaan arvioita
vuoden 1989 määristä. Vuosittainen parimäärä on usean eri
tekijän tulos esim. talvehtimisalueiden olot, edellisvuoden
poikastuotto, kevään sääolot jne. Laskentojen lisäksi
tietoja on saatu lukuisista havaintokerroista, joita
lehdelle tehtiin kevään ja kesän aikana.

Vesilintulaskentojen tulokset ovat suhteellisia arvioita,
eivätkä ne kerro todellisia määriä. Kiertolaskennassa
saatujen lajikohtaisten arvioiden suhdetta todellisuuteen
ei tunneta, joitakin alustavia tutkimuksia kylläkin on
(esim. Koskimies & Saarinen 1988). Samalla menetelmällä
toistettuja laskentoja voidaan käyttää järven tilan ja
linnuston seurannassa. Silti relatiivistenkin menetelmien
todellinen tarkkuus olisi tunnettava paitsi seurannan
kannalta myös eritoten ajatellen yhteisötutkimusta.

4 KORPIJÄRVEN LINNUSTO

4.1 PESIVÄ LINNUSTO

Vesilintujen ja rantalintujen kiertolaskentojen tulokset on
esitetty liitteessä 1 ja maalintujen linjalaskentatulokset
liitteessä 2. Laskennoissa tavattiin kaikkiaan 10 vesi
lintulajia, joista pesivänä 8 lajia. Laskentojen aikana
tavattiin pesimättömiä metsähanhia (Änser fabalis) sekä
punasotkia (Äuthya ferina). Toukokuun aikana järvellä oli
10 - 25 yksilöä nuoria pesimättömiä telkkiä (Bucephala
olangula). Pesivien vesilintujen arvioitu yhteisparimäärä
on 66 ja tiheys 51,3 paria/km2.

Yksi pari joutsenia (Cygnus cygnus) pesi lammella menestyk
sekkäästi. Puolisukeltajasorsia oli eniten sekä laji- että
parimäärältään. Näistä yleisimmät olivat tavi (Änas crecca)
ja heinäsorsa (Änas platyrhynchos). Sukeltajasorsista
selvästi runsain oli tukkasotka (Äuthya fulicula), sitä
selvästi harvalukuisempana pesi telkkä.

Vesilintulaskentojen tulokset ovat suhteellisia arvioita
eivätkä ne kerro absoluuttisia määriä. Rannalle sijoitettu-
ja pönttöjä tarkastamalla saatiin todella pesivien telkkien
määräksi 6 paria, kun laskentojen perusteella saatu arvio



12

oli 9 paria. Uiveloiden (Mergus albellus) pesintää ei voitu
varmistaa kesanaikaisilla maastokaynneilla

Korpijärvella tavattiin kaikkiaan 4 lokkilintulajia
(laskennassa 3). Naurulokki (Larus ridibundus) pesi
järvellä 10 parin koloniana. Pikkulokki (Larus minutus) on
eteläinen, rehevien lintuvesien tunnuslaji, joka esiintyi
järvellä säännöllisesti, mutta sen pesintää ei varmistettu.
Kala- (Larus canus) ja harmaalokin (Larus argentatus)
pesintaa ei myoskaan varmistettu

Kahlaajalajisto koostui tyypillisistä soiden, peltojen ja
rantojen lajeista. Laskennoissa tavattiin 10 lajia, joista
pesivänä 5 lajia. Lintujen parimäärä oli 25. Yleisimmät
lajit olivat liro (Tringa giareola) ja valkovikio (Tringa
nebularia). Lisäksi järvellä pesivät isokuovi (Numenius
arguata), taivaanvuohi (Gallinago gallinago) ja töyhtöhyyp
pä (Vanellus vanellus). Muuttoaikana tavattiin järvellä
myos suokukko (Philomachus pugnax), mustavikio (Tringa
erytröpus), metsävikio (Tringa ochoropus) ja vesipääsky
(Phalarobus lobatus). Pesimäaikana tavattiin tylli (Chara
drius hiaticula), mutta sen pesintää ei varmistettu.

Kurkia (Grus grus) esiintyi järvellä säännöllisesti
ruokailemassa muutama yksilö. Maalintulaskennoissa tavat-
tim 30 lajia, joiden parimaara oli 174 ja linnuston
laskettu kokonaistiheys 103,4 paria/km2 Petolinnuista
jarven lahiymparistossa pesivat sinisuohaukka (Circus
9ys) ja tuulihaukka (Falco finnunculus) Kosteikoista
riippuvaisia lajeja järvellä olivat ruokokerttunen (Äcro
cephalus schoenobaenus), västäräkki (Motacilla aiba),
keltavästäräkki (Motacilla fiava), niittykirvinen (Anthus
pratensis), punavarpunen (Carpodacus erythrinus) ja
pajusirkku (Emberiza schoeniclus). Runsaimpina näistä oli
turvelauttojen pajukoissa ja ruoikoissa viihtyvä ruoko
kerttunen ja rantapensaikoissa esiintyvä pajusirkku. Suurin
maara reviireja tavattiin pajulinnulla (Phylloscopus
trochilus), joka ei kuitenkaan ole kosteikkolaji. Yölintu
laskennoissa ei tavattu uusia lajeja.

Korpijärven muuton aikainen merkitys ei ole kovin suuri.
Jarvelta ei tavattu suuria lepailijamaaria sorsien tai
kahlaajien osalta Paaosin jarvelle saapuva linnusto jai
sinne myös pesimään.

4.2 LÄJIKOHTÄINEN TÄRKASTELU

Seuraavassa tarkastellaan laj ikohtaisesti Korpij ärveltä
tavattuja lintulajeja. Järvellä pesivistä lajeista on
esitetty lyhyesti lajin yhteislevinneisyys Suomessa seka
elinympäristövaatimukset ja pesivän kannan koko. Lajien
biotooppivaatimukset on esitetty kirjallisuuden (Hyytiä et
al 1983, Solonen 1985) ja Korpijarvella tehtyjen havainto
jen mukaan. Pesivistä varpuslinnuista näin on menetelty
varsinaisten kosteikkolajien osalta. Luettelo järvellä
tavatuista linnuista on liitteessä 3.
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1. Joutsen (Cygnus cygnus)

Joutsenten määrä Suomessa on voimakkaasti lisääntynyt
viime vuosikymmeninä ja samaan aikaan se on alkanut pesiä
yhä etelämpänä levinneisyysalueen kattaessa nykyisin
lähes koko Suomen. Pesii Pohjois-Suomessa pääosin
aapasoiden ja nevojen rimmissä mutta myös ruohostoisilla
pikkujärvillä kuten Korpijärvellä. 1 pari on pesinyt
Korpijärvellä 1970-luvulta lähtien. 1989 joutsen pesi
onnistuneesti (5 poikasta) järven luoteisosassa kuollei
den puiden keskellä olevalla turvelautalla.

2. Metsähanhi (Änser fabalis)

5.5. kolme yksilöä ja 10.5. yksi yksilö. Mahdollisesti
pesivät läheisillä suoalueilla.

3. Haapana (Änas penelope)

Haapanan levinneisyysalue kattaa koko Suomen. Elin-
ympäristönsä suhteen se ei ole vaatelias. Pesii kuivalla
maalla pensaikon suojassa tai metsässä. Voi sijoittaa
pesänsä kauaskin rantaviivasta välttäen näin kevättulvan
vastuksen. Korpijärven kannan arvio on 7 paria.

4. Tavi (Änas crecca)

Pesii yleisenä koko maassa kaikentyyppisten vesistöjen
lähiympäristössä. Suurimmat tiheydet tavataan pienillä,
metsien ymparoimilla jarvilla, joilla on runsas ranta
kasvillisuus Korpijarvi on taville erittain huvä pesimä
ympäristö Jarvella pesi yhteensä 16 paria Metsissä
pesivät parit tulivat näkyviin vasta toukokuun loppu
puolella, jolloin tavikoiraat alkoivat muodostaa pieniä
koirasparvia.

5. Sinisorsa (Anas platyrhynchos)

Sinisorsaa tavataan koko maassa vaatimattomienkin vesien
ympäristössä. Yleisin Etelä- ja Keski-Suomessa. Pesä
sijaitsee rantaniityllä tai vesistöä ympäröivässä
metsässä. Sinisorsa tarvitsee elinympäristöltään hieman
avovettä, sopivan ravintobiotoopin, sopivan pesäpaikan ja
kuivan lepopaikan. Nämä vaatimukset toteutuvat järvellä
hyvin. Korpijärven lähiympäristössä pesi 12 paria.
Koiraat alkoivat muodostaa pieniä parvia jo toukokuun
puolivälissä.

6. Jouhisorsa (Änas acuta)

Jouhisorsa pesii soilla, soistuneilla rannoilla ja
rehevillä lintuvesillä siellä täällä koko maassa kannan
ollessa tihein pohjoisessa. Laji suosii avoimia maisemia
ja pesii aukeilla, niittymäisillä paikoilla suhteellisen
lähellä vesirajaa. Sopivia rntaniittyjä on Korpijärvellä
vähän, mutta pieni kanta (2 paria) pesi järven turve
lautoilla.
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7. Punasotka (Äuthya ferina)

Pesii rehevillä järvillä ja merenlahdilla Etelä-Suomessa
Pohjois-Karjalan ja Oulun tienoille saakka, Kaksi
koirasta oleskeli järvellä 18.5. lähtien. Laji on täällä
levinneisyysalueensa äärirajoilla.

8. Tukkasotka (Äuthya fuligula)

Tukkasotka pesii yleisenä meren- ja järvenrannoilla sekä
saaristossa koko maassa. Pesä sijaitsee lähellä vettä
ruohokasvillisuuden seassa. Elinympäristön tärkeitä
piirteitä ovat vesien mataluus (optimi sukellussyvyys
1,4 m), suhteellisen avoimet rannat ja kasvillisuuden
tarjoama suoja poikueille. Korpijärvi sopii tukkasotkalle
hyvin. Avoimia rantoja on vähän, mutta järven turvelautat
ovat lajille hyviä pesimäpaikkoja. Korpijärven yleisin
vesilintu: 17 paria.

9. Telkkä (Bucephala clangula)

Telkkä pesii koko maassa hyvin erilaisten vesien äärellä.
Levinneisyyteen ja runsauteen vaikuttavat avoveden osuus
etenkin soidinaikana, veden syvyys (optimi sukellussyvyys
0,9 m) ja sopivien pesäkolojen saatavuus. Korpijärvi
täyttää hyvin lajin vaatimukset. Laskentojen mukaan
Korpijärven telkkäkanta on 9 paria, todellisuudessa
kuitenkin 6 paria Telkkakantaa voitaisiin jarvella
nostaa viemällä rannalle lisää pönttöjä. Tällä hetkellä
olemassa olevat käyttökelpoiset pöntöt ovat täydellisesti
asuttuja. Toukokuussa järvellä oleskeli vaihtelevan-
kokoinen (5 - 25 yksilöä) nuorten koiraiden ja naaraiden
joukko.

10. Uivelo (Mergus albellus)

Uivelo pesii harvinaisena Pohjois-Suomen metsäalueiden
vesistöjen liepeillä rehevissä ja ruohostoisissa järvissä
ja jokisuvannoissa. Laji on kolopesijä. Laskentojen
perusteella kannanarvio on 2 paria (tavattu c?+ d’1+ 2
mutta pesintää ei saatu varmistettua pönttöjä tarkista
maila. Pesäkolojen puute ei samalla lailla rajoita
uivelon pesimistä järvellä kuten telkällä sillä mikäli
telkkä on ehtinyt ottaa pöntön käyttöönsä, uivelo
valloittaa sen.

11. Hiirihaukka (Buteo buteo)

1 yksilö kaarteli saalistamassa järven yllä 29.7.

12. Sinisuohaukka (Circus cyaneus)

Pesii pensaikkoisilla avomailla, etenkin soilla, Keski
ja Pohjois-Suomessa. Kanta on painottunut maan pohjois-
ja länsiosiin. Pesii suhteellisen korkean ja tiheän
aluskasvillisuuden suojaan maahan. 1 pari pesi järven
rannan tuntumassa.
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13. Tuulihaukka (Falco tinnunculus)

Pesi vanhassa variksen pesässä järven pohjoisrannalla
pellon reunassa.

14. Pyy (3onasa bonasia)

1 reviiri järven pohjoisrannan kuusikossa.

15. Riekko (Lagopus lagopus)

2 reviiriä järven rannalla rämeen ja kuivan maan
vaihettumisvyöhykkeellä.

16. Teen (Tetrao tetrix)

Yksi soidinpaikka hieman etäämpänä järvestä pohjoiseen.
10.6. yksi naaras järven pohjoisrannalla mäntytaimikossa.

17. Kurki (Grus grus)

Säännöllisesti ruokailemassa järven turvelautoilla 1 - 5
yksilöä. Ilmeisesti pesi lähitienoon soilla, mistä kuului
kurkien toitotusta järvelle saakka.

18. Tylli (Charadrius hiaticula)

Kaksi yksilöä tavattiin muuttokauden jälkeen toukokuun
lopussa useaan otteeseen, mutta pesintää ei varmistettu,
eikä lajia tavattu enää kesäkuussa.

19. Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)

Pesii niityillä, pelloilla ja avosoilla lähes koko
maassa. Laji on yleislevinneisyydeltään eteläinen. Laji
vaatii elinympäristöltään matalaa kasvillisuutta ja sitä
on Korpijärvellä verrattain vähän. Yksi pari pesi järveä
ympäröivillä pelloilla ja kävi usein ruokailemassa
järvellä.

20. Suokukko (Philomachus pugnax)

Yleislevinneisyydeltään pohjoinen laji, joka pesii
pohjoisessa monenlaisilla avosoilla etelämpänä myös
rehevillä umpeenkasvavilla järvillä. Toukokuussa näkyi
suokukkoja 13 yksilöä, mutta kesäkuussa ei yhtään.
Ilmeisesti pesi läheisillä soilla.

21. Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)

Pesii yleisenä vetisillä avomailla koko maassa ja on
runsaslukuisimpia kahlaajiamme. Kannan painopiste on
pohjoisessa. Suosii reheviä luhtaniittyjä. Kelvolliset
pesimäympäristöt voivat olla pienialaisia, kasvillisuu
deltaan hyvinkin sulkeutuneita maastokohteita. Korpi
järven soistuneilla rannoilla pesi 2 paria.
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22. Lehtokurppa (Scolopax rusticola)

Soidinta lentävä koiras 19.6. järven pohjoisrannan
kuusikon yllä. Levinneisyysalueensa pohj oisraj oilla.

23. Isokuovi (Numenius arguata)

Levinneisyydeltään eteläinen laji, joka pesii yleisenä
niityillä, avomailla, soilla ja pelloilla. Tärkeää
elinympäristön kannalta on maiseman avoimuus. Pesii
avoimesti maahan. Korpijärvellä on vähän avoimia rantoja,
mutta jarven turvelautat tayttavät kuovin elinvaatimuk—
set. Järvellä pesi 3 paria, joista kaksi turvelautoilla
ja yksi rantapellolla.

24. Mustavikio (Tringa erythropus)

Yksi yksilö tavattiin 10.5. ja 18.5. soidinlaulua
esittäen.

25. Valkovikio (Tringa nebularia)

Valkoviklo on pohjoinen, karujen suoseutujen kuivien
kangasmetsien pesimälintu. Mieliympäristöä valkoviklolle
ovat metsan ymparoimat ramepainanteet, metsalampien
rämerannat ja kosteat metsäniityt. Soiden ojitusten
seurauksena on laji yhä useammin siirtynyt pesimään
lintujärvien rantamänniköihin. Valkoviklo hankkii
ravintonsa rannoilta ja kosteilta mailta, mutta pesä voi
sij aita kilometrienkin päässä ruokailualueilta. Korpi-
järven läheisyydessä pesi 6 - 9 paria valkovikioja,
joista osa pesi aivan rannan läheisyydessä.

26. Metsäviklo (Tringaochropus)

Muuttoaikana tavattiin 5.5, 1 yksilö ja 10.5. 1 yksilö.

27. Liro (Tringa glareola)

Levinneisyydeltään laji on pohjoinen, vaikka pesiikin
koko maassa. Se pesii aukeilla ja vähäpuisilla soilla
seka kuivatuilla jarvilla ja rantaniityilla Pesa
sijaitsee tavallisesti harvapuisella pikkurameella tai
nevan reunan ramevyohykkeessa hyvassa katkossa Liro on
pesimäpiirilintu. Korpijärvellä se on yleisin kahlaaja,
rämerannoilla pesi 10 paria.

28. Vesipääsky (Phalarobus lobatus)

Muuttoaikana tavattiin kaksi yksilöä ruokailemassa 18.5.

29. Pikkulokki (Larus minutus)

Pikkulokki on kaakkoinen laji, joka pesii rehevilla
lintujärvillä ja merenlahdissa. Laji on levittäytymässä
kohti pohjoista, jossa se pesii myös suolla. Vesistöjen
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rehevöityminen on edistänyt lajin leviämistä. Korpi
järvellä laji tavattiin säännöllisesti (n. 10 yksilöä)
läpi kesän, mutta pesintää ei varmistettu. Mahdollisesti
laji pesi järvellä tai lähiympäristön soilla. Suurin
tavattu määrä muuttoaikana oli n. 80 yksilön parvi 18.5.

30. Naurulokki (Larus ridibundus)

Naurulokki pesii runsaslukuisina suurinakin yhdyskuntina
etenkin rehevillä vesillä Etelä- ja Keski-Suomessa, missä
se pesii myös soilla. Korpijärvellä pesi n. 10 paria
Vähäj ärvellä.

31. Kalalokki (Larus canus)

Laji pesii koko maassa. Esiintyy merialueella sekä
sisämaan järvillä, myös ruoholahdilla ja pienilläkin
järvillä (< 10 ha), ei kuitenkaan varsinaisesti suosi
lintujärviä elinympäristönään. 1970-luvulla laji on
alkanut pesiä myös soilla Kainuussakin. 1 pari pesi joko
Korpijärvellä tai läheisillä soilla.

32. Harmaalokki (Larus argentatus)

Pesii jokseenkin yleisenä yksittäisparein tai suurinakin
yhdyskuntina merenrannikolla ja suurilla järvillä tai
soilla. Korpijärvellä pesintää ei varmistettu, mutta
mahdollisesti yksi pari pesi järvellä tai ympäröivillä
soilla.

33. Sepelkyyhky (Columba palumbus)

1 reviiri järvenrantakuusikossa.

34. Käki (Cuculus canorus)

3 kukkuvaa yksilöä rantametsissä,

35. Tervapääsky (pus apus)

Muutama yksilö silloin tällöin käy saalistamassa järven
yllä.

36. Palokärki (Dryocopus martius)

1 reviiri rantametsissä.

37. Käpytikka (Dendrocopus major)

2 reviiriä rantametsissä.

38. Törmäpääsky (Riparia riparia)

Muutama yksilö käy saalistamassa hyönteisiä järvellä.

39. Haarapääsky (Hirundo rustica)

Kuten edellä.
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40. Metsäkirvinen (Änthus trivialis)

3 reviiriä rantametsissä.

41. Niittykirvinen (Änthus pratensis)

Laji esiintyy yleisenä koko maassa. Se pesii avosoilla,
tuntureilla ja rantaniityillä vaatien pesäpaikoiltaan
matalaa kasvillisuutta, saroja, heiniä, varpuja sekä
vaivaiskoivuja, pajuja ja katajaa. Kasvillisuuden tulee
olla sopivan aukkoista. Korpijärvellä laji pesii
rantapellolla. 1 reviiri,

42. Keltavästäräkki (Motacilla fiava)

Pesii yleisenä soilla ja niityillä koko maassa. Ävoimuus
ja veden läheisyys ovat tärkeitä elinympäristön piirtei
tä. Suosii puuttomia tai matalapuisia alueita. Hyötyy
rantaniittyjen avoimena pitämisestä. Korpijärvellä
tavattiin 2 reviiriä rämerannalta.

43. Västäräkki (Motacilla aiba)

Pesii yleisenä koko maassa erilaisissa kulttuuri
ympäristöissä ja rannoilla. Tärkeää on sopivan (ylhäältä
päin suojatun) pesäpaikan löytyminen. Korpijärvellä oli
2 reviiriä.

44. Punarinta (Erithacus rubecula)

2 reviiriä j ärvenrantakuusikoissa.
45. Leppälintu

1 reviiri järvenrantamännikössä.

46. Räkättirastas (ji1ris)

4 reviiriä rantametsissä.

47. Laulurastas (pilome1os)

3 reviiriä rantakuusikoissa.

48, Punakylkirastas (Turdus iliacus)

1 reviiri rantametsässä.

49, Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)

Pesii kosteilla pensaikkomailla koko Suomessa. Laji on
hyötynyt kovasti rantaniittyjen pensoittumisesta.
Korpijärvellä oli 6 reviiriä ja nämä kaikki olivat järven
sellaisilla turvelautoilla, joilla kasvoi pajupensaita.
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50. Hernekerttu (yacurruca)

2 reviiriä, toinen katajaisella taimikkoalueella, toinen
hakkuuaukion reunalla.

51. Lehtokerttu (Sylvia bonn)

1 reviini kosteassa rantametsässä.

52. Pajulintu (Phylloscopus trochilus)

Varpuslintulaskentojen yleisin lintu, 88 reviiniä.

53. Hippiäinen (Regulus reg4)

1 reviini rantakuusikossa.

54. Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)

1 reviiri rantametsässä.

55. Hömötiainen (Parus montanus)

4 reviiniä järvenrantametsissä.

56. Talitiainen (major)

1 reviini rämerannalla.

57. Närhi (Gannulus glandanius)

1 yksilö mäntymetsässä peltojen tuntumassa.

58. Varis (Corvus corone cornix)

6 paria pesi järven rannalla. Käyttivät ravintonaan
vesilintujen ja lokkien munia.

59. Peippo (Fringilla coelebs)

9 reviiniä rantametsissä.

60. Järripeippo (Fringilla montifningilla)

2 reviiniä rantametsissä.

61. Vihervarpunen (Carduelis spinus)

2 yksilöä 10.6.

62. Loxia sp.

5 yksilöä 10.6.
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63. Punavarpunen (Carpodacus erytrinus)

Punavarpunen on kaakkoinen laji, joka on levittäytymässä
kohti pohjoista. Pesii verraten yleisenä pensaikkoisilla
kulttuurimailla ja lehtimetsissä. Korpijärvellä 2
reviiriä pellonreunapensaikoissa järven pohj oisrannalla.

64. Pohjansirkku (Emberiza rustica)

3 reviiriä järven rämerannoilla.

65. Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)

Yleinen koko maassa. Laji on kosteiden pensaikko- ja
ruoikkomaiden lintu. Pesä sijaitsee maassa pajupensaan
alla tai ruoikossa yms. Yleisin kosteikkolaji ennen
ruokokerttusta Korpijärvellä, 11 reviiriä.

5 KORPIJÄRVI LINTUJEN ELIN-
YMPÄRI STÖNÄ

Linnuston tiheyteen tietyllä alueella vaikuttavat useat
ennen muuta habitaatin valintaa säätelevät tekijät. Ulkoisia
tekijöitä, jotka toimivat habitaatin valinnan välittöminä
laukaisij aina kutsutaan proksimaattisiksi tekij öiksi
erotuksena yksilöiden menestymiseen ko. ympäristössä suoraan
vaikuttavista, ultimaattisista tekijöistä (Hilden 1965).
Hildenin (1965) mukaan oleellisia tekijöitä vesilintujen
habitaatin valinnassa on rantaviivan muoto, suojaisten
lalidekkeiden ja lammikoiden esiintyminen, ranta- ja vesi
kasvillisuuden määrä ja laatu sekä veden syvyys ja väri.

Avovesialueen määrä on järvellä keväistä tulva-aikaa lukuun
ottamatta vähäinen, kasvillisuuden kehityttyä on järvestä
arviolta 75 % kasvillisuuden peittämää.

Ävoveden vähäisyydestä ja veden sameudesta johtuen sukelta
malla ravintonsa etsivät linnut eivät juuri järvellä viihdy
tukkasotkaa, telkkää ja uiveloa lukuunottamatta. Telkille
avovedellä on merkitystä lähinnä vain soidinaikana keväällä.

Vesilinnuston kannalta tärkeitä tekijöitä kasvillisuuden
suhteen ovat kasvillisuuden ja avoveden välinen suhde,
avovesireunan rikkonaisuus ja kasvillisuusvyöhykkeiden määrä
(Pöysä 1983). Korpijärvellä kasvillisuuden ja avoveden
välinen suhde on 3:1. Kasvillisuusvyöhykkeet (pensaikot,
saraniityt, ruoikot, kelluslehtikasvillisuus) ovat runsaat
ja kasvillisuuden rakenne on turvelauttojen ja ilmaversois
kasvillisuuslaikkujen vuoksi hyvin mosaiikkimainen, joten
rikkonaista avovesireunaa on paljon.

Kasvillisuuden määrän ja rakenteen perusteella järvi on
otollista pesimäaluetta puolisukeltajasorsille ja tukka
sotkalle, jotka muodostavatkin pääosan linustosta. Kasvilli
suuden mosaiikkimaisuus mahdollistaa sorsalintujen optimaa
lisen levittäytymisen pesimäympäristössä (Drewien & Sprin
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gier 1969). Runsas ilmaversoiskasvillisuus toimii suojana
naapuripareja ja etenkin poikueaikana myös petoja vastaan.
Puolisukeltajasorsat ovt sopeutuneet hyödyntämään habitaat
tityyppejä,joilla on kelluslehtistä tai uposkasvillisuutta
riittävän lähellä pintaa (Pöysä 1983). Tähän Korpijärven
runsas kelluslehtikasvillisuus antaa hyvän mahdollisuuden.
Vesikasvillisuudella on merkitystä osalle lajeista pesimä
paikkana, etenkin tukkasotkalle tarjoavat korkeaa saraa ja
ruohoa kasvavat turvelautat oivallisen pesäpaikan.

Vesilinnuston kokonaisparimäärä kasvaa ja tiheys pienenee
järven koon kasvaessa (esim. Lehikoinen 1977). Monissa
järvissä laajoilla avovesialueilla ei ole linnuille merki
tystä syvyyden vuoksi. Korpijärvi on kauttaaltaan matala.
Matalassa vedessä ravinnon (kasvillisuuden) tuotto on
runsasta ja helposti vesilinnuston hyödynnettävissä. Tämän
vuoksi Korpijärvellä on kokoonsa nähden monipuolinen ja
lukuisa vesilinnusto.

Rantaviivasta on rakennettua rantaa vain 2 % ja virkistys-
käytön kannalta järvellä ei ole merkitystä. Tämä on taannut
lintujen pesimärauhan. Eräät sorsalajit (heinäsorsa, tavi,
haapana) voivat pesiä metsässä kaukanakin järveltä, joten
rauhallisen metsävyöhykkeen määrällä on merkitystä niiden
pesimäympäristönä. Korpijärven rannat ovat pääosin kangas-
metsää ja rämettä, valkovikiolle ja lirolle sopivaa elin-
ympäristöä.

Ävomailla pesiviä lintuja on Korpijärvellä vähän, sillä
peltoja ja rantaniittyjä on vain 6 % rantaviivasta. Avo-
mailla pesivistä linuista osa (jouhisorsa ja isokuovi)
pesivät avoimilla turvelautoilla. Rantaniittyjen vähäisyys
alentaa myös alueen merkitystä muuton aikaisena levähdys
paikkana. Korpijärven rannat ovat pensaikkoiset. Rantojen
pensoittumisesta hyötyvät lajit kuten pajusirkku, ruokokert
tunen ja punavarpunen kuuluvat Korpijärven tyyppilinnustoon.

6 KORPIJÄRVEN SUOJELULLINEN ARVO

6.1 PESIVÄN LINNUSTON ARVO

Valtakunnallisessa lintuvesien suojeluohjelmassa (Komitea-
mietintö 1981) pesivän linnuston arvon määrittelyssä on
käytetty ns. suojelupistemenetelmää. Tässä menetelmässä
kosteikkolajeiksi on katsottu lajit, jotka pesivät vesi- tai
rantaniittyalueilla sekä pensaikkovyöhykkeellä. Pensaikko
alueella pesiviä selviä metsälintuja, joiden esiintyminen
paikalla ei riipu kosteikon olemassaolosta, ei ole otettu
mukaan. Kullekin kosteikkolajille on annettu pistearvo 1-
10, jonka suuruus riippuu lajin esiintymisyleisyydestä ko.
maantieteellisellä vyöhykkeellä sekä kannan runsaudesta
lintuveden osalta. Komiteamietinnössä (1981) Korpijärven
suojelupistearvoksi on esitetty 51, kun tässä tutkimuksessa
saatiin arvoksi hieman suurempi 55. Ärvokkainta osaa
Korpijärven linnustossa edustavat laulujoutsen, uivelo ja
pikkulokki. Linnustonsuoj elupistearvon mukaan Korpij ärvi
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kuuluu kansallisesti arvokkaisiin lintuvesiin (suojelupiste
arvo on vähintään 50). Linnuston tunnusomaisin ryhmä ovat
vesilinnut. Vesilintulajeja järvellä pesii 8, joiden
yhteisparimäärä oli 66 (tiheys 51,3 paria km2). Kokoonsa
nähden järven vesilinnusto on monipuolinen ja runsas.

6.2 MUU LINNUSTOON PERUSTUVA MERKITYS

Komiteamietinnön (1981) mukaan Korpijärven muutonaikainen
merkitys lintujen levähdyspaikkana on kohtalainen. Kohtalai
nen merkitys on kohteilla, joissa vesilintujen yksilömäärä
on samanaikaisesti yli 500 ja/tai kahlaajien yli 200 ja/tai
jotkut suurista lajeista (joutsenet, hanhet, kurjet)
esiintyvät kohteessa säännöllisesti. Korpijärvellä ei ole
kovin paljon rantaniittyjä, mikä heikentää muutonaikaista
merkitystä (esim. hanhien osalta). Valtaosa linuista, jotka
keväällä järvelle saapuvat, jäävät myös pesimään. Sulkasadon
aikaista merkitystä ei tässä yhteydessä selvitetty. Asia
olisi syytä selvittää jatkossa, sillä etenkin puoli
sukeltajasorsille voi alueella olla huomattavakin merkitys
sulkasatoaikana, tarjoaahan järven kasvillisuus hyviä
suoj apaikkoj a lentokyvyttömyysaikana.

6.3 RIISTAN TUOTTOARVO

Metsästettävien vesilintujen tuottokyky on katsottu merkit
täväksi suojeluarvoon vaikuttavaksi tekijäksi. Arvioinnin
pohjaksi Lintuvesien suojeluohjelmassa (Komiteamietintö
1981) on otettu pesivä vesilintukanta. Tuoton pistearvoa
laskettaessa heinäsorsapari saa arvon yksi ja muut vesi
lintuparit painon suhteessa vastaavat arvot. Kaikkien
vesilintuparien pistearvojen summa on kohteen riistantuoton
pistearvo. Mikäli arvo on yli 100, vesilintujen tuotolla on
hyvin huomattava merkitys. Jos arvo on 50 - 100, niin
kohteella on huomattava merkitys vesilintujen tuoton
kannalta. Kummankin ryhmän on katsottu kohottavan kokonais
suojelumerkitystä.

Korpijärven riistantuottoarvo v. 1989 oli 31, kun se
komiteamietinnön (1981) mukaan oli 25. Riistantuottoarvo
vaihtelee luonnollisesti vuosittain. Korpijärven merkitys
riistantuottoalueena on kohtalainen, paikallisesti hyvinkin
tärkeä.

Järvellä on myös runsas minkki- ja piisamikanta, joiden
pyyntiä alueella jonkin verran harrastetaan. Linnuston
kannalta minkin pyynti on suotavaa, kun taas kohtalainen
piisamikanta on avovesilaikkuja muodostavana eduksi linnus
tolle.
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6.4 ALUEEN MUU SUOJELULLINEN ARVO

Kasvillisuuden ja kasvilajiston suojeluarvoa sinänsä on
hankala määrittää etenkin, koska järvellä ei ole tehty
kasvillisuuskartoitusta. Joka tapauksessa järven kasvilli
suuden runsaus, rehevyys ja rakenne mahdollistavat monipuo
lisen ja lukuisan linnuston olemassaolon.

Järven kalataloudellinen merkitys on vähäinen. Kalakannat
ovat heikot ja kasvillisuuden sekä mataluuden vuoksi
hankalasti pyydettävissä.

Korpijärvi on hyvin säilyttänyt erämaisen luonteensa, vaikka
järven ympärillä onkin asutusta. Ihminen ei juuri luku
järvellä lukuunottamatta metsästysaikaa. Järvi tarjoaa
linnuille rauhallisen pesimäympäristön.

7 JÄRVEN KUNNOSTUS JA LINNUT

Korpijärven ympäristön asukkaat ovat tehneet 70-luvun
lopulla Kainuun vesi- ja ympäristöpiirille aloitteen järven
kunnostamiseksi. Tarkoituksena oli lisätä kunnostuksen
avulla järven maisemallista ja virkistyskäyttöarvoa.
Kunnostustoimenpiteinä esitettiin vedenpinnan nostoa,
turvelauttojen poistoa ja vesikasvien niittoa. Hankkeesta
kuitenkin luovuttiin taloudellisin perustein. Samaan aikaan
Korpijärvi liitettiin lintuvesityöryhmän esitykseen suojel
tavista lintuvesistä.

Nykyisellään Korpijärvi on vesilintujen kannalta hyvä
pesimäympäristö, jossa elää monipuolinen ja runsas linnusto.
Järvellä ei ole kunnostustarvetta linnuston kannalta.
Lintuvesien luontaisen kehityksen vuoksi vesikasvillisuus
valtaa alaa avovedeltä, rannat maatuvat ja pensoittuvat ja
kehitys käy kohti kuivempaa eloyhteisöä.

Tämä on tilanne myös Korpijärvellä. Järven kunnostustarpeen
selvittämiseksi olisi alueella tehtävä kasvillisuuskartoitus
mahdollisimman pian ja seurattava kasvillisuuden ja linnus
ton kehitystä. Umpeenkasvun edetessä tulee alueen arvo
linnuston kannalta välienemään kasvillisuuden rakenteen
yksinkertaistuessa.

Mataloitunutta ja umpeutuvaa lintuvettä voidaan parantaa
nostamalla vedenpintaa. Se tukahduttaa osittain syvemmälle
jäävän ilmaversokasvillisuuden, mutta vaikutusta on yleensä
tarpeen tehostaa matalilla alueilla myös kasvillisuutta
poistamalla. Näitä toimenpiteitä joudutaan Korpijärvellä
harkitsemaan tulevaisuudessa, mikäli alue halutaan säilyttää
kansallisesti arvokkaana lintuvetenä.

Korpijärven vähäiset rantapellot ovat edelleen käytössä.
Niiltä korjataan heinää tai laidunnetaan karjaa. Mikäli
käyttö loppuu, olisi aukipitäminen yksi kunnostustoiminnan
tehtävä alueen monimuotoisuuden säilyttämisen vuoksi.
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8 TIIVISTELMÄ

Suomussalmen kunnassa sijaitseva Korpijärvi on Emäjokeen
yhtyvän pienen joen latvajärvi. Ihmisen toimesta järvi on
aiemmin laskettu kahteen otteeseen tarkoituksena saada
niittymaata. Hankkeiden epäonnistuttua veden pintaa on
nostettu patoamalla nykyiseen korkeuteensa.

Kalastuksen kannalta järvellä ei nykytilassa ole mitään
merkitystä sillä kevättalvella järven happitilanne on niin
huono, etteivät kalat menesty. Korpijärven rannalla ei ole
loma-asutusta eikä järvi sovellu virkistyskäyttöön. Maise
mallinen arvo on järveen viimeisen noston yhteydessä jää
neen ja myöhemmin pystyynkuolleen puuston sekä pensaikon
vuoksi olematon.

Rehevyytensä, mataluutensa ja runsaan vesikasvillisuuden
ansiosta järven linnusto on runsas. Erinomaisen hyvin
järvellä viihtyvät puolisukeltajasorsat, mutta myös useille
eri kahlaajalajeille järvi on otollista pesimäympäristöä.
Linnuston runsauden ja monipuolisuuden ansiosta Korpijärvi
kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan kan
sallisesti arvokkaana lintujärvenä. Pesiviä lajeja oli
vuonna 1989 47.

Näiden yhteisparimäärä oli 275. Sorsalintuja pesi 8 lajia
(66 paria), lokkilintuja ja kahlaajia 6 lajia (35 paria) ja
muita maalintuja 33 lajia (174 paria), joista varsinaisia
kosteikkolintuja 6. Yksittäisistä lajeista merkittävimpiä
ovat laulujoutsenen, uivelon ja pikkulokin esiintyminen
alueella. Järven muutonaikainen merkitys on kohtalainen.
Sulkasadon aikaista merkitystä ei tunneta. Järven riistan
tuottoarvo on kohtalainen, mutta paikallisille metsästäjille
alue on tärkeä.

Linnuston kannalta ei tällä hetkellä järvellä ole erityistä
kunnostustarvetta. Luontainen kehitys järvellä tulee johta
maan vähittäiseen umpeenkasvuun, jolloin mahdollisina
kunnostustoimenpiteinä tulevat kysymykseen vedenpinnan nosto
ja vesikasvien poisto. Järvellä tulisi tehdä kasvillisuus
kartoitus ja alueen kasvillisuuden ja linnuston tilaa tulisi
määräaj oin seurata.

Kajaani 16.10.1989

Biologi Esa Taskinen
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LIITE 1

Taulukko. Vesi- ja rantalintujen kiertolaskenta

Laji 10.5. 18.5. 25.5, Arvio Tiheys
pareja (yks,) paria/kiri2

Joutsen 1 (2) 1 (2) 2 (4) 1 0,8
Metsähanhi 1 (1)
Haapana 5 (9) 7 (11) 5 (5) 7 5,4
Tavi 8 (11) 9 (11) 16 (17) 16 12,4
Sinisorsa 5 (5) 12 (12) 8 (9) 12 9,3
Jouhisorsa 2 (2) 1 (1) 2 1,6
Tukkasotka 12 (27) 14 (35) 17 (28) 17 13,2
Punasotka 0 (2) 0 (1) 0
Telkka 9 (20) 8 (22) 10 (42) 9 7,0
Uivelo 1 (2) 2 (5) 2 (5) 2 1,6

Yhteensä 66 51,3

Kurki 1 (1) 1 (2) 0
Tyli; 1 (2) 0
Töyhtöhyyppä 1 (1) 1 (1) 1
Suokukko 1 (1) 4 (13) 9 (1) 0
Taivaanvuohi 2 (2) 1 (1) 2
Isokuovi 3 (3) 3 (3) 2 (2) 3
Mustavikio 1 (1) 1 (1) 0
Valkovikio 4 (5) 9 (12) 6 (7) 9
Metsävikio 1 (1) 0
Liro 3 (3) 10 (12) 6 (6) 10
Vesipääsky 1 (2) 0

Yhteensä 25

Pikkulokki 40 (80) 5 (10) 0
Naurulokki 1 (2) 10 (20) 6 (11) 10
Kalalokki 1 (2) 0

Yhteensä 10

Ruokokerttunen 3 (3) 6 (6) 6 4,9
Pajusirkku 11 (11) 10 (10) 11 (11) 11 10,2
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LIITE 2

Taulukko. Korpij rven maalintulaskenta

Laji Havaitut parit Tiheys
(pareja km2)

Sinisuohaukka 1 0,6
Tuulihaukka 1 0,1
Teen 1 0,6
Sepelkyyhky 1 0,2
Käki 3 0,3
Palokärki 1 0,1
Käpytikka 2 1,5
Törmäpääsky 3 1,2
Haarapääsky 2 0,9
Metsäkirvinen 3 1,8
Niittykirvinen 1 0,8
Keltavästäräkki 2 2,4
Västäräkki 2 2,4
Punarinta 2 1,9
Leppälintu 1 0,5
Räkättirastas 4 3,4
Laulurastas 3 1,6
Punakylkirastas 1 0,7
Ruokokerttunen 6 4,9
Hernekerttu 2 1,6
Lehtokerttu 1 0,6
Pajulintu 88 43,3
Kirjosieppo 1 0,9
Hömötiainen 4 5,0
Talitiainen 1 1,0
Varis 6 0,5
Peippo 9 6,5
Järripeippo 2 1,0
Vihervarpunen 2 1,1
Loxia sp. 1
Punavarpunen 2 1,3
Pohjansirkku 3 4,5
Pajusirkku 11 10,2

Yhteensä 174 103,4
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KORPIJÄRVELLÄ v. 1989 TÄVÄTUT LINTULÄJIT
pv=pesintä varmistettu s=tavattu satunnaisesti
p =tavattu pesimisaikana r.käyttä järveä pää
m =tavattu muuttoaikana asiassa ruokailu—

alueena

1. Joutsen m,pv 34. Käki p
2. Metsähanhi m,p 35. Tervapäisky p
3. Haapana m,pv 36. Palokärki p
4. Tavi m,pv 37. Käpytikka p
5. Sinisorsa m,pv 38. Törmäpääsky r
6. Jouhisorsa m,pv 39. Haarapääsky r
7. Punasotka p 40. Metsäkirvinen p
8. Tukkasotka m,pv 41. Niittykirvinen p
9. Telkkä m,pv 42. Keltavästäräkki pv
10. Uivelo m,p 43. Västäräkki p
11. Hiirihaukka s 44. Punarinta p
12. Sinisuohaukka p,r 45. Leppälintu p
13. Tuulihaukka pv 46. Räkättirastas pv
14. Pyy p 47. Laulurastas p
15. Riekko p 48. Punakylkirastas p
16. Teen p 49. Ruokokerttunen p
17. Kurki m,p 50. Hernekerttu p
18. Tylli s 51. Kehtokerttu p
19. Töyhtöhyyppä pv 52. Pajulintu pv
20, Suokukko m,p 53. Hippiäinen p
21. Taivaanvuohi p 54. Kirjosieppo p
22. Lehtokurppa p 55. Hömötiainen pv
23. Isokuovi pv 56. Talitiainen p
24. Mustavikio m 57. Närhi s
25. Valkovikio pv 58. Varis pv
26, Metsänikio m 59. Peippo pv
27. Liro pv 60. 3ärvipeippo p
28. Vesipääsky m 61. Vihervarpunen p
29. Pikkulokki m,p 62. Loxia sp. s
30. Naurulokki pv 63. Punavarpunen p
31. Kalalokki p 64. Pohjansirkku pv
32. Harmaalokki p 65. Pajusirkku pv
33. Sepelkyyhky p



29

t

LIKAISEN LINNUSTO

Esa Taskinen

3. 11. 1989

Vesi- ja ympristöha11itus

Kainuun vesi- ja ympäristöpiiri 1989





31

KUVAILULEHTI

Julkaisija Julkaisun päivämäärä

Vesi- ja ympäristöhallitus 3.11.1989
- Kainuun vesi- ja ympäristöpiiri

Tekijä(t) (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri)

Esa Taskinen

3ulkaisun nimi (myös ruotsinkielinen)
Likaisen linnusto

Julkaisun laji Toimeksiantaja Toimielimen asettamispvm
Moniste Kainuun vesi- ja ympäristöpiiri

3ulkaisun osat
*

Tiivistelmä

Vaalan kunnassa Neittävän kylässä sijaitseva Likainen on pieni, matala ja rehevöitynyt järvi. Kasvillisuuden vyö
hykkeisyyden, rakenteen ja edustavuuden puolesta ei Likaisella ole erityisarvoa. mutta kasvilajiatossa esiintyy viisi
Kainuussa uhanalaista lajia.

Rehevyytensä, mataluutensa ja vesikasvillisuutensa ansiosta järven linnusto on kokoonsa nähden runsas. Järvi sopii hyvin
pesimäympäristöksi puolisukaltajille sekä tukkasotkalle. Pesiviä lajeja vuonna 1989 oli 5, joiden yhteisparimäärä oli 20.
Kahlaajia pesi 6 lajia (parimäärä 16). lokkeja 1 laji (1 pari) sekä muita maalintuja 28 lajia (parimäärä 74). Kaikkiaan

v. 1989 tavattiin alueella 58 lajia. Likaisen arvoa lintujärvenä kohottaa se, että alueelle asettuu usein pesimään
eteläisiä harvinaisuuksia. 3ärven muutonaikainen ja sulkasadonaikainen merkitys ei ole kovin suuri.

Likaisen suojelullinen arvo perustuu lähinnä runsaaseen linnustoon usein tavattavine harvinaisuuksineen sekä harvinaisten

kasvilajien esiintymiseen. Näiden perusteella järvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan kansallisesti
arvokkaana suojelukohteena.

Likainen on vähitellen kasvamassa umpeen. Luonnollisen kehityksen voi olettaa alkuvaiheessa olevan linnuston kannalta
eduksi. Voimakkaasti järveä muuttavia toimenpiteitä tulisi välttää.

Likaisella tulisi tehdä kasvillisuuskartoitus. jonka yhteydessä tulisi selvittää harvinaieten kasvilajien säilymis
edellytykset. Suojelu- ja kunnostustarpeen selvittämiseksi tulisi järven tilaa seurata linnuston ja kasvillisuuden
osalta.

Asiasanat (avainsanat)

Luonnonsuojelualueet, lintuvesialueet, Kainuu, vesistöjen kunnostus.

Muut tiedot
*

Sarjan nimi ja numero ISEN ISSN

Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 431 951—47-6416—1 0783.3288

Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Luottamuksellisuus
32 (sivut 29-60) Suomi Julkinen

Jakaja Kustantaja

Kainuun vesi- ja ympäristöpiiri Vesi- ja ympäristöhallitus
PL 115, 87101 Kajaani PL 250, 00101 Helsinki
puh. (986) — 1631





33

S 1 SÄLLYS

Sivu

1 JOHDÄNTO 35

2 TUTKIMUSÄLUEEN YLEISKUVÄUS 35

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 38

4 LIKAISEN LINNUSTO 39

4.1 Pesivä linnusto 39
4.2 Lajikolitainen tarkastelu 41

5 LIKAINEN LINTUJEN ELINYMPÄRISTÖNÄ 49

6 LIKAISEN SUOJELULLINEN ARVO 50

6.1 Pesivän linnuston arvo 50
6.2 Muu linnustoon perustuva merkitys 51
6.3 Riistan tuottoarvo 51
6.4 Alueen muu suojelullinen arvo 51

7 JÄRVEN SUOJELU 52

8 TIIVISTELMÄ 52

KIRJALLISUUS 55

LIITTEET 57

1 Valokuvia
2 Vesi- ja rantalintujen kiertolaskenta
3 Likaisen maalintulaskenta
4 Likaisella v. 1989 tavatut lintulajit





35

JOHDÄNTO

Monet rehevät vesistöt ovat tärkeitä lintuvesiä. Nimitys
“lintuvesi” on hieman harhaanjohtava, sillä linnut ovat
vain yksi, joskin näkyvin osa rehevän vesistön eliö
yhteisöstä. Runsasravinteinen vesi luo edellytykset
monipuolisen kasvi- ja eläinyhteisön syntymiselle. Runsas
kasvillisuus luo puitteet suurelle pohjaeläintuotannolle.
Nämä yhdessä mahdollistavat monimuotoisen selkärankaisten
eläinten yhteisön ylläpitämisen.

Rehevöityminen ja umpeenkasvu kuuluvat järven luonnolliseen
kehitykseen. Ihminen on omalla toiminnallaan paikoin
nopeuttanut tätä kehitystä mm. alentamalla järvien veden-
pintaa, lisäämällä vesistön ravinnekuormitusta jne. Useat
hyvät lintuvedet ovat saaneet tällä tavoin alkunsa.

Likainen kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuoj elu
ohjelmaan (komiteamietintö 1981). Suojelun päämääränä
lintuvesillä on luonnon monimuotoisuuden ja toimivuuden
säilyttäminen siten, että myös lintuvesien moninaiskäyttö
turvataan. Tähän voidaan päästä vain luopumalla luontaista
kehitystä huomattavasti muuttavista käyttömuodoista.
Metsästystä tai kalastusta ei alueella yleensä tarvitse
rajoittaa kun taas esim. järven kuivatus, pinnanlasku tai
loma-asuntorakentaminen eivät ole suojelun kannalta
hyväksyttäviä.

Lintuvesien suojelullinen arvo määräytyy monista tekijöis
tä. Lähtökohtana on pesivän linnuston arvo. Suojeluarvoa
lisäävät mm. veden luontainen ravinteisuus ja lähteisyys,
monimuotoinen kasvillisuus, harvinaiset kasvilajit, alueen
merkitys linnuille muuton ja sulkasadon aikana, vesi
linnuston ja kalan tuotto. Pilaantunut vesi, yksipuolinen
kasvillisuus, rantojen runsas rakentaminen tai huomattavan
yleisen edun vaatima luonnontilan muuttaminen ovat tekijöi
tä, jotka puolestaan vähentävät lintuveden suojeluarvoa.

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Likaisen pesimä
aikaisen linnuston laji- ja parimäärät sekä tarkastella
järven suojelullista arvoa etenkin linnuston kannalta.
Linnuston perusselvitystä voidaan käyttää myöhemmin hyväksi
järven tilaa seurattaessa ja mahdollisten kunnostus
hankkeiden suunnittelussa. Työ on tehty Kainuun vesi- ja
ympäristöpiirin toimesta.

2 TUTKIMUSALUEEN YLE ISKUVÄUS

Likainen sijaitsee Vaalan kunnassa Neittävän kylässä.
Järven pinta-ala on 9 ha. Valtakunnallisessa linnuston
suojeluohjelmassa esitetty suojelurajaus on 18 ha, josta
9 ha vesi- ja 9 maa-aluetta. Likainen suojelurajauksineen
on esitetty kuvassa 1.
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Järven suurin pituus on 760 m ja suurin leveys on 220 m.
Rantaviivaa on 1,9 km. Valuma-alue järven luusuassa on
5,45 km2. Valuma-alueesta noin kolmasosa on järviä, viides-
osa peltoa ja loput pääasiassa harjumaista metsämaata.
Likaiseen laskee pohjoisesta Syvajarvesta Neittävanjoki ja
idästä Ahveroistenjrvesta pieni laskuoja Likaisesta vedet
purkautuvat Neittävänjokea pitkin. Likainen on kauttaaltaan
matala, syvimmän kohdan ollessa alle 2 m.

Pintaveden kemiallisia ominaisuuksia tarkasteltaessa on
käytetty Kainuun vesi.- ja ympäristöpiirin mittaustuloksia
vuosilta 1972-86 (Taulukko 1).

7156

Lj

0 250 500m

Kuva 1. Likainen suojelurajauksineen. Rantaviiva on
esitetty ohuella mustalla viivalla ja suojeluvaraus
paksulla mustalla viivalla.
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Taulukko 1. Likaisen pintaveden kemiallisia ominaisuuksia.

21.3. 17.12. 10.9.
1972 1985 1986

t °C 0,9 0,5 10,3
02 mg/l 7,9 9,7 10,4
02 % kyli. 57 67 93
Sameus FTU 3,0 3,3 4,8
Älkaliniteetti mval/1 0,59 0,63 0,52
pH 7,1 6,8 7,3
Väri mg Pt/l 30 30 50
Kok. N pg N/l 770 1000 650
Kok. P pg P11 60 67 72
Fe pg/l 943 1200 920

Veden ravinnemäärät typen ja fosforin osalta ovat korkeat.
Ravinnekuormitus on peräisin lähinnä valuma-alueen lukui—
silta pelloilta. Vaikka järvi onkin rehevöitynyt, on sen
tila aika hyvä. Leväkukintoja ja talvisia happikatoja ei
esiinny. Niinpä järven sisäinen kuormitus on pieni. Raudan
määrä ja väriarvot indikoivat verrattain aihaista humus
pitoisuutta.

Likaisen rantaviivan pituus on 1,9 km. Tästä peltoihin
rajoittuvaa rantaa on 73 % 1. 1,4 km. Rannat ovat melko
jyrkät, joten kasvillisuusvyöhykkeet ovat paikoin laajat.
Rantametsät ympäröivät järveä siellä, missä peltoa ei ole.
Järven polijoisrannalla kasvaa harjumännikköä ja kaakkois
rannalla järveä reunustaa rämemännikkö. Pensasvyöhyke
valtalajinaan kiiltopaju (Salix phylicifolia) kiertää
järveä kapeana (alle 20 m) lukuunottamatta peltorantoja.
Lähimpänä rantaviivaa ympäröi järveä melkein yhtenäinen,
alle 10 m leveä hyllyvä nevareunus.

Seuraava esitys Likaisen kasvillisuudesta perustuu Juha
Riihijärven julkaisemattomaan selvitykseen sekä omiin
havaintoihini. Nevareunuksen putkilokasvilaj istoa dominoi
vat seuraavat lajit: Raate (Menyanthes trifoliata) lähellä
pensasvyöhykkeen reunaa, liereäsara (Carex diandra),
kurjenjalka (Potentilla palustris) ja vehka (Calla palust
ris), joka runsastui lähempänä vesirajaa. Järvikorte
(Equisetum fluviatile) ja rönsyrölli (Ägrostis stolonifera)
olivat myöskin melko runsaita. Nevareunuksen allikoissa
kasvaa verrattain yleisenä isovesihernettä (Utricularia
vuigaris) ja rimpivesihernettä (Utricularia intermedia).

Varsinainen vesikasvillisuus on verrattain vähälajinen.
Matalassa rantavedessä viihtyy runsaimpana karvalehti
(Ceratofyllum demersum), jonka seassa oli jonkin verran
pikkuvitaa (Potamogeton berchtoldii). Heinävitaa (Potamoge
ton gramineus) kasvoi niukasti lukuunottamatta järven
kaakkoisperukkaa, jossa se yhdessä ulpukan (Nuphar lutea)
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ja rantapalpakon (Sparganium ernerswn) kanssa muodosti
vallitsevan kelluslehtikasvillisuuden.

Likaisella on tavattu viisi Kainuun alueella uhanalaista
kasvilajia. Näistä ristilimaska (Lemna trisulca) on
erittäin uhanalainen ja lettorikko (Saxifraga hirculus)
kuuluu luokkaan vaarantuneet. Lettorikkoa kasvoi kaakkois
kapeikon polijoisrannalla pienenä n. 10 yksilön kasvustona.
Muut uhanalaiset lajit ovat Kainuussa silmälläpidettäviä:
karvalehti - hyvin runsas, vesihilpi (Catabrosa aquatica) -

niukkana vesirajassa ja allikoissa pitkin rantoja ja letto
tähtimö (Stellaria crassifolia).

Järven vesikasvillisuudesta löytyy useita ravinteisuutta
indikoivia lajeja kuten esim. pikkuvita, karvalehti,
rantapalpakko, heinävita, pikkupalpakko (Sparganium
minirnwn) ja vesikuusi (Hippuris vulgaris). Makrofyytti
kasvustonsa puolesta järvi on eutrofinen.

Likainen on vähitellen kasvamassa umpeen. Pisimmälle
umpeenkasvu on edennyt matalassa kaakkoiskapeikossa, joka
loppukesällä kasvillisuuden täydellisesti kehityttyä on
läpikulkematon. Liitteessä 1 on esitetty kuvia Likaiselta.

3 AINEISTO JA MENETELMÄT

Vesilintujen pesimälajien kokonaiskantojen arviointi suori
tettiin Kauppisen (1980, 1988) ohjeiden mukaan kierto
laskentana. Kiertolaskennan yhteydessä laskettiin myös
rantalinnut. Laskennat tehtiin kiertämällä järvi jalkaisin
mahdollisimman lähellä vesirajaa käyttäen hyväksi sopivia
tähystyspaikkoja. Muistiin kirjattiin kaikki nähdyt vesi
ja lokkilinnut, kahlaajat ja varpuslinnuista ruokokerttunen
ja pajusirkku. 1989 kevät oli varhainen. Muuttolintujen
saapuminen ja pesinnan aloittaminen tapahtui keskimaarin
normaalia varhaisemmin (muuton ajoittuminen Kainuussa, ks
esim. Helo 1975, Ruuskanen 1975), joten lintujen laskenta
ajankohdat on valittu suositeltujen ajanjaksojen alusta.
Vesilintulaskennat suoritettiin Likaisella 8.5., 16.5. ja
23.5. Laskentojen toisto on oleellista, koska eri lajien
muutto- ja pesinnän aloittamisajankohdat vaihtelevat.
Poikaslintulaskentoja tehtiin 30.6. ja 26.7. samalla
menetelmällä kuin vesilintujen pesimälaskennat.

Vesilintulaskennat tulisi ajoittaa ajankohtaan, jolloin
pesiva kanta on asettunut paikoilleen, mutta parisiteet
eivät ole vielä katkenneet. Jos koiraat ovat liittyneet
suurehkoihin (yli 4 koirasta) parviin, ei laskenta enää ole
luotettava (Kauppinen 1980). Tavin osalta on pesivien
panen lukumäärän arvioinnissa käytetty hyväksi myös alle
4 koiraan koirasparvia lukemalla ne pesivään kantaan
kuuluvaksi.

Maalintulaskentaa suoritettiin 6.6. Järvisen (1988)
ohjeiden mukaan linjalaskentana kiertamalla jarvi jalkai
sin Muistiin merkittiin kaikki nähdyt ja kuullut linnut,
näistä laskettiin havaittu parimäärä. Järvinen & Väisänen
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(1983) ovat esittäneet kaavan, jolla voidaan laskea

tiheydet linj alaskennan tutkimussaran havaintomristä.

Kaavalla d = k x Sb/L, missa d on lajin pesimatiheys

(paria/km2), k lajikohtainen kuuluvuuskerroin, Sb lasken

nassa havaittu parimäara ja L linjan pituus (km) laskettiin

Korpij rven maalinnuston pesimatiheydet Kertalaskennalla

havaitaan n. 60 % todellisista parimääristä (Järvinen &

Väisnen 1983), joten esitetyt parimäaraarviot ja tiheydet

ovat liian aihaisia Yölintulaskentoja suoritettiin 29 5

ja 6 6 Koskimies & Vaisasen (188) ohjeiden mukaan

Erityisesti kahlaajien parimääriin tulee suhtautua kriitti

sesti, silla kaytetty menetelma (vesilintujen kiertolasken

ta) ei kovin hyvin sovi pesivien kahlaajien laskentaan.

Arviot pesivien lintujen parimaarista ja tiheyksista eivat

ole vuosittain pesivien kantojen keskiarvoja, vaan arvioita

vuoden 1989 mäarista Vuosittainen parimaara on usean eri

tekijän tulos esim. talvehtimisalueiden olot, edellisvuoden

poikastuotto, kevään sääolot jne. Laskentojen lisäksi

tietoja on saatu lukuisista havaintokerroista, joita

järvelle tehtiin kevaan ja kesan aikana

Vesilintulaskentojen tulokset ovat suhteellisia arvioita,

eivtka ne kerro todellisia maana Kiertolaskennassa

saatujen lajikohtaisten arvioiden suhdetta todellisuuteen

ei tunneta, joitakin alustavia tutkimuksia kyllakin on

(esim. Koskimies & Saarinen 1988). Samalla menetelmällä

toistettuja laskentoja voidaan kayttaa jarven tilan ja

linnuston seurannassa Silti relatiivistenkin menetelmien

todellinen tankkuus olisi tunnettava paitsi seurannan

kannalta myos eritoten ajatellen yhteisotutkimusta

4 LIKAISEN LINNUSTO

4 1 PESIVA LINNUSTO

Vesilintujen ja rantalintujen kiertolaskentojen tulokset on

esitetty liitteessa 2 ja maalintujen linjalaskentatulokset

liitteessa 3 Laskennoissa tavattujen vesilintujen laji

mäarä oli 7, joista 5 lajia tavattiin kaikilla laskenta

kerroilla Haapana ja lapasorsa eivat pesineet Likaisella,

vaan ilmeisesti läheisillä järvillä. Pesivien vesilintujen

yhteispanimaärä on 20, mikä on järven koko huomioonottaen
huomattava määrä. Yleisin lintu järvellä on tukkasotka

(9 paria), puolisukeltajasorsista puolestaan tavi (4 pa
ria)

Poikaslaskentojen tulokset vastasivat hyvin kiertolaskento

ja, joten laskentojen tulokset vastaavat lähes todellisia

pesimalukuja Poikastuoton kannalta vuosi 1989 ei ollut

kovin hyva Erityisen suuret poikastappiot ovat telkalla ja

tukkasotkalla Nailla lajeilla poikueet liikkuvat useammin

avovesialueella ja joutuvat helpommin saalistuksen kohteek
si. 26.7. suoritettu laskenta tapahtui hieman liian
myohaän, sula osa puolisukeltajapoikueista oli jo lento
kykyisia Poikaslaskentojen tulokset on esitetty taulukos
sa 2
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Taulukko 2 Likaisen poikaslaskennoissa tavatut poikueet

Laji 306 267

Sinisorsa naaras + 10 naaras + 7
naaras + 5 naaras + 5

Jouhisorsa naaras + 11
naaras ÷ 7

Tavi naaras + 5 naaras + 4
naaras + 8

Tukkasotka naaras + 10 naaras + 6
naaras + 2
naaras + 7
naaras + 5
naaras + 1
naaras ÷ 2

Telkka naaras ÷ 7 naaras + 2
naaras + 5 naaras + 1

Likainen on pieni järvi, jonka saannöllinen pesimalinnusto
koostuu muuallakin Suomessa tavallisista vesilinnuista
Naiden lisaksi järvelle asettuu ajoittain pesimaan harvi
naisempiakin vesilintuja kuten levinneisyydeltään eteläinen
vaatelias heinätavi, todennäköisesti myös lapasorsa.
Järvellä on pesinyt myös lapasotka. Järveltä on tavattu
pesimisaikaan useita eteläisiä harvinaisuuksia kuten musta
kurkku-uikku, kyhmyjoutsen sekä punasotka.

Kahlaajia tavattiin järvellä 8 lajia, joista pesivänä
6 lajia Yleisimmat kahlaajat olivat liro ja valkovikio,
lisäksi järvellä pesivät myös isokuovi, taivaanvuohi sekä
rantasipi. Järven rantapellolla pesi myös töyhtöhyyppä
aivan rannan tuntumassa. Kuoveja ja töyhtöhyyppiä pesi
enemmankin jarvea ymparoivilla pelloilla

Kahlaajien yhteisparimaaraarvio oli 16 paria Kahlaaja
lajisto edustaa tyypillista soiden, peltojen ja rantojen
lajistoa. Edellä mainittujen lajien lisäksi järvellä pesii
ajoittain myös suokukkoja,

Likaisella tavattiin 5 lajia lokkilintuja Kalalokkeja pesi
järvella 1 pari Saannollisia vierailijoita ravinnonhankin
nassa olivat naurulokki, kalatiira ja harmaalokki, joista
viimeksi mainittu aiheuttaa varisten ohella huomattavia
poikastappioita etenkin kokosukeltaj ille Pikkulokki
vieraili jarvella muuttoaikana

Maalintulaskennoissa tavattiin 27 lajia, joiden parimaara
oli 74 (liite 3). Likaisella v. 1989 tavatut lintulajit on
esitetty liitteessä 4. Petolinnuista lahdella vierailivat
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kalasääski ja tuulihaukka, joka pesi järven läheisyydessä.
Kosteikoista riippuvaisia lajeja (Komiteamietintö 1981
mukaan) järvellä esiintyi 6: pensastasku, ruokokerttunen,
niittykirvinen, västäräkki, punavarpunen ja pajusirkku.
Runsaimpia näistä olivat rantapajukoissa viihtyvät ruoko
kerttunen (6 paria) ja pajusirkku (9 paria). Yleisin las
kennoissa tavattu lintu oli pajulintu. Yölintulaskennoissa
ei tavattu uusia lajeja. Maalinnuston kokonaistiheydeksi
saatiin 172,7 paria/km

Likaisen muutonaikainen merkitys ei ole kovin suuri.
Järveltä ei ole tavattu suuria määriä lepäilijöitä sorsien
tai kahlaajien osalta. Syksyisin tavataan ajoittain pieniä
määriä arktisia muuttolintuja, alleja, mustalintuja sekä
pilkkasiipiä. Kahlaajista säännöllisiä läpimuuttajia ovat
metsä- ja mustaviklo, usein tavataan suosirrejä, satunnai
sesti muitakin kahlaajia, kuten jänkäkurppia, punakuireja
tai punajalkavikioja.

4.2 LÄJIKOHTÄINEN TÄRKÄSTELU

Seuraavassa tarkastellaan lajikohtaisesti Likaisella tavat
tuja lintulajeja. Järvellä pesivistä lajeista on esitetty
lyhyesti lajin yleislevinneisyys Suomessa sekä elin
ympäristövaatimukset ja pesivän kannan koko. Lajien bio
tooppivaatimukset on esitetty kirjallisuuden (Hyytiä et al.
1983, Solonen 1985) ja Likaisella tehtyjen havaintojen
mukaan. Pesivistä varpuslinuista näin on menetelty var
sinaisten kosteikkolajien osalta.

Aikaisemmilta vuosilta olevat tiedot ovat peräisin alueella
paljon retkeilleeltä Jouni Ruuskaselta, johon tekstissä
viitataan nimikirjaimilla (JR).

1. Kaakkuri (Gavia stellata)

Tavataan satunnaisesti järvellä. Pesii lähitienoon
soilla (JR).

2. Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)

Tavattu kerran järvellä 17.8.1975 (JR).

3. Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)

Kainuun ensimmäinen havainto on Likaiselta. Yksi yksilö
oleskeli järvellä 16. - 31.5.1967.

4. Joutsen (Cygnus cygnus)

Kierteleviä yksiloita tavataan kesaaikana lähes vuosit
tain (JR).
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5. Sinisorsa (Anas platyrhynchos)

Sinisorsaa tavataan koko maassa vaatimattomienkin
vesien ymparistossa Yleisin Etela- ja Keski-Suomessa
Pesä sijaitsee rantaniityllä tai vesistöä ympäröivässä
metsassa Sinisorsa tarvitsee elinymparistoltaan hieman
avovettä, sopivan ravintobiotoopin, sopivan pesäpaikan
ja kuivan lepopaikan.

Säännöllinen pesijä järvellä, vuonna 1989 pesi onnis
tuneesti 2 paria.

6. Jouhisorsa (Anas acuta)

Jouhisorsa pesii soilla, soistuneilla rannoilla ja
rehevillä lintuvesillä siellä täällä koko maassa kannan
ollessa tihein pohjoisessa. Laji suosii avoimia
maisemia ja pesii aukeilla, niittymäisillä paikoilla
suhteellisen lähellä vesirajaa.

Säännöllinen pesijä järvellä, vuonna 1989 pesi järven
saraniityillä 2 paria.

7. Haapana (Anas penelope)

Haapanan levinneisyysalue kattaa koko Suomen. Elin-
ympäristönsä suhteen se ei ole vaatelias. Pesii
kuivalla maalla pensaikon suojassa tai metsässä. Voi
sijoittaa pesänsä kauaskin rantaviivasta välttäen näin
kevättulvan vastuksen.

Pesii järvellä lähes vuosittain.

8. Tavi (Anas crecca)

Pesii yleisenä koko maassa kaikentyyppisten vesistöjen
lahiymparistossa Suurimmat tiheydet tavataan pienilla,
metsien ympäröimillä järvillä, joilla on runsas ranta
kasvillisuus.

Säännöllinen pesijä järvellä. Järven kaakkoiskolkka on
tavin suosimaa pesimäaluetta. Pesivä kanta oli vuonna
1989 4 paria.

9. Heinätavi (Anas querquedula)

80-luvulla laji on pesinyt järvellä kerran (JR).

10. Lapasorsa (Anas clypeata)

Tavataan järvellä jokseenkin säännöllisesti. Pesintää
ei ole varmistettu (JR). 4.5. tavattiin järvellä yksi
pari.

11. Lapasotka (Authya marila)

Pesi järvellä v. 1988 (JR).
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12. Tukkasotka (Authya fuligula)

Tukkasotka pesii yleisenä meren- ja järvenrannoilla
sekä saaristossa koko maassa. Pesä sijaitsee lähellä
vettä ruohokasvillisuuden seassa. Elinympäristön
tärkeitä piirteitä ovat vesien mataluus (optimi
sukellussyvyys 1,4 m), suhteellisen avoimet rannat ja
kasvillisuuden tarjoama suoja poikueille.

Säännöllinen pesijä järvellä. Laskentojen mukaan kanta
oli 9 paria, poikaslaskennoissa tavattiin 6 poikuetta.
Laji on järven yleisin vesilintu.

13. Punasotka (Äuthya ferina)

Koiraslintuja tavataan satunnaisesti järvellä (JR).

14. Telkkä (Bucephala clangula)

Telkkä pesii koko maassa hyvin erilaisten vesien
äärellä. Levinneisyyteen ja runsauteen vaikuttavat
avoveden osuus etenkin soidinaikana, veden syvyys
(optimi sukellussyvyys 0,9 m) ja sopivien pesäkolojen
saatavuus.

Säännöllinen pesijä järvellä. 3 paria pesi järven
rannan pöntöissä.

15. Alli (Clangula hyemalis)

Tavataan satunnaisesti syysmuutolla (JR).

16. Pilkkasiipi (Melanitta fusca)

Tavataan satunnaisesti syysmuutolla (JR).

17. Mustalintu (Melanitta nigra)

Tavataan satunnaisesti syysmuutolla (JR). Yksinäinen
koiras tavattiin järvellä 6.6.

18. Kalasääski (Pandion hallaetus)

Saalisteli järvellä 45.

19. Tuulihaukka (Falco tinnunculus)

1 pari pesi järven läheisyydessä. Tavattiin säännölli
sesti saalistelemassa järveä ympäröivillä pelloilla.
26.7. neljä lentopoikasta järven rantamännikössä.

20. Kurki (Grus grus)

23.5. Kaksi yksilöä oli ruokailemassa rantapellolla.
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21. Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)

Pesii niityillä, pelloilla ja avosoilla lähes koko
maassa Laji on yleislevinneisyydeltäan etelainen Laji
vaatii elinymparistoltaan matalaa kasvillisuutta

Säännöllinen pesimälintu järvellä. Aiemmin rantalaidun
nuksen ollessa yleisempää, pesi järven rannalla useita
pareja (3R). V. 1989 yksi pari pesi järven rannalla,
kauempana pelloilla enemmänkin.

22. Suosirri (Calidris alpina)

Tavataan useina vuosina kevätmuutolla (JR).

23. Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)

Pesii yleisenä vetisillä avomailla koko maassa ja on
runsaslukuisimpia kahlaajiamme. Kannan painopiste on
pohjoisessa. Suosii reheviä luhtaniittyjä. Kelvolliset
pesimäympäristöt voivat olla pienialaisia, kasvillisuu
deltaan hyvinkin sulkeutuneita maastokohteita.

Säännöllinen pesimälintu järvellä. Kolme paria pesi
v. 198g, joista kaksi järven luoteiskolkan saraniitty
alueella.

24. Jänkäkurppa (Lyrnnocryptes minimus)

Tavataan satunnaisesti kevätmuutolla (JR).

25. Isokuovi (Numenius arquata)

Levinneisyydeltään eteläinen laji, joka pesii yleisenä
niityillä, avomailla, soilla ja pelloilla. Tärkeää
elinympäristön kannalta on maiseman avoimuus. Pesii
avoimesti maahan.

Säännöllinen pesimälintu järvellä. Laji on töyhtöhyypän
tavoin kärsinyt laidunnuksen vähenemisestä (JR).
Likaisen rannoilla pesi kolme paria, mutta kauempana
ympäröivillä pelloilla enemmänkin.

26. Punakuiri (Limosa lapponica)

Tavataan satunnaisesti kevätmuutolla (JR).

27. Rantasipi (Äctitis hypoleucos)

Pesii yleensä karuilla rannoilla koko maassa. Pesä
sijaitsee kuivalla maalla, tavallisesti rantametsikös
sä, mutta voi pesiä melko kaukanakin. Likaisen rannat
ovat liian rehevät rantasipille, mutta yksi pari pesi
j ärvellä.
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28. Liro (rrlnga glareola)

Levinneisyydeltään laji on pohjoinen, vaikka pesiikin
koko maassa. Se pesii aukeilla ja vähäpuisilla soilla
sekä kuivatuilla järvillä ja rantaniityillä. Pesä
sijaitsee tavallisesti harvapuisella pikkurämeellä tai
nevan reunan rämevyöliykkeessä hyvässä kätkössä. Liro on
pesimäpiirilintu.

Säännöllinen pesimälintu järvellä. Likaisella tavattiin
4 reviiriä.

29. Metsäviklo (Tringa ochropus)

4.5. ja 8.5. Kolme yksilöä järven rannassa. Tavataan
säännöllisesti muuttoaikana (JR).

30. Valkovikio (Tringa nebularia)

Valkoviklo on pohjoinen, karujen suoseutujen kuivien
kangasmetsien pesimälintu. Mieliympäristöä valko
viklolle ovat metsän ympäröimät rämepainanteet,
metsälampien rämerannat ja kosteat metsäniityt. Soiden
ojitusten seurauksena on laji yhä useammin siirtynyt
pesimään lintujärvien rantamänniköihin. Valkovikio
hankkii ravintonsa rannoilta ja kosteilta mailta, mutta
pesä voi sij aita kilometrienkin päässä ruokailu
alueilta.

Säännöllinen pesimälintu järvellä. Likaisen läheisyy
dessä pesi 4 paria valkovikloja.

31. Punajalkaviklo (Tringa totanus)

Laji on tavattu satunnaisesti järvellä (JR).

32. Mustaviklo (Tringa erytropus)

Säännöllinen vieras muuttoaikana (3R). 16.5. lepäili
järvellä 5 yksilöä.

33. Suokukko (Philomachus pugnax)

Yleislevinneisyydeltään pohjoinen laji, joka pesii
pohjoisessa monenlaisilla avosoilla, etelämpänä myös
rehevillä umpeenkasvavilla j ärvillä.

Satunnainen pesimälintu järvellä (JR).

34. Harmaalokki (Larus argentatus)

Säännöllinen ruokavieras järvellä kesäaikana (JR), myös
v. 1989. Ahdistelee kokosukeltajapoikueita (tukkasotka,
telkkä), jotka ovat helpommin saatavilla kuin paremmin
kätkeytyvät puolisukeltaj apoikueet.
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35. Kalalokki (Larus canus)

Laji pesii koko maassa. Esiintyy merialueella sekä
sisämaan järvillä, myös ruoholahdilla ja pienilläkin
järvillä (<10 ha), ei kuitenkaan varsinaisesti suosi
lintujärviä elinympäristönään. 1970-luvulla laji on
alkanut pesiä myös soilla Kainuussakin.

Satunnainen pesimälintu järvellä (JR). Yksi pari pesi
Likaisella v. 1989.

36. Naurulokki (Larus ridibundus)

Naurulokki pesii runsaslukuisina suurinakin yhdys
kuntina etenkin rehevillä vesillä Etelä- ja Keski-
Suomessa, missä se pesii myös soilla.

Satunnainen pesimälintu järvellä. V. 1989 6 - 13 yksi
löä kävi säännöllisesti ruokailemassa järvellä. Pesi
lähistön muilla järvillä. Syksympänä tavattiin myös
muutamia nuoria yksilöitä.

37. Pikkulokki (Larus minutus)

85. oli 2 yksilöä ruokailemassa järvellä.

38. Kalatiira (Sterna hirundo)

23.5. lähtien järvellä kävi säännöllisesti saalistamas
sa 1 - 4 yksilöä. Laji on aiemmin satunnaisesti
pesinytkin järvellä (3R).

39. Sepelkyyliky fColumba palumbus)

Kolme reviiriä järveä ympäröivissä metsissä.

40. Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto)

16.5. Yksi yksilö Likaisen ja Änkeroisen välisellä
peltoaukealla.

41. Käki (Cuculus canorus)

Yksi reviiri järven ympäristössä.

42. Helmipöllö (Äegolius funereus)

Yksi pari pesi onnistuneesti aivan järven rannalla
olevassa telkänpöntössä.

43. Suopöllö (Asio flarnmeus)

Ilmeisesti yksi pari pesi jossain lähistöllä. Tavattiin
säännöllisesti saalistamassa järven rannoilla.
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44. Käpytikka (Dendrocopos major)

Yksi reviiri rantamännikössä.

45. Kiuru (Älauda arvensis)

Pesii viljelymailla lähes koko maassa. Se vaatii
elinympäristöltään avoimuutta (vähintään 2 - 3 ha).
Likaisella laji pesii järveä ympäröivillä pelloilla.

46. Törmäpääsky (Riparia riparia)

Saalistavat hyönteisiä järveltä.

47. Haarapääsky (Hirundo rustica)

Saalistavat hyönteisiä järveltä.

48. Räystäspääsky (Delichon urbica)

Saalistavat hyönteisiä järveltä.

49. Niittykirvinen (Anthus pratensis)

Laji esiintyy yleisenä koko maassa. Se pesii avosoilla,
tuntureilla ja rantaniityillä vaatien pesäpaikoiltaan
matalaa kasvillisuutta, saroja, heiniä, varpuja sekä
vaivaiskoivuja, pajuja ja katajaa. Kasvillisuuden tulee
olla sopivan aukkoista. Likaisella laji pesii ranta
pellolla. Yksi reviiri.

50. Keltavästäräkki (Motacilla flava)

Pesii yleisenä soilla ja niityillä koko maassa.
Ävoimuus ja veden läheisyys ovat tärkeitä elin-
ympäristön piirteitä. Suosii puuttomia tai matalapuisia
alueita. Hyötyy rantaniittyjen avoimena pitämisestä.
Likaisella tavattiin kaksi reviiriä rämerannalta. 16.5.
30 yksilön muuttoparvi.

51. Västäräkki (Motacilla alba)

Pesii yleisenä koko maassa erilaisissa kulttuuri
ympäristöissä ja rannoilla. Tärkeää on sopivan (ylhääl
tä päin suojatun) pesäpaikan löytyminen. Likaisella oli
yksi reviiri.

52. Kottarainen (Sturnus vulgaris)

Yksi pari pesi järven rannalla olevan talon piha
pöntössä. Säännöllisesti 1 - 5 yksilöä ruokailemassa
järveä ympäröivillä pelloilla.

53. Harakka (Pica pica)

Yksi pari pesi järven rannalla.
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54. Varis (Corvus corone cornix)

Yksi pari pesi rantamännikössä.

55. Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)

Pesii kosteilla pensaikkomailla koko Suomessa. Laji on
hyötynyt rantaniittyj en pensoittumisesta. Likaisella
oli kuusi reviiriä, jotka kaikki olivat ranta
pajukoissa.

56. Lehtokerttu (Sylvia bonn)

Neljä reviiriä rantapajukoissa.

57. Hernekerttu (Sylvia curruca)

Yksi reviiri katajaa kasvavassa rantatörmässä.

58. Pajulintu (Phylloscopus trochilus)

Yleisin varpuslintu, 18 reviiriä.

59. Sirittäjä (Phylloscopus sibilatnix)

Yksi reviiri rantapajukossa.

60. Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)

Kaksi reviiriä lähellä rantaviivaa olevissa pöntöissä.

61. Pensastasku (Saxicola rubetra)

Laji puuttuu Suomesta vain tunturialueelta. Pensastasku
on tyypillinen avomaiden lintulaji. Pesii kasvillisuu
den suojaan, yleensä heinätuppaan kylkeen. Suosii
heinittymään päässeitä pakettipeltoja. Hyötyy tiheän
rantapensaikon vähentämisestä. Yksi reviiri Likaisella
rantaan rajoittuvalla pellolla rannan tuntumassa.

62. Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)

Yksi reviiri rantamännikössä.

63. Räkättirastas (Tundus pilanis)

Yksi reviiri rantapajukossa.

64. Kulorastas (Turdus viscivonus)

Yksi reviiri rantametsässä.

65. Hömötiainen (Parus montanus)

Kaksi reviiriä rantapensaikossa.
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66. Talitiainen (Parus major)

Yksi reviiri rantametsässä.

67. Peippo (Fringilla coelebs)

Kaksi reviiriä rantametsässä.

68. Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)

Punavarpunen on kaakkoinen laji, joka on levittäytymäs
sä kohti pohjoista. Pesii verrattain yleisenä pensaik
koisilla kulttuurimailla ja lehtimetsissä. Likaisen
rannoilla oli kaksi reviiriä.

69. Peltosirkku (Emberiza hortulana)

Yksi reviiri rantapellolla.

70. Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)

Yleinen koko maassa. Laji on kosteiden pensaikko- ja
ruovikkomaiden lintu. Pesä sijaitsee maassa pajupensaan
alla tai ruovikossa yms. Yleisin kosteikkolaji Likai
sella. 9 reviiriä rantapajukoissa.

71. Keltasirkku (Emberiza citrinella)

Yksi reviiri rantapensaikossa.

5 LIKAINEN LINTUJEN ELIN
YMPÄRISTÖNÄ

Linnuston tiheyteen tietyllä alueella vaikuttavat useat
ennen muuta habitaatin valintaa säätelevät tekijät.
Ulkoisia tekijöitä, jotka toimivat habitaatin valinnan
välittöminä laukaisij oma kutsutaan proksimaattisiksi
tekijöiksi erotuksena yksilöiden menestymiseen ko. ympäris
tössä suoraan vaikuttavista, ultimaattisista tekijöistä
(Hilden 1965). Hildenin (1965) mukaan oleellisia tekijöitä
vesilintujen habitaattivalinnassa ovat rantaviivan muoto,
suojaisten lahdekkeiden ja lammikoiden esiintyminen, ranta-
ja vesikasvillisuuden määrä ja laatu sekä veden syvyys ja
väri.

Vesilinnuston kokonaisparimäärä kasvaa ja tiheys pienenee
järven koon kasvaessa (esim. Lehikoinen 1977). Monissa
järvissä laajoilla vesialueilla ei ole linnuille merkitystä
syvyyden vuoksi. Likainen on kauttaaltaan matala. Matalassa
vedessä ravinnon (kasvillisuuden) tuotto on runsasta ja
helposti vesilinnuston hyödynnettävissä. Tämän vuoksi
Likaisella on kokoonsa nähden monipuolinen ja lukuisa
vesilinnusto.

Vesilinnuston kannalta tärkeitä tekijöitä kasvillisuuden
suhteen ovat kasvillisuuden ja avoveden välinen suhde,
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avovesireunan rikkonaisuus ja kasvillisuusvyöhykkeiden
maara (Poysa 1983) Likaisella kasvillisuuden ja avoveden
välinen suhde on 1:3 ja avovesireunaa rikkovat etenkin
kaakkoiskolkassa kasvillisuussaarakkeet. Kasvillisuus
vyöhykkeet ovat selvät, vaikkakaan eivät kovin laaja
alaiset. Saraniittyjä ja uposkasvillisuutta on runsaasti.

Kasvillisuuden määrän ja rakenteen perusteella järvi on
otollista pesimäaluetta puolisukeltajasorsille ja tukka
sotkalle, jotka muodostavatkin pääosan linnustosta.
Puolisukeltajasorsat ovat sopeutuneet hyödyntämään habi
taattityyppejä, joilla on kelluslehtisiä tai uposkasvilli
suutta riittavan lahella pintaa (Poysa 1983) Tahan
Likaisen runsas uposkasvillisuus antaa hyvan mahdollisuu
den. Vesikasvillisuudella on merkitystä osalle lajeista
pesimäpaikkana, etenkin tukkasotkalle tarjoavat korkeaa
saraa ja ruohoa kasvavat saraniityt oivallisen pesäpaikan.
Näillä viihtyvät myös avomailla pesivät jouhisorsa,
isokuovi, taivaanvuohi sekä liro.

Eräät sorsalajit (heinäsorsa, tavi haapana) voivat pesiä
metsässä kaukanakin järveltä, joten rauhallisen metsä-
vyöhykkeen määrällä on merkitystä niiden pesimäympäristönä.
Likaisen rannoista suuri osa on rakennettua tai pelto-
rantaa, mutta järven lounaisranta on rauhallista räme
aluetta, joka on etenkin tavin suosimaa pesimäaluetta.

6 LIKAISEN SUOJELULLINEN ARVO

6.1 PESIVÄN LINNUSTON ARVO

Valtakunnallisessa lintuvesien suoj eluohj elmassa (Komitea
mietintö 1981) pesivän linnuston arvon määrittelyssä on
käytetty ns. suojelupistemenetelmää. Tässä menetelmässä
kosteikkolajeiksi on katsottu lajit, jotka pesivät vesi-
tai rantaniittyalueilla sekä pensaikkovyöhykkeellä.
Pensaikkoalueella pesiviä selviä metsälintuja, joiden
esiintyminen paikalla ei riipu kosteikon olemassaolosta, ei
ole otettu mukaan. Kullekin kosteikkolajille on annettu
pistearvo 1 - 10, jonka suuruus riippuu lajin esiintymis
yleisyydesta ko maantieteellisella vyohykkeella seka
kannan runsaudesta lintuveden osalta. Komiteamietinnössä
(1981) Likaisen suojelupistearvoksi on saatu 40 kun tässä
tutkimuksessa saatiin arvoksi reilusti alhaisempi 25.
Pesimälinnuston koostumus vaihtelee pienellä järvellä
suuresti samoin luonnollisesti suojelupistearvot. V. 1989
jarven pesiva vesilinnusto edusti alueen tyypillista
linnustoa, eika harvinaisempia suojelupistearvoon voimak
kaasti vaikuttavia lajeja, joita järvellä kuitenkin usein
esiintynee, nyt tavattu. Kokoonsa nähden järven linnusto on
poikkeuksellisen runsas ja järven arvoa kohottaa siellä
usein tavatut harvinaisuudet.
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6.2 MUU LINNUSTOON PERUSTUVA MERKITYS

Muutonaikainen merkitys järvellä on vähäinen, vaikka
joitakin arktisia lajeja järvellä levähtääkin. Valtaosa
linnuista, jotka keväällä järvelle tulevat, jäävät sinne
myös pesimään. Sulkasadon aikaista merkitystä ei tässä
yhteydessä erikseen selvitetty. Kesän aikana järvellä
oleskeli joitakin kymmeniä sorsalintuja, enimmäkseen taveja
ja tukkasotkia, joten paikallista merkitystä järvellä
sulkasadon aikana kyllä on.

6.3 RIISTAN TUOTTOARVO

Metsästettävien vesilintujen tuottokyky on katsottu
merkittäväksi suoj eluarvoon vaikuttavaksi tekij äksi.
Arvioinnin pohjaksi Lintuvesien suojeluohjelmassa (Komitea
mietintö 1981) on otettu pesivä vesilintukanta. Tuoton
pistearvoa laskettaessa heinäsorsapari saa arvon yksi ja
muut vesilintuparit painon suhteessa vastaavat arvot.
Kaikkien vesilintuparien pistearvojen summa on kohteen
riistantuoton pistearvo. Mikäli arvo on yli 100, vesi-
lintujen tuotolla on hyvin huomattava merkitys. Jos arvo on
50 - 100, niin kohteella on huomattava merkitys vesi-
lintujen tuoton kannalta. Kummankin ryhmän on katsottu
kohottavan kokonaissuojelumerkitystä.

Likaisen riistantuottoarvo v. 1989 oli 8, kun se Komitea-
mietinnön (1981) mukaan oli 10. Riistantuottoarvot kuten
edellä suojelupistearvotkin vaihtelevat vuosittain pesimä
linnuston mukaan. Riistantuoton kannalta järvellä ei ole
suurta merkitystä paikallisia metsästäjiä lukuunottamatta.

Järvellä on piisameita. Kohtalainen piisamikanta on avo
vesilaikkuja muodostavana eduksi linnustolle.

6.4 ALUEEN MUU SUOJELULLINEN ARVO

Lintuvesien suojeluarvoon vaikuttavat useat muutkin tekijät
linnuston ohella, kuten kasvillisuus, eläimistö sekä geo
morfologiset ja maisemalliset erityispiirteet. Kasvillisuu
den suojelullinen arvo määräytyy vyöhykkeisyyden, rakenteen
sekä kasvillisuuden ja kasvilajiston edustavuuden perus
teella. Kasvillisuuden vyöhykkeisyyden, rakenteen ja
edustavuuden suhteen Likaisella ei ole kasvitieteellistä
erityisarvoa.

Likaisen kasvilajistossa on useita lajeja, jotka kohottavat
järven suojelullista arvoa. Järveltä on tavattu viisi
Kainuussa uhanalaista lajia: ristilimaska, lettorikko,
karvalehti, vesihilpi ja lettotähtimö.

Likaisen kalataloudellinen arvo on vähäinen. Järvi on
pieni, eikä sen kalastolla ole taloudellista merkitystä.
Likainen sijaitsee keskellä kulttuurimaisemaa, rakennetun
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rannan ja peltorannan osuus rantaviivasta on 89 %, joten
rantojen erämaisuudesta ei voi järven yhteydessä puhua.

Likainen kuuluu lintuvesiensuoj eluohj elmaan kansallisesti
arvokkaana kohteena. Järven suojelullinen arvo määräytyy
linnuston ja alueella esiintyvien harvinaisten kasvilajien
perusteella.

7 JÄRVEN SUOJELU

Likainen on matala, rehevöitynyt järvi, jonka luontainen
kehitys vähitellen johtaa kohti umpeenkasvua. Linnuston
kannalta tilanne ei ole huono, pikemminkin umpeenkasvun
edetessä kasvillisuuden rakenne monimuotoistuu, syntyy
pienimuotoisia kuvioita, joilla kasvillisuus ja avovesi
vuorottelevat ja voisi olettaa Likaisen linnuston arvon
tulevaisuudessa vielä kohoavan.

Avoimet luhdat ja rantaniityt ovat tärkeitä lintuvesien
monimuotoisuuden kannalta. Likaisella laidunnus on vähenty
nyt entisestä ja mikäli laidunnus loppuu kokonaan, kasvil
lisuus pyrkii umpeutumaan pensaikon ja puuston vallatessa
avomaat. Suojelun kannalta tällaisten niittyjen auki-
pitäminen on yksi kunnostuksen tehtävistä.

Likaisella ei ole tehty yksityiskohtaista kasvillisuus
selvitystä. Tällainen tulisi tehdä ja samalla selvittää
uhanalaisten ja harvinaisten kasvilajien säilymisedellytyk
set. Linnuston suojelun kannalta oleellista tällä hetkellä
on pidättäytyä järven luontaista kehitystä huomattavasti
muuttavista toimenpiteistä. Suojelu- ja kunnostustarpeen
selvittämiseksi tulee järven tilaa seurata.

8 TIIVISTELMÄ

Vaalan kunnassa Neittävän kylässä sijaitseva Likainen on
pieni, matala ja rehevöitynyt järvi. Kasvillisuuden
vyöhykkeisyyden, rakenteen ja edustavuuden puolesta ei
Likaisella ole erityisarvoa, mutta kasvilajistossa esiintyy
viisi Kainuussa uhanalaista lajia.

Rehevyytensä, mataluutensa ja vesikasvillisuutensa ansiosta
järven linnusto on kokoonsa nahden runsas Jarvi sopii
hyvin pesimaymparistoksi puolisukeltaj asorsille seka
tukkasotkalle Pesivia lajeja oli v 1989 viisi, joiden
yhteisparimäärä oli 20. Kahlaajia pesi kuusi lajia (pari
määrä 16), lokkeja yksi laji (1 pari) sekä muita maalintuja
27 lajia (parirnäärä 74). Kaikkiaan v. 1989 tavattiin
alueella 58 lajia. Likaisen arvoa lintujärvenä kohottaa se,
että alueelle asettuu usein pesimään eteläisiä harvinai
suuksia. Järven muutonaikainen ja sulkasadonaikainen
merkitys ei ole kovin suuri.

Likaisen suojelullinen arvo perustuu lahinna runsaaseen
linnustoon usein tavattavine harvinaisuuksineen seka
harvinaisten kasvilajien esiintymiseen. Näiden perusteella
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järvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuoj eluohjelmaan
kansallisesti arvokkaana suojelukohteena.

Likainen on vähitellen kasvamassa umpeen. Luonnollisen
kehityksen voi olettaa alkuvaiheessa olevan linnuston
kannalta eduksi. Voimakkaasti järveä muuttavia toimen
piteitä tulisi välttää.

Likaisella tulisi tehdä kasvillisuuskartoitus, jonka
yhteydessä tulisi selvittää harvinaisten kasvilajien
säilymisedellytykset. Suojelu- ja kunnostustarpeen selvit
tämiseksi tulisi järven tilaa seurata linnuston ja kasvu
lisuuden osalta.

Kajaanissa 3.11.1989

Biologi Esa Taskinen
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57 LIITE 1

Kuva 1. Likainen itärannalta kuvattuna. Etualalla järveä

kiertävä n.1O m leveä nevareunus.

Kuva 2. Likaisen umpeenkasvavaa kaakkoisosaa.



58

LIITE 2

Liite 2. Vesi- ja rantalintujen kiertolaskenta

Laji 8.5. 16.5. 23.5. Arvio
pareja (yks.)

Sinisorsa
Jouhisorsa 2
ilaapana 2
Lapasorsa 1
Tavi 4
Tukkasotka 6
Telkkä

Yhteensä

2 (4)
(4)
(4)
(2)
(5)
(22)

3 (4)

5 (5)
6 (25)

(3)

2
2
0
0
4
9

Yhteensa 1

4
1

4
9

1 (1)(5)
(2)

(4)
(37)
(8)3 3 3

20

Töyhtöhyyppä 1 (1) 1 (2) 1
Taivaan
vuohi 1 (1) 3 (5) 1 (1) 3
Isokuovi 2 (2) 2 (4) 3 (5) 3
Rantasipi 1 (1) 2 (2) 1 (1) 1
Netsävikio 2 (3) 3
Liro 2 (4) 4 (8) 4 (11) 4
Valkovikio 2 (4) 4 (7) 3 (4) 4
Nustavikio 3 (5) 0

Yhteensä 16

Pikkulokki 1 (2)
Naurulokki 3 (6) 7 (13)
Kalalokki 1 (2)
Kalatiira

4 (8)
1 (2)
1 (1)

0
0
1
0

Ruokokerttunen
?ajusirkku 9 (9) 9

3 (3) 3
(9) 7 (7) 9
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Liite 3. Likaisen maalintulaskenta

Laji Havaitut parit Tiheys
(pareja km2)

Sepelkyyhky 3 2,5
Kki 1 0,4
Helmipöllä 1 4,2
Käpytikka 1 2,7
Törmpääsky 6 8,6
Haarapääsky 2 3,1
Niittykirvinen 1 2,8
Västäräkki 1 4,4
Kottarainen 1 2,3
Harakka 2 2,6
Varis 2 1,6
Ruokokerttunen 6 17,7
Hernekerttu 1 3,0
Lehtokerttu 4 9,0
Pajulintu 18 37,3
Sirittäjä 1 2,5
Kirjosieppo 2 3,1
Pensastasku 1 3,8
Leppälintu 1 1,7
Räkättirastas 1 3,1
Kulorastas 1 1,7
Hömötiainen 2 9,0
Talitiainen 1 3,6
Peippo 2 5,2
Punavarpunen 2 4,7
Pajusirkku 9 30,3
Keltasirkku 1 2,8

Yhteensä 74 172,7

LIITE 3



LIITE 4
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Liite 4. Likaisella tavatut lintulajit

pv pesintä varmistettu s tavattu satunnaisesti
p tavattu pesimisaikana r käyttää järveä pääasiassa
m tavattu muuttoaikana ruokailualueena

1. Sinisorsa pv 30. Käpytikka p
2. Jouhisorsa pv 31. Kiuru p
3. Haapana p 32. Törmäpääsky r
4. Tavi pv 33. Haarapääsky r
5. Lapasorsa 34. Räystäspääsky r
6. Tukkasotka pv 35. Niittykirvinen p
7, Telkkä pv 36. Keltavästäräkki p
8. Mustalintu s 37. Västäräkki p
9. Kalasääski r 38. Kottarainen pv
10. Tuulihaukka pv 39. Harakka pv
11. Kurki m, p 40. Varis pv
12. Töyhtöhyyppä p 41. Ruokokerttunen p
13. Taivaanvuohi p 42. Lehtokerttu p
14. Isokuovi pv 43. ilernekerttu p
15. Rantasipi p 44. Pajulintu pv
16. Metsävikio 45. Sirittäjä p
17. Liro pv 46. Kirjosieppo pv
18. Valkovikio p 47. Pensastasku p
19. Mustavikio 48. Leppälintu p
20. Harmaalokki r 49. Räkättirastas p
21. Kalalokki pv 50. Kulorastas p
22. Naurulokki p 51. Höötiainen pv
23. Pikkulokki 52. Talitiainen p
24. Kalatiira p 53. Peippo pv
25. Sepelkyyhky p 54. Punavarpunen p
26. Turkinkyyhky s 55. Peltosirkku p
27. Käki p 56. Pajusirkku pv
28. Helmipöllö pv 57. Keltasirkku p
29. Suopöllö p
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PAINUANLAHDEN LINNUSTO

Esa Taskinen

Vesi- ja ympäristöhallitus

Kainuun vesi- ja ympäristöpiiri 1989
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KUVAILULEHTI

Julkaisija Julkaisun päivmär

Vesi- ja ympäristöhallitus 7.11.1989
- Kainuun vesi- ja ympäristöpiiri

Tekijä(t) (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri)

Esa Taskinen

3ulkaisun nimi (myös ruotsinkielinen)

Painuanlahden linnusto

Julkaisun laji Toimekaiantaja Toimielimen asettamispvm

Moniste Kainuun vesi- ja ympäristöpiiri

Julkaisun osat
*

Tiiviatelmä

Painuanlahti on kansallisesti arvokas lintuvesi. joka iajistoltaan ja parimäärältään lukeutuu parhaispiin pohjois-

suomalaisiin lintuvesiin. Pesiviä lajeja oli v. 1989 laskentojen mukaan 56, jiden yhteimparimäärä oli 500. Uikku— ja

sorsalintuja pesi 12 lajia (113 paria). kahlaajia 8 lajia (57 paria), lokkeja 2 lajia (4 paria) ja saalintuja 34 lajia

(326 paria), joista varsinaisia komteikkolajeja 8 (142 paria). Linnuston suojelupistearvo oli 71. Arvokkaisman osan

pesimalinnustosta muodostavat runsaslukuinen silkkiuikku (24 paria) etelaiset rehevien lintuvesien lajit härkalintu (9

paria) heinatavi (3 paria) lapasorsa (4 paria) ruskosuohaukka (1 pari) seka punajalkaviklo (3 paria) Vesilinnuston

valta-asema linnustossa on selva Painuanlahdella on lisaksi huomattava muutonaikainen (vesilinnut ja kahlaajat) seka

sulkasadonaikainen merkitys Muuton aikana lahdella lepäilee pesamalajiston lisaksi myos arktisia vesilintuja sekä

kahlaajia (oulujärven vedenpinnan ollessa alhaalla). Painuanlahdella on hyvin huomattava merkitys kevätkutuisten kalojen

lisääntymisalueena.
Linnustolliseeti arimmat alueet ovat Kontiopään - Isorannan alue (silkkiuikku. härkälintu, heinätavi, Lapaaorsa. puna—

jalkaviklo. ruskosuohaukka. suurimmat kertymät sorsien ja kahlaajien muuton aikana. Isonojansuun perukka (tukkasotka,

taivaanvuohi rauhallinen pesimaymparisto metsassa pesiville sorsille) seka Siikarannan • Salmenmuun alue (silkkiuikku

ruskomuohaukka harkälintu

Painuanlahti joutui saannostelyn piiriin 1951 Suojelun tavoite tallaisilla kohteilla on palauttaa lintuvesi mahdollisim

man tarkoituksenmukaiseen tilaan Seka linnuston etta kalaston kannalta olisi pohjapadon rakentaminen Salmensuuhun ta

voitteen mukainen kunnostustoimenpide Vakiinnuttamalla vedenkorkeus tammi-kesakuun ajaksi lahelle saannostelyä edelta—

neen ajan tulvahuippua (NN + 122 5m - NN + 123 Om) parannettaisiin talla vesilintujen asemaa kalojen toimeentuloa lah—

la talvisin sekä kevätkutuisten kalojen lisääntymismahdollisuuksia. Kahlaajien kannalta lahden merkitys kevätmuuton

aikaisena levähdyaalueena tulisi huononemaan,

Nykyisen kasvillisuuden määrä ja rakenne on linnuaton kannalta hyvä eikä vaadi erityisiä toimenpiteitä. Lahti on luontai

sen kehityksen mukaan kasvamassa vähitellen umpeen. Linnuston voi olettaa hyötyvän tästä kehityksestä, mikäli kasvilli—

muuden rakenne pysyy samana. Linnustollisesti arimmat alueet tulisi jättää muuttuvien toimenpiteiden ulkopuolelle, sa
moin kalastusta ja ylipäätään liikkumista tulisi välttää näillä alueilla lintujen muutto- ja pesimäaikana.

Painuanlahden kunnoatumsuunnitelmaa varten tulisi tehdä kasvillisuus— ja kalastoselvitys ja tehtävään kunnostus—
suunnitelmaan tulisi liittää myös seurantasuunnitelma.
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JOHDÄNTO

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta arvokkaat
rehevät pienvedet, ns. lintuvedet ovat joutuneet yhä
useammin ihmisen muuttavan toiminnan kohteiksi. Niitä on
kuivattu pelto- ja niittymaiksi, käytetty kaatopaikkoina
tai jäteveden purkupaikkoina, muutettu suunnittelemat
tomalla rakentamisella tai liiallisella pinnannostolla.
Muutoshankkeita suunniteltaessa ei lintuvesien moni
puoliseen kasvi- ja eläinmaailmaan perustuvaa luonnon
suojeluarvoa tai niiden korkeaa biologista tuottokykyä ole
yleensä otettu huomioon, vaan tällaiset alueet on katsottu
käyttökelvottomiksi joutomaiksi.

Rehevöityminen ja umpeenkasvu kuuluvat järven luonnolliseen
kehitykseen. Ihminen on omalla toiminnallaan paikoin
nopeuttanut tätä kehitystä mm. alentamalla järvien veden-
pintaa, lisäämällä vesistön ravinnekuormitusta jne. Useat
hyvät lintuvedet ovat saaneet tällä tavoin alkunsa.

Linnusto on vain yksi osa rehevän veden eliöyhteisöstä.
Ravinteikas vesi edesauttaa runsaan kasvillisuuden kehit
tymistä, joka puolestaan on edellytys suurelle pohja
eläintuotannolle ja edelleen monipuoliselle selkärankais
yhteisölle. (Komiteamieintö 1981). Suojelun päämääränä
lintuvesillä on luonnon monimuotoisuuden ja toimivuuden
säilyttäminen siten, että myös lintuvesien moninaiskäyttö
turvataan. Tähän voidaan päästä vain luopumalla luontaista
kehitystä huomattavasti muuttavista käyttömuodoista.
Muuttuneilla vesillä suojelupäämääränä on palauttaa kohde
mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen tilaan. Painuanlahti
kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuoj eluohj elmaan.
Alueen tilaan vaikuttaa mm. Oulujärven säännöstely sekä
etenevä umpeenkasvu. Lahden eri käyttömuotoja edustavat
tahot ovat esittäneet lahden kunnostusta.

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Painuanlahden
pesimäaikaisen linnuston laji- ja parimäärät. Lisäksi on
tarkasteltu lahden merkitystä lintujen muutonaikaisena
levähdyspaikkana, lintujen elinympäristönä sekä lahden
suojeluarvoa. Lopuksi on tarkasteltu suojelun päämäärien
mukaisia kunnostustoimenpiteitä. Työ on tehty Kainuun vesi-
ja ympäristöpiirin toimesta osana Oulun lääninhallituksen
toimeksiannon perusteella tehtävistä perusselvityksistä
Painuanlahden kunnostussuunnitelman laatimista varten.

2 TUTKIMUSÄLUEEN YLEISKUVÄUS

Painuanlahti sijaitsee Oulun läänissä Vaalan kunnassa.
Lahti on lulujärven länsirannan lahti Säräisniemen kylän
kohdalla ja kuuluu Oulujoen vesistöön. Valtakunnallisessa
lintujensuojeluohjelmassa esitetty suojelurajaus on 908 ha,
josta 314 ha maa- ja 594 ha vesialuetta (kuva 1.).
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Painuanlahden vedenpinta vaihtelee Oulujärven vedenpinnan
mukaan. Oulujärven säännöstelyn yläraja on NN + 123,20 m ja
alaraja NN + 120,50 m. Lopputalvesta ja keväällä vesi on
alhaalla, jolloin lahden matalaa rantaa paljastuu kymmenien
metrien levyisenä lietevyöhykkeenä. Keskimäärin vallinneet
vedenkorkeudet on esitetty kuvassa 2. Vuosittain vallinneet
vedenkorkeudet vaihtelevat säännöstelyraj oj en puitteissa

Alueen rantaviivan pituus on 13,6 km, josta peltorannan
osuus on 6,8 km ja rakennetun rannan osuus on 0,5 km.
Rakennettu ranta tarkoittaa rannalla sijaitsevien asumusten
pihapiirejä. Loput rantaviivasta on kangasmetsää ja
rämettä. Lahti on kauttaaltaan matala, keskiveden aikana
syvin kohta on n. 3 m.

Kuva 1. Painuanlahden linnustonsuojelurajaus rajoineen.
Suojelurajaus on merkitty paksulla mustalla viivalla.
Tekstissä esiintyvät paikannimet on esitetty kartalla.
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suuresti riippuen mm. talven lumioloista, sateiden määris
tä, energiantarpeesta, niinpä myös joinakin syksyinä
vedenpinta on normaalia huomattavasti alempana. Säännöste
lyn aikaiset (vallinneet) vedenkorkeudet eroavat luonnon
tilaisista (palautetut) jyrkimmin maalis-kesäkuussa.
Oulujärven ollessa luonnontilassa vesi ei keväällä laskenut
yhtä aihaalle kuin nykyään (ero on n. 90 cm), mutta kevät-
tulva nousi korkeammalle kuin säännöstelyn aikana.
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Kuva 2. Oulujärven säännöstelyrajat ja veden korkeudet
(Vesihallitus 1986).

Pintaveden kemiallisia ominaisuuksia tarkasteltaessa on
käytetty Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin mittaustuloksia
vuosilta 1982-1984. Vesianalyysituloksia on esitetty
tauukossa 1.

Taulukko 1. Painuanlahden pintaveden kemiallisia ominai
suuksia.

13.4. 28.7. 21.3. 20.8. 16.3. 9.7.
1982 1982 1983 1983 1984 1984

t°c 0,3 15,0 0,2 15,0 2,0 14,1
°2 g/1 10 9,5 13 10,4 8,1 10
°2 kyli. % 69 94 89 103 59 9?
Kiintoaine mg/1 9,5 1,2 1,2 3,4 2,6 1,2
pH 6,6 7,3 6,5 7,0 6,3 7,0
Väriluku ?t g/1 113 50 45 52 119 11
Kok. N g/1 1779 355 579 371 453 260
Kok. P pg/1 275 16 20 11 15 12
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Älkukeväästä lahti saa puhtaan vetensä vähäiseltä ympäröiväl
tä valuma-alueeltaan, mutta jo toukokuussa Oulujärven
säännöstelystä johtuen virtaus salmen suussa kääntyy lahteen
päin. Painuanlahteen laskevat Säräisniemen taajaman asumis
jätevedet kahden laskeutuslammikon kautta. Jätevedet
kohottavat jossain määrin lahden ravinnetasoa ja tuovat
ajoittain mukanaan suolistoperäisiä bakteereja. Huomattavaa
rehevöitymistä tai leväkukintoja ei kuitenkaan ole esiintynyt
ja kevättalvinen happitilanne on varsin tyydyttävä, jopa
hyvä. Veden humuspitoisuus on verrattain alhainen.

Painuanlahdesta ei ole tehty yksityiskohtaista kasvillisuus
kartoitusta, varsinkaan lahden kasvilajistosta ei tiedetä
kylliksi. Lahti on ilmakuvattu v. 1989 ja sen perusteella on
piirretty kasvillisuuskartta (liite 1).

Oulujoen säännöstely on vaikuttanut huomattavasti kasvilli
suuteen. Ruoikkovyöhykkeessä järviruoko (Phragmites austra
lis) on kestänyt parhaiten säännöstelyn vaikutukset ja se on
lahden ehdoton valtalaji. Laajimmat järviruokokasvustot
sijaitsevat Käkikannan - Isorannan, Salmenniemen - Siika
rannan sekä Isonojan - Lika-Kopolan ranta-alueilla. Vain
paikoin ko. alueilla on kapeita rantaviivaan ulottuvia
avoimia alueita. Ruokokasvustot ovat runsaimmillaan useita
satoja metrejä leveitä. Paikoin korteikko (Equisetum
fluviatile) työntyy järviruokoalueisiin ja esiintyy pieninä
yhtenäisinä alueina avovettä vastaan, mutta on enimmäkseen
erillisenä vyöhykkeenä saraniittyjen ja ruokokasvustojen
välissä. Kuivan rannan ja ruovikkovyöhykkeen välissä on
saraniittyvyöhyke, jossa kasvaa sarojen lisäksi erilaisia
ruolioja, heiniä ja myös pajupensaikkoa. Ruovikkovyöliyke on
hiljalleen levittäytymässä avovettä kohti. Hiekkarannat ovat
vähentyneet säännöstelyn jälkeen, ainoastaan Kontiopäässä ja
Salmenniemessä niitä on mainittavasti jäljellä. Siikarannan
ja Isonojansuun välinen alue on pääasiassa kivikkorantaa.

Kelluslehti- ja uposkasvillisuutta ei ole kovin runsaasti.
Runsaimmat esiintymät ovat Kontiopään - Isorannan ja Ison
ojansuun alueilla. Yleisimpiä kasveja ovat erilaiset palpakot
(Sparganium sp.), ärviät (Myriophyllum sp.), ahvenvita
(Potamogeton perfoliatus) sekä keiholehdet (Sagittaria sp.).

Painuanlahti on luontaisesti hyvä kevätkutuisten kalojen
kutualue. Tähän vaikuttaa mm. se, että tietyssä lämpötilassa
alkava kutu voidaan usein aloittaa keväisin keskimääräistä
aikaisemmin. Kasvukausi on pitempi kuin muualla, sillä
kehitys tapahtuu korkeammissa lämpötiloissa nopeammin ja
kasvu tapahtuu pääasiassa vain tiettyjen lämpötila-arvojen
ulkopuolella. Lahdella on myös edellä mainituista syistä
ravintoa runsaasti. Lisäksi kevättulvat voivat lisätä
ravinnon määrää joskus huomattavastikin. Lahdella on niin
ikään paljon sopivia piilopaikkoja poikasille.
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT

Vesilintuj en pesimälaj ien kokonaiskantoj en arviointi
suoritettiin Kauppisen (1980, 1988) ohjeiden mukaan kierto
laskentana kesän 1989 aikana. Kiertolaskennan yhteydessä
laskettiin myös rantalinnut. Laskennat tehtiin kiertämällä
lahti ensimmäisen laskennan aikana jalkaisin (vesi matalalla,
lieterantoja runsaasti paljaana), muilla kerroilla kiertämäl
lä kanootilla mahdollisimman lähellä rantaa. Muistiin
kirjattiin kaikki nähdyt vesi- ja lokkilinnut, kahlaajat ja
varpuslinnuista ruokokerttunen ja pajusirkku. V. 1989 kevät
oli varhainen. Muuttolintujen saapuminen ja pesinnän
aloittaminen tapahtui keskimäärin normaalia varhaisemmin
(muuton ajoittumisesta Kainuussa ks. esim. Helo 1975a,
Ruuskanen 1975), joten lintujen laskenta-ajankohdat on
valittu suositeltujen ajanjaksojen alusta. Laskentoja oli
kolme, 9.5., 17.5. ja 24.5. Laskentojen toisto on oleellista,
koska eri lajien muutto- ja pesinnän aloittamisajat vaihtele
vat.

Vesilintulaskennat tulisi ajoittaa ajankohtaan, jolloin
pesivä kanta on asettunut paikoilleen, mutta parisiteet eivät
ole vielä katkenneet. Jos koiraat ovat liittyneet suurehkoi
hin (yli 4 koirasta) parviin, ei laskenta enää ole luotettava
(Kauppinen 1980). Sinisorsan ja tavin osalta on pesivien
panen lukumäärän arvioinnissa käytetty hyväksi myös alle
neljän koiraan koirasparvia lukemalla ne pesivään kantaan
kuuluvaksi.

Maalintulaskenta suoritettiin 8.6. Järvisen (1988) ohjeiden
mukaan linjalaskentana kiertämällä järvi jalkaisin. Muistiin
merkittiin kaikki nähdyt ja kuullut linnut, näistä laskettiin
havaittu parimäärä. Järvinen & Väisänen (1983) ovat esittä
neet kaavan, jolla voidaan laskea tiheydet linjalaskennan
tutkimussaran havaintomääristä. Kaavalla d = k x Sb/L, missä
d on lajin pesimätiheys (paria/km2), k lajikohtainen kuulu
vuuskerroin, Sb laskennassa havaittu parimäärä ja L linjan
pituus (km) laskettiin Painuanlahden maalinnuston pesimä
tiheydet. Kertalaskennalla havaitaan n. 60 % todellisista
parimääristä (Järvinen & Väisänen 1983), joten esitetyt
parimääräarviot ja tiheydet ovat liian alhaisia. Yölintu
laskentoja suoritettiin 30.5. ja 8.6. ja 22.6. Koskimies &
Väisäsen (1988) ohjeiden mukaan. Laskentareittien sijainti
on esitetty liitteessä 2.

Erityisesti kahlaajien parimääniin tulee suhtautua kriitti
sesti, sillä käytetty menetelmä (vesilintujen kiertolasken
ta) ei kovin hyvin sovi pesivien kahlaajien laskentaan.
Arviot pesivien lintujen panimäänistä ja tiheyksistä eivät
ole vuosittain pesivien kantojen keskiarvoja, vaan arvioita
vuoden 1989 määnistä. Vuosittainen panimäärä on usean eri
tekijän tulos esim. talvehtimisalueiden olot, edellisvuoden
poikastuotto, vedenpinnan taso pesinnän alkamisajankohtana
jne.

Vesilintulaskentojen tulokset ovat suhteellisia arvioita,
eivätkä ne kerro todellisia määriä. Kiertolaskennassa
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saatujen lajikohtaisten arvioiden suhdetta todellisuuteen ei
tunneta, joitakin alustavia tutkimuksia kylläkin on (esim.
Koskimies & Saarinen 1988). Samalla menetelmällä toistettuja
laskentoja voidaan kayttaa jarven tilan ja linnuston
seurannassa, silti relatiivistenkin menetelmien todellinen
tarkkuus olisi tunnettava paitsi seurannan kannalta myös
eritoten ajatellen yhteisotutkimusta

Lajikohtaisen tarkastelun yhteydessä on käytetty hyväksi
aikaisempia tutkimuksia: kalilaajien muutosta Painuanlalidella
(Eskelinen 1974) ja yleensä sisämaassa (Helo 1975b),
Oulujärven lokkilinnuista (Leinonen 1980) sekä Kainuun lintu-
tieteellisen yhdistyksen lintuarkiston yhteenvedoista (Helo
1972, 1975c, 1980). Tietoja on saatu laskentojen lisäksi
lukuisilta havaintokerroilta, joita lahdelle tehtiin kesan
1989 aikana Runsaasti arvokasta tietoa on peraisin alueella
paljon retkeilleeltä Jouni Ruuskaselta,

4 PAINUANLAHDEN LINNUSTO

4.1 MUUTON AIKAINEN LINNUSTO

4.1.1 Kevätmuutto

Kainuusta on julkaistu muuttolintujen saapumista koskevia
tilastoja Kajaanin retkeilyalueelta, Helo (1975a) ja Vaalasta
Ruuskanen (1975) Naiden perusteella oli v 1989 muutto-
lintujen saapuminen alueelle keskimäärin 7 - 10 vrk normaalia
edellä varhaisten muuttajien osalta. Myöhemmin saapuvat
muuttajat tulivat lähempänä keskimääräistä saapumisajan
kohtaa. Muuton kulku on esitetty liitteessä 3. 27.4., jolloin
alueella käytiin ensimmäisen kerran, oli lahti vielä jäässä
lukuunottamatta lahden suulla olevaa n. 200 m pitkää kapeaa
sulaa. Rantaporeilua oli hieman ja siellä täällä pieniä sulan
alkuja. 9.5. lahti oli melkein kokonaan sula, joitakin jää
lauttoja oli vielä kylän rannassa.

Suurimmat lintumaarat lahdella tavattiin toukokuun alku
puolella. 9.5. laskettiin järveltä 1.448 lintua, joista vesi
lintuja oli 867, kahlaajia 477 ja lokkeja 104. Vesilintujen
osuus lepäilijöistä oli yli puolet. Ensimmäiset sorsalinnut
- sinisorsa, isokoskelo, telkkä - saapuivat jo huhtikuussa
heti sulien auettua ja loputkin tulivat huhti-toukokuun
vaihteessa. Päämuutto oli useimmilla lajeilla toukokuun alku
puolella. Kevään yhteismäärien huippulukemat lajeittain
olivat: isokoskelo 286 (9.5.), tavi 162 (3.5.), tukkasotka
117 (9 5 ), haapana 80 (3 5 ), telkka 73 (9 5 ), silkkiuikku
56 (9.5.), jouhisorsa 31 (9.5.), tukkakoskelo 25 (9.5.) ja
harkalintu 18 (24 5 ) Toukokuun puolenvalin jalkeen muutto
oli näiden osalta ohi. Heinätavilla ja lapasorsalla ei
havaittu muuttavia yksilöitä, lahdelle saapui muutamia
pareja, jotka myös jäivät sinne pesimään. Pesivien sorsa
lintujen lisäksi tavattiin kevään aikana mustakurkku-uikku,
uiveloita (max. 7 yks.) sekä toukokuun lopulla pieniä määriä
arktisia vesilintuja: lapasotkia, mustalintuja, pilkkasiipiä
ja alleja. Joutsenten, hanhien ja kurkien muutto tapahtuu
normaalisti huhtikuun aikana, joten numerotietoja ei ole
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esittää v. 1989. Lepäilijämäärät liikkunevat muutaman
kymmenen yksilön suuruusluokassa.

Uikkulinnut saapuivat toukokuun alussa. Reviireille asettumi
nen ja pesinnän aloittaminen tapahtui melko nopeasti. Silkki
uikut suosivat ruokailualueenaan lahden itäosia kun taas
härkälinnut levittäytyivät heti tasaisesti ympäri lahtea.
Puolisukeltajasorsien valtaosa ruokailee Kontiopään ja
Isorannan välisellä rantaosuudella, pienempiä keskittymiä
tavattiin Lika-Kopolasta ja Isonojansuulta. Sukeltajasorsat
käyttivät lahtea tasaisemmin ravinnonhankintaan, mutta
tukkasotkat ruokailivat myös enimmäkseen Kontiopään ja
Isorannan välisellä alueella.

Kahlaajien osuus lepäilijöistä on kolmannes. Toukokuun alussa
vesi oli lahdella hyvin alhaalla ja kahlaajille sopivia
lieterantoja oli tarjolla kautta lahden kymmenien metrien
levyisenä vyöhykkeenä. Kahlaajista suokukko oli selvästi
yleisin (max. 338). Sen muutto alkoi toukokuun alussa,
huipentui ennen kuun puoliväliä ja loppui puolenkuun jälkeen.
Liro (max. 57) ja valkoviklo (max. 25) olivat samanaikaisia,
mutta selvästi vähälukuisempia muuttajia. Mustaviklo muutti
nopeasti alueen läpi hieman ennen toukokuun puoliväliä.
Harvinaisempia lahdella tavattuja kahlaajia olivat meri
harakka, punajalkavikio, tylli, pikkutylli ja lampivikio.

Kahlaajat ruokailivat verrattain tasaisesti lietteellä kautta
lahden, kuitenkin selvästi runsaimmin kahlaajia tavattiin
Kontiopään - Isorannan välisellä alueella. Painuanlahden vesi
nousi toukokuun alun jälkeen nopeasti (1.5. 121,5 m, 6.5.
122,0 m ja 20.5. 122,5 m). 20.5. ei jäljellä enää ollut
kahlaajille sopivia lietteitä ja niiden muutto oli ohi.
Ärktisia kahlaajalajeja ei keväällä 1989 tavattu.

Lokkilintujen osuus on n, kuudesosa koko lintumäärästä.
Naurulokit (max. 156) ja kalalokit (max. 23) valloittivat
lahden sen ollessa vielä osittain jäässä. Kun Oulujärvestä
lähtivät jäät, väheni lokkien määrä lahdella huomattavasti.

4.1.2 Syysmuutto

Koirasparvien kerääntyminen alkoi heinäsorsalla ja tavilla
toukokuun puolivälin jälkeen ja muilla puolisukeltajasorsilla
toukokuun loppupuolella ja kesäkuun alussa. Sulkasato
kerääntymistä ei erikseen selvitetty, mutta kesäkuun aikana
tavattiin lahdelta useita kymmenien vesilintujen muodostamia
parvia. Kesäsulkasatoon liittyy lentokyvyttömyysvaihe,
jolloin linnut ovat hyvin piiloittelevia ja pysyttelevät
kasvillisuuden suojissa. Lentokyvyttömyysvaihe kestää 1 -

1,5 kk lajista riippuen, alkaen koirailla hieman naarasta
varhemmin (esim. Salminen 1983). Ilmeisesti Painuanlahdella
tämä vaihe sattuu heinäkuulle, sillä silloin lintuja nähtiin
erittäin vähän. Yksilömäärät ovat suurimmillaan elokuussa
juuri ennen sorsastuskauden alkua. Syyskuussa valtaosa
puolisukeltajasorsista oli jo muuttanut, vain muutamia taveja
ja haapanoita tavattiin sekä sinisorsia, joita lahdella oli
vielä lokakuun lopullakin n. 20 yksilöä. Sukeltajasorsista
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uikut muuttivat syyskuun aikana, mutta telkkiä, iso- ja
tukkakoskeloita tavattiin vielä lokakuun lopullakin.
Uiveloita ilmestyi lahdelle lokakuun alussa, määrät olivat
suurimmillaan kuun keskivaiheilla (n. 30 yks.) ja vähenivät
jälleen kuun loppua kohden.

Arktiset vesilinnut saapuvat lahdelle syksyllä puolisukelta
jasorsien jo lähdettyä. Syys-loka- vieläpä marraskuussakin
viivyttelee lahdella lapasotkia, mustalintuja, pilkkasiipiä
ja alleja. Lukumäärät vaihtelevat suuresti, tarkemmin laji
kohtaisessa tarkastelussa.

Kahlaajien muutto tapahtuu pääasiassa heinä-syyskuun välisenä
aikana. Alueella pesivät linnut muuttavat keskimäärin
aikaisemmin kuin arktisilla alueilla pesivät kahlaajat.
Syksyllä tavattavien kahlaajien määrät vaihtelevat vuosittain
suuresti. Ratkaisevina tekijöinä ovat Oulujärven vedenkorkeus
sekä vallitseva sää (Helo 1975b). Useimmat kahlaajat
käyttävät rantalietteitä levähdys- ja ruokailupaikkoina
muuttoaikana. Tällaisia on Oulujärvellä runsaasti kuivien
kesien jälkeen (esim. 1969, 1976, 1978, 1980), jolloin vesi
on matalalla. Em. vuosina on Oulujärvellä tavattu poikkeuk
sellisen suuria kahlaajamääriä. Näinä vuosina on heinä-
syyskuussa Oulujärven vedenkorkeus ollut alle NN + 122,0 m;
kun se normaaleina vuosina on samaan aikaan n. NN + 122,5 m
ja v. 1989 vielä tästä hieman korkeammalla. Ärktiset
kahlaajat ovat erityisen vaativia levähdyspaikkojen suhteen,
vain avoimimmat rantalietteet kelpaavat niille. Painuanlahti
on eräs parhaimmista kahlaajien levähdyspaikoista Oulujärvel
lä. Lajikohtaisessa tarkastelussa on esitetty tarkempia
yksilömääriä. Itä-etelätuulten vallitessa pilvisellä
kostealla säällä muutto etenee nopeasti ja levähtäjiä on
vähän, jos sää huononee voi muutto pysähtyä viikoiksikin
hyville rannoille (Helo 1975b).

V. 1989 vedenkorkeus Oulujärvellä oli heinä-syyskuussa hieman
normaalia korkeammalla eikä kahlaajamuuttoa juuri huomannut
kaan lahdella. Heinä-elokuun aikana hävisivät vähitellen
lalidella pesivät kahlaajat lukuunottamatta taivaanvuohta,
joita tavattiin vielä syyskuussakin (11.9. 7 yksilöä).
Ärktisia kahlaajia ei tavattu lainkaan.

4.2 PESIVÄ LINNUSTO

Vesi- ja rantalintujen kiertolaskentojen tulokset on esitetty
liitteessä 4 ja maalintujen linjalaskentatulokset liittees
sä 5. Painuanlahdella pesi kesällä 1989 laskentojen mukaan
24 paria silkkiuikkuja ja 9 paria härkälintuja. Silkkiuikut
pesivät pääosin koloniana, joka sijaitsi Siikaniemen ja
Salmenniemen välisessä ruovikossa (13.6. paikalla oli 19
munapesää), 2 pesää löytyi lisäksi Käkikannan ruovikko
saarekkeista. Härkälinnut pesivät hajallaan ympäri lahtea.

Pesiä löytyi 7, joista 4 sijaitsi Kontiopää-Isoranta
välisellä alueella yksitellen ruovikkosaarekkeissa, 1
sijaitsi Lika-Kopolan rannassa ja 2 etelärannan silkkiuikku
kolonian molemmilla puolilla. Uikkujen pesien sijainti on
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esitetty liitteessä 2. Uikkujen pesimätulosta heikensi
huomattavasti lokkikolonioiden suojan puute, näin ollen
pääsivät muutamat pesien rosvoukseen omistautuneet varikset
helpommin tuhoamaan uikkujen munia.

Laskennoissa tavattiin kaikkiaan 20 vesilintulajia, joista
pesiviä on 12. Laskentojen aikaan lahdella tavattiin
pesimättömiä metsähanhia ja joutsenia sekä uiveloita,
Kolmannen laskennan aikoihin lahdella lepäili myöhäisiä
arktisia muuttajia, jotka myöhemmin jatkoivat matkaa (alli,
mustalintu, pilkkasiipi, lapasotka). Pesivien vesilintujen
arvioitu yhteisparimäärä on 113. Runsain vesilintu lahdella
on silkkiuikku. Uikut muodostavatkin yhteensä vajaan
kolmanneksen koko pesivästä vesilintukannasta. Puoli
sukeltajasorsat muodostavat lahden lajirikkaimman ja
runsaimman ryhmän. Yleisimmät lajit ovat tavi, sinisorsa ja
haapana. Sukeltajasorsista yleisimmät ovat telkkä, tukkasotka
ja tukkakoskelo. Eteläisiä “lintuvesilajeja” ovat heinätavi
ja lapasorsa.

Pesimättömiä kurkia tavattiin lahdella toukokuussa muutamia
yksilöitä. Kahlaajia tavattiin laskennoissa 11 lajia, joista
lahdella pesiviä on 8. Kahlaajien yhteisparimääräarvio on 57.
Runsain kahlaaja on kuovi (20 paria), seuraavina liro,
taivaanvuohi, rantasipi ja valkoviklo. Harvinaisia pesimä
lintuja ovat punajalkaviklo ja tylli. Töyhtöhyyppiä pesi
muutama rantaniityillä, valtaosa pesi kuitenkin lahtea
ympäröivillä pelloilla ja jäi näinollen laskentojen ulko
puolelle. Usein lahdella pesivä suokukko tavattiin v. 1989
vain muuttoaikana.

Lokkilintuja tavattiin kaikkiaan 7 lajia. Näiden yhteinen
parimäärä oli 4, joista kalalokkeja 2 ja harmaalokkeja 2
paria. Nauru- ja pikkulokkeja tavattiin lahdella säännölli
sesti ruokailemassa, mutta pesintää ei todettu. Loppukesällä
tavattiin nuoria naurulokkeja, joten ilmeisesti naurulokit
pesivät lahden välittömässä läheisyydessä. Säännöllinen
ruokailija lahdella oli myös kalatiira muutaman parin
voimalla.

Varpuslinnuista laskennoissa tavattiin 34 lajia, joiden
parimäärä oli 326 ja linnuston laskettu kokonaistiheys 111,6
paria/km2. Maalintulaskentojen tulokset on esitetty liittees
sä 5. Petolinnuista vakituisia vieraita lahdella olivat
suopöllö, sinisuohaukka ja ruskosuohaukka. Lahden laajoissa
ruovikoissa pesi ruskosuohaukka nyt ensimmäisen kerran.

Kosteikoista riippuvaisia lajeja lahdella ovat (Komitea-
mietintö 1981 mukaan) kiuru, pensastasku, ruokokerttunen,
västäräkki, keltavästäräkki, niittykirvinen, punavarpunen ja
pajusirkku. Linnustoa hallitsevat ruovikoiden ja ranta
pensaiden lajit ruokokerttunen (63 paria) ja pajusirkku
(33 paria). Muu varpuslinnusto edusti tyypillisiä peltojen,
metsien ja soiden lajeja, runsaimpana pajulintu. Yölintu
laskennoissa ei tavattu uusia lajeja.
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4.3 LAJIKOHTÄINEN TÄRKASTELU

Seuraavassa tarkastellaan laj ikohtaisesti Painuanlahdelta
tavattuja lintulajeja. Järvellä pesivistä lajeista on
esitetty lyhyesti lajin yleislevinneisyys Suomessa sekä
elinympäristövaatimukset ja pesivän kannan koko. Lajien
biotooppivaatimukset on esitetty kirjallisuuden (Hyytiä et
al, 1983, Solonen 1985) ja Painuanlahdella tehtyjen havainto
jen mukaan. Pesivistä varpuslinnuista näin on menetelty
varsinaisten kosteikkolajien osalta. V. 1989 tavatut lintu
lajit on esitetty liitteessä 6.

1. Kaakkuri (Gavia stellata)

Laji on harvinainen pesijä ja hyvin harvinainen muuttaja
Kainuussa. Kesäisin lajia tavataan hyvin usein kalasta
massa lahdella, jonne ne saapuvat läheisiltä pesimä
soiltaan. V. 1989 tavattiin kaksi yksilöä 11.9. ja yksi
yksilö 5.10.

2. Kuikka (Gavia arctica)

Laji on jokseenkin yleinen pesijä ja yleinen muuttaja
keväällä, ja jokseenkin yleinen muuttaja syksyllä
Kainuussa. Lahdella tavattiin kuikkia pieniä määriä
keväällä ja syksyllä, mutta myös Oulujärvellä pesiviä
yksilöitä tavataan kesäaikaan lahdella kalastamassa.
V. 1989 yksi yksilö 27.7.

3. Silkkiuikku (Podiceps cristatus)

Laji on yleislevinneisyydeltään eteläinen. Pohjoisessa
kanta on harva ja lahdella laji on levinneisyytensä
pohjoisrajalla. Kainuussa se on vähälukuinen pesijä.
Laji vaatii pesimäympäristöltään suhteellisen runsaita
ilmaversoiskasvustoja (suosituimpana ruovikot) ja
riittävästi avovettä ravinnonhankintaan ja lentoonlähtöä
varten.

Silkkiuikku rakentaa kelluvan pesänsä ilmaversois
kasvuston reunan tuntumaan. Painuanlahdella pesät
sijaitsevat tiheän ja harvan ruovikon väliin kuolleesta
ruo’osta muodostuneen vallin suojaisella puolella.
Painuanlahdella laji on pesinyt jo ainakin 60-luvulta
lähtien, parhaimmillaan 80-luvun alkupuolella pesivä
kanta on ollut 40-50 paria. V. 1989 pesivä kanta oli 24
paria. Siikarannan ruoikosta löytyi 19 pesän kolonia,
loput pesivät yksittäin (liite 2). 80-luvun alussa
lahdella pesi naurulokkikolonia, jonka suojissa pesivät
uikut olivat paremmin turvassa etenkin varisten hyök
käyksiltä. Lokkien hylättyä lahden on varisten ollut
helpompi rosvota uikkujen pesiä, osa variksista tuntuu
jopa erikoistuneen siihen. Tämä lienee yksi syy kannan
heikkenemi seen.
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4. Härkälintu (Podiceps grisegena)

Lajin levinneisyyskuva on samanlainen kuin silkki
uikulla. Kainuussa se on harvalukuinen pesijä. Härkä—
lintu pesii yleensä pienemmillä ja kirkkaammilla vesillä
kuin silkkiuikku, lisäksi pesä sijaitsee yleensä
harvemmassa kasvustossa, eikä niin usein ruoikossa kuin
silkkiuikun. Painuanlahdella pesät sijaitsivat suojai
sissa harvoissa ruoikoissa. Härkälintu pesii yksittäin,
toisin kuin silkkiuikku, ja pesiä löytyi ympäri lahden
(liite 2). Laji on pesinyt lahdella ainakin 70-luvulta
lahtien. Nykyinen kanta on 10 parin tienoilla, parhaim
millaan 80-luvun alkupuolella se on ollut 15 paria.
V. 1989 pesivä kanta oli 9 paria, pesälöytöjä oli 7.

5. Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)

Laji on Kainuussa hyvin harvalukuinen pesijä, levinnei
syytensä pohjoisrajalla. Lahdella sitä on tavattu
satunnaisesti, v. 1989 yksi yksilö 24.5.

6. Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)

Havainnot lajista ovat Kainuussa hyvin harvinaisia,
mahdollisesti kuitenkin yleistymään päin. Kesällä 1988
oleskeli yksi yksilö lahdella.

7. Joutsen (Cygnus cygnus)

Säännöllinen läpimuuttaja keväisin ja syksyisin,
yksilömäärät jäävät muutamaan kymmeneen. Kesän aikana
tavataan pesimättömiä kiertelijöitä, v. 1989 seuraavasti
17.5. neljä yksilöä, 8.6. yksi yksilö, ja 23.6. kaksi
yksilöä. Syysmuutolta on yksi havainto 28.10. kuusi
yksilöä.

8. Metsähanhi (Anser fabalis)

Säännöllinen läpimuuttaja. Keväisin pieniä määriä
(suurimmillaan n. 50 yksilöä) yöpyy jäällä tai ranta-
pelloilla. Kesän aikana tavataan jonkin verran kiertele
viä hanhia, v. 1989 seuraavasti: 17.5. kaksi yksilöä ja
8.6. 15 + 7 yksilöä.

9. Merihanhi (J3nser anser)

Havainnot lajista ovat hyvin harvinaisia Kainuussa.
V. 1989 yksi yksilö 2.9.

10. Haapana (Anas penelope)

Haapanan levinneisyysalue kattaa koko Suomen. Elinympä
ristönsä suhteen se ei ole vaatelias. Pesii kuivalla
maalla pensaikon suojassa tai metsässä. Voi sijoittaa
pesänsä kauaskin rantaviivasta välttäen näin kevättulvan
vastuksen. Keväällä pesimäkauden alussa ovat avoimet
peltolaikut haapanan suosiossa, sillä se laiduntaa
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hanhien tavoin. Säännöllinen pesimälintu lahdella. Kanta
oli v. 1989 11 paria.

11. Harmaasorsa (Änas strepera)

Hyvin harvinainen lintu Kainuussa. Tavattu lahdella
kaksi kertaa: Yksi yksilö ammattu 70-luvulla ja yksi
syyshavainto 80-luvun alkupuolelta.

12. Tavi (Anas crecca)

Pesii yleisenä koko maassa kaikentyyppisten vesistöjen
lähiympäristössä. Suurimmat tiheydet tavataan pienillä,
metsien ympäröimillä järvillä, joilla on runsas ranta
kasvillisuus. Pesä sijaitsee metsissä tai soilla.
Säännöllinen pesimälintu lahdella. Yleisin sorsalintu,
v. 1989 16 paria.

13. Sinisorsa (Anas platyrhynchos)

Sinisorsaa tavataan koko maassa vaatimattomienkin vesien
ympäristössä. Yleisin Etelä- ja Keski-Suomessa. Pesä
sijaitsee rantaniityllä tai vesistöä ympäröivässä
metsässä. Sinisorsa tarvitsee elinympäristöltään hieman
avovettä, sopivan ravintobiotoopin, sopivan pesäpaikan
ja kuivan lepopaikan. Säännöllinen pesijä lahdella,
pesivä kanta v. 1989 oli 14 paria.

14. Jouhisorsa (Änas acuta)

Jouhisorsa pesii soilla, soistuneilla rannoilla ja
rehevillä lintuvesillä siellä täällä koko maassa kannan
ollessa tihein pohjoisessa. Laji suosii avoimia maisemia
ja pesii aukeilla, niittymäisillä paikoilla suhteellisen
lähellä vesirajaa. Säännöllinen pesijä lahdella, pesivä
kanta v. 1989 oli kuusi paria.

15. Heinätavi (Anas querquedula)

Levinneisyydeltään laji on eteläinen, säännöllisen
pesimäalueen raja kulkee Pohjois-Karjalasta Perämerelle,
joten lahti on säännöllisen pesimäalueen pohjoisrajalla.
Kainuussa laji on harvalukuinen pesijä. Heinätavi suosii
rehevimpiä rantaruohostoja ja rantojen tulvaisia
niittyjä, joilla se myös pesii. Painuanlahdella se
suosii saraikkoniittyj ä. Säännöllinen harvalukuinen
pesijä lahdella. 80-luvulla kanta on ollut 1 - 3 paria
vuosittain, v. 1989 kanta oli kolme paria. 4.7. tavat-
tim erno + 2 poikasta. Kaksi paria pesi Käkikannan ja
Isonrannan välisellä saraniittyosuudella.

16. Lapasorsa (Anas clypeata)

Lajin levinneisyyskuva on samanlainen kuin heinätavilla.
Kainuussa laji on harvalukuinen pesijä. Lapasorsa on
rehevien vesien vaatelias asukas. Pesimäympäristölle on
tyypillistä avoimuus ja lokkilintuyhdyskuntien lähei
syys. Pesäpaikkana laji suosii avointa rantaniittyä,
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joten laji hyötyisi rantaniittyjen avoimena pitämisestä.
Säännöllinen harvalukuinen pesijä lahdella. 80-luvulla
kanta on ollut 1 - 3 paria vuosittain, v. 1989 lahdella
pesi neljä paria. Useimmiten lajin tapasi Kontiopään ja
Isorannan väliseltä alueelta.

17. Punasotka (Authya ferina)

Laji on harvalukuinen muuttaja Kainuussa, jossa se on
levinneisyytensä pohjoisrajalla. Muutama yksilö tavataan
lahdella lähes vuosittain.

18. Tukkasotka (Authya fuligula)

Tukkasotka pesii yleisenä meren- ja järvenrannoilla sekä
saaristossa koko maassa. Pesä sijaitsee lähellä vettä
ruohokasvillisuuden seassa. Elinympäristön tärkeitä
piirteitä ovat vesien mataluus (optimi sukellussyvyys
1,4 m), suhteellisen avoimet rannat ja kasvillisuuden
tarjoama suoja poikueille. Tukkasotka asettuu mielellään
asumaan lokkiyhdyskuntiin, jolloin voi muodostua
huomattaviakin pesimäkeskittymiä. Säännöllinen pesimä
lintu lahdella. Pesivä kanta oli 7 paria, mikä on
verrattain alhainen määrä. Lokkiyhdyskuntien ja sopivien
pesäpaikkojen puute alentavat kantaa. Jätevedenpuhdista
mon altaat ovat tukkasotkan suosiossa.

19. Lapasotka (Äuthya marila)

Kainuussa laji on hyvin harvalukuinen pesimälintu,
harvalukuinen muuttaja keväällä ja syksyllä. Levinnei
syysalue on kaksijakoinen: toisaalta Lappi ja toisaalta
meren rannikko. Yksi pari pesi lahdella v. 1983.
Keväisin tavataan muutamia yksilöitä säännöllisesti,
v. 1989 kaksi paria 24.5., syksyisin laji on yleisempi,
runsaimmillaan jopa 100 yksilöä, v. 1989 5.10. neljä
yksilöä.

20. Alli (Clangula hyemalis)

Säännöllinen läpimuuttaja keväisin ja syksyisin.
Keväällä yksilömäärät ovat vähäisiä, v. 1989 kolme
yksilöä 24.5., mutta syksyisin lahdella on tavattu
parhaimmillaan noin 200 yksilöä, v. 1989 28.10. kaksi
yksilöä.

21. Mustalintu (Melanitta nigra)

Säännöllinen läpimuuttaja keväisin ja syksyisin.
Keväällä yksilömäärät ovat pienempiä (max. 100),
v. 1989: 9.5. kaksi koirasta, 17.5. kuusi koirasta ja
24.5. viisi koirasta ja kaksi naarasta. Syksyisin
lahäella voi parhaimmillaan olla useita satoja yksilöi
tä, v. 1989 19.10. 16 yksilöä.
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22. Pilkkasiipi (Melanitta fusca)

Säännöllinen läpimuuttaja. Keväisin tavataan muutamia
yksilöitä, v. 1989 kaksi paria 17.5. ja yksi koiras
24.5. Syksyisin laji on hieman runsaampi, parhaimmillaan
noin 20 - 30 yksilöä. Muuttajien määrät ovat ilmeisesti
vähentyneet 60-luvulta kuten mustalinnullakin.

23. Telkkä (Bucephala clangula)

Telkkä pesii koko maassa hyvin erilaisten vesien
äärellä, Levinneisyyteen ja runsauteen vaikuttavat
avoveden osuus etenkin soidinaikana, veden syvyys
(optimi sukellussyvyys 0,9 m) ja sopivien pesäkolojen
saatavuus. Säännöllinen pesimälintu järvellä. V. 1989
kanta oli 11 paria. Telkkäkantaa voitaisiin nostaa
viemällä rannoille lisää pönttöjä.

24. Uivelo (Mergus albellus)

Säännöllinen läpimuuttaja. Keväisin tavataan muutamia
pareja (v. 1989 max. 3 paria), syksyisin parhaimmillaan
kymmeniä pareja. Pesimättömiä yksilöitä oleskelee
lahdella satunnaisesti kesälläkin. Syysmuutolla parhaim
millaan 19.10. 29 yksilöä.

25. Tukkakoskelo (Mergus serrator)

Laji pesii niukkaravinteisilla vesillä koko maassa.
Pesäpaikalla ei ole suurta merkitystä, sillä laji pesii
monenlaisiin paikkoihin maahan. Vesialueen laajuudella
ja aukeudella on merkitystä, sillä poikasetkin syövät
kalaravintoa. Säännöllinen pesimälintu lahdella, v. 1989
kanta oli 6 paria.

26. Isokoskelo (Mergus merganser)

Pesii suurilla, karuilla vesillä koko maassa. Rehevöity
nyt vesi ei sameutensa vuoksi kelpaa näkönsä avulla
kalastavalle isokoskelolle. Veden kirkkaus, rantaviivan
tuntumassa liikkuvat pikkukalat sekä pesäkolo ovat lajin
pesimäympäristölle tärkeitä. Laji pesii pönttöihin.
Säännöllinen, harvalukuinen pesimälintu lahdella, v.
1969 kanta oli 2 paria.

27. Ruskosuohaukka (Circus aerugenosus)

Laji pesii laajoilla ruovikkoalueilla Etelä-Suomessa ja
parhaimmilla meren- ja järvenlahdilla Oulun korkeudelle
saakka. Kainuussa laji on hyvin harvinainen. Pesä
sijaitsee ruokokasvustossa, yleensä sen tiheimmässä
osassa. V. 1989 laji pesi ensimmäisen kerran Kainuussa,
Painuanlahdella. Lajia on tavattu satunnaisesti 80-
luvulla, viimeisen kolmen vuoden ajan säännöllisesti.
V. 1989 pesän sijaintia ei onnistuttu paikallistamaan,
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mutta 16.5. koiras nähtiin pesänrakennuspuuhissa
Siikarannan ruoikossa. Yleisimmin pari nähtiin saalista
massa Siikarannan ja Käkikannan suurissa ruoikoissa sekä
näihin rajoittuvilla pelloilla. Heinäkuun lopulla ja
syyskuussa tavattiin usein yksi nuori lentopoikanen.

28. Sinisuohaukka (Circus cyaneus)

Pesii pensaikkoisilla avomailla, etenkin soilla, Keski-
ja Pohjois-Suomessa. Kanta on painottunut maan pohjois-
ja länsiosiin. Pesii suhteellisen korkean ja tiheän
aluskasvillisuuden suojaan maahan. Yksi pari pesi järven
rannan tuntumassa.

29. Varpushaukka (Accipiter nisus)

27.4. koiras nappasi myyrän rantametsässä.

30. Kalasääski (Pandion hallaetus)

Saalistelee säännöllisesti lehdelle, v. 1989 yksi yksilö
läpi kesän.

31. Tuulihaukka (Falco tinnunculus)

Yksi pari saalisteli rantapelloilla.

32. Nuolihaukka (Falco subbuteo)

Saalistava koiras lahdella 1.9. Laji on lähes vakituinen
pesijä lahden läheisyydessä.

33. Riekko (Lagopus lagopus)

22.6. yksi yksilö Isonojansuun varren luhtaniityllä.

34. Teen (Tetrao tetrix)

Painuanlahden suulla Kontiopäässä on teenillä säännölli
nen soidinpaikka. 17.5. viisi koirasta parvena lähellä
soidinpaikkaa. Talvisin teeniä kerääntyy ruokailemaan
rantakoivikoihin. 23.11.1988 noin 30 yksilöä, 28.10.1989
noin 20 yksilöä.

35. Luhtahuitti (Porzana porzana)

Tavattu kerran: kesällä 1985 yksi yksilö huuteli
lahdella.

36. Nokikana (Fulica atra)

Tavataan vuosittain yksinäisiä yksilöitä, parhaimmillaan
lahdella on ollut 3 yksilöä. Laji on täällä levinneisyy
tensä pohjoisrajalla. V. 1989 yksi yksilö 17.5. Siika
rannan silkkiuikkukolonian liepeillä.



82

37. Kurki (Grus grus)

Säännöllinen läpimuuttaja. Toukokuussa muutamia yksilöi
tä kerrallaan ruokailemassa rantapelloilla. Syksyllä
parhaimmillaan muutamia yksilöitä levähtämässä. 22.9.
15 yksilöä.

38. Meriharakka (Haematopus ostralegus)

Harvalukuinen läpimuuttaja keväisin, v. 1989 yksi yksilö
3.5. Syysmuutosta on yksi havainto, 26.8.1978 100
yksilön parvi.

39. Pikkutylli (Charadrius dubius)

Tavataan satunnaisesti lahdella. Yksi pari 24.5.

40. Tylli (Charadrius hiaticula)

Tyllin levinneisyys on kaksiosainen. Osa kannasta pesii
merialueella, osa Pohjois-Suomen sisävesien hiekka- ja
kivikkorannoilla. Oulujärven alueella laji on harvinai
nen pesimälintu. Pesä sijaitsee maassa. Painuanlahdella
lajia tavataan säännöllisesti keväisin pieniä määriä.
Tylli on pesinyt lahdella v. 1983 Kontiopään hietikolla
ja v. 1989 yksi pari pesi Salmenniemen hietikolla.

41. Kapustarinta (Piuvialis apricaria)

Säännöllinen läpimuuttaja. Muutamia yksilöitä ranta-
pelloilla ruokailemassa läpi toukokuun. Pesii ilmeisesti
rantapelloilla.

42. Tundrakurmitsa (Piuvialis squatarola)

Tavataan toisinaan kevätmuutolla: v. 1968 19.5. yksi
yksilö, 21.5. kaksi yksilöä, 22.5. 8 yksilöä, 23.5.
10 yksilöä, 26.5. kuusi yksilöä, lisäksi 14.6.1979 yksi
yksilö. Syksyisin lajia tapaa lahdelta pieniä määriä
niinä vuosina kun vesi on matalalla.

43. Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)

Pesii niityillä, pelloilla ja avosoilla lähes koko
maassa. Laji on yleislevinneisyydeltään eteläinen. Laji
vaatii elinympäristöltään matalaa kasvillisuutta.
Säännöllinen pesijä lahdella. Kolme paria pesi sara
niityillä, kauempana pelloilla pesi enemmänkin, mutta ne
jäivät laskentojen ulkopuolelle.

44. Isosirri (Calidris canutus)

Oulujärven alueella laji on satunnainen muuttaja
keväisin ja säännöllinen vähälukuinen muuttaja syksyi
sin. Syksyn muuttajien yleisyys vaihtelee arktisilla
kahlaajilla Oulujärven vedenkorkeuden mukaan. Muuttajia
on paljon kun vesi on alhaalla. Lajia on tavattu
lahdella keväin syksyin.
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45. Pikkusirri (Calidris rninuta)

Oulujärven alueella laji on keväällä hyvin harvinainen
läpimuuttaja, lahdelta on yksi keväthavainto 28.5.1968
kaksi yksilöä. Parhaina syksyinä lajia tavataan runsaam
min, parhaimmillaan lahdella on levähtänyt satoja
yksilöitä.

46. Lapinsirri (Calidris temmincii)

Oulujärven alueella laji on yleinen, mutta vähälukuinen
muuttaja keväisin, lahdella lajia on tavattu 23.5.1g68
kolme yksilöä ja 26.5.1968 yksi yksilö. Parhaina
syksyinä laji on runsaampi, lahdella levähtää satoja
yksilöitä.

47. Kuovisirri (Calidris ferruginea)

Keväällä laji on alueella hyvin harvinainen läpi
muuttaja, lahdella ei ole tiedossa havaintoja. Edullisi
na syksyinä lajia tavataan säännöllisesti, lahdella on
ollut parhaimmillaan useita kymmeniä yksilöitä.

48. Suosirri (Calidris alpina)

Keväisin laji on yleinen ja meko runsaslukuinen muuttaja
Oulujärven alueella, kun taas syksyllä laji on yleinen,
mutta ei erityisen runsaslukuinen muuttaja. Lajia on
tavattu lahdella poikkeuksellisen hyvänä kahlaajakeväänä
1968: 18.5. noin 120 yksilöä, 21.5. noin 150 yksilöä,
26.5. noin 90 yksilöä ja 29.5. neljä yksilöä. Parhaina
syksyinä lahdella on lepäillyt satoja yksilöitä.

49. Suokukko (Philomachus pugnax)

Yleislevinneisyydeltään pohjoinen laji. Suokukko pesii
avomailla, soilla ja rantaniityillä. Pohjoisessa pesimä
ympäristövaatimukset ovat melko väljät. Pesä sijaitsee
mättäässä tai heinikossa. Koko maata ajatellen lajin
kanta saattaa olla taantumassa pesimäympäristöjen
kuivatuksen seurauksena. Suokukko hyötyy järven umpeen-
kasvusta ja rantaniittyjen avoimena pitämisestä. Useina
vuosina laji pesii järvellä muutaman parin voimin.
Runsaslukuinen läpimuuttaja keväin syksyin (max. 1.000
yksilöä).

50. Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)

Pesii yleisenä vetisillä avomailla koko maassa ja on
runsaslukuisimpia kahlaajiamme. Kannan painopiste on
pohjoisessa. Suosii reheviä luhtaniittyjä. Kelvolliset
pesimäympäristöt voivat olla pienialaisia, kasvillisuu
deltaan hyvinkin sulkeutuneita maastokohteita. Säännöl
linen pesijä ja läpimuuttaja lahdella. Pesivä kanta
v. 1989 oli 9 paria.
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51. Heinäkurppa (Gallinago media)

Lajia tavataan harvoin koko Suomessa. Kainuusta on vain
kaksi havaintoa v. 1970-81. Lahdella laji on tavattu
kerran: kolme yksilöä syysmuutolla 80-luvun alku
puolella.

52. Punakuiri (Limosa lapponica)

Keväisin ja syksyisin Oulujärven alueella säännöllinen
ja melko runsaslukuinen muuttaja. Lahdella on lajia
tavattu v. 1968 seuraavasti: 19.5. neljä yksilöä, 21.5.
22 yksilöä, 22.5. neljä yksilöä ja 23.5. neljä yksilöä.
Hyvinä syksyinä (vesi matalalla) lajia tavataan lahdel
la.

53. Pikkukuovi (Numenius phaeopus)

Kaksi yksilöä lensi yli lahden 27.7.

54. Isokuovi (Nwnenius arquata)

Levinneisyydeltään eteläinen laji, joka pesii yleisenä
niityillä, avomailla, soilla ja pelloilla. Tärkeää elin-
ympäristön kannalta on maiseman avoimuus. Pesii avoimes
ti maahan. Kuovi on pesimäpiirilintu. Säännöllinen
pesimälintu lahdella. Runsain kahlaaja. 20 paria pesi
saraniityillä v. 1989.

55. Mustaviklo (Tringa erytropus)

Säännöllinen läpimuuttaja. Suurin samanaikaisesti
havaittu määrä oli 9.5. tavattu 12 yksilöä.

56. Punajalkavikio (Tringa totanus)

Pääosa kannasta pesii meren saaristossa, loput pesivät
pohjoisimmassa Lapissa. Lisäksi sisämaan vesistöjen
rantaniityillä ja soilla pesii harvalukuisena pieni osa
punajalkavikioista. Oulujärvellä pesii joitakin pareja.
Oulujärven kautta muuttaa säännöllisesti pieni joukko
punajalkavikioja. Lahdella on tavattu lajia v. 1968:
23.5. kolme yksilöä ja 26.5. yksi yksilö. 80-luvulta
lähtien pesintä on ollut säännöllistä. V. 1989 kanta oli
kolme paria, jotka pesivät Kontiopään ja jäteveden
puhdistamon välisillä rantaniityillä.

57. Lampivikio (Tringa stagnalis)

Suomessa laji on harvinainen vierailija lähinnä kevät
muuttoaikaan, mutta ajoittain se myös pesii maassamme.
Lahdelta on kaksi havaintoa: toinen 80-luvun alkupuolel
ta ja toinen 14.- 25.5. väliseltä ajalta v.1989. Lintu
oleskeli j ätevedenpuhdistamon luona.
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58. Valkoviklo (Tringa nebularia)

Valkovikio on pohjoisten karujen suoseutujen kuivien
kangasmetsien pesimälintu. Mieliympäristöä ovat metsän
ympäröimät rämepainanteet, metsälampien rämerannat ja
kosteat metsäniityt. Soiden ojituksen seurauksena laji
on yhä useammin siirtynyt pesimään lintujärvien ranta
männiköihin. Valkovikio hankkii ravintonsa rannoilta ja
kosteilta mailta, pesä voi sij aita kilometrienkin päässä
ruokailupaikoilta. Säännöllinen pesijä lahdella.
Painuanlahden läheisyydessä pesi kuusi paria.

5g. Metsäviklo (Tringa ochropus)

Kevätmuutolla tavataan säännöllisesti joitakin yksilöi
tä. 3.5. kolme yksilöä ja 9.5. kaksi yksilöä.

60. Liro (Tringa glareola)

Levinneisyydeltään laji on pohjoinen, vaikka pesiikin
koko maassa. Se pesii aukeilla ja vähäpuisilla soilla
sekä kuivatuilla järvillä ja rantaniityillä. Pesä
sijaitsee tavallisesti harvapuisella pikkurämeellä tai
nevan reunan rämevyöhykkeessä hyvässä kätkössä. Liro on
pesimäpiirilintu. Säännöllinen pesimälintu lahdella.
Saraniityillä ja rämerannoilla pesi v. 1989 yhdeksän
paria.

61. Rantasipi (Äctitis hypoleucos)

Pesii yleisenä karuilla rannoilla koko maassa. Pesä
sijaitsee kuivalla maalla, tavallisesti rantametsikössä,
mutta voi pesiä melko kaukanakin rannasta. Säännöllinen
pesimälintu lahdella. Rantasipille sopivia rantoja on
lahdella Iso-ojansuusta Salmenniemeen ja edelleen
Erkkolan rantaan välisellä alueella. Säännöllinen
pesimälintu järvellä, v. 1989 kanta oli kuusi paria.

62. Karikukko fArenaria intepres)

Kevätmuuton aikaan tavataan Oulujärven alueella säännöl
lisesti joitakin yksilöitä ja Oulujärvellä on todettu
karikukon ensimmäinen sisämaapesintäkin. Lahdella laji
on keväisin lähes säännöllinen läpimuuttaja.

63. Vesipääsky (Phalaropus lobatus)

Kevätmuuton aikana laji on Oulujärvellä ollut säännölli
nen harvalukuinen muuttaja, syksyiset havainnot ovat
vielä harvalukuisemmat. Laji myös pesii harvalukuisena
alueella. Lahdella sitä tavataan keväällä lähes säännöl
lisesti.
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64. Pikkulokki (Larus minutus)

Kevätmuuton aikana toukokuussa lahdelta on tavattu
joitakin yksilöitä, 9.5. yksi yksilö, 17.5. neljä
yksilöä ja 24.5. yksi yksilö.

65. Naurulokki (Larus ridipundus)

Naurulokki pesii runsaslukuisina suurinakin yhdyskuntina
etenkin rehevillä vesillä Etelä- ja Keski-Suomessa,
missä se pesii myös soilla. Laji on nopeasti levinnyt
lähes koko maahan. 70—luvulla ja 80-luvun alussa
naurulokki pesi muutaman kymmenen parin suuruisena
koloniana kylän puoleisissa ruoikoissa, mutta ei ole
pesinyt itse lahdella sen jälkeen. Muutamia kymmeniä
yksilöitä kävi säännöllisesti ruokailemassa lahdella
v. 1989.

66. Kalalokki (Larus canus)

Laji pesii koko maassa. Esiintyy merialueella sekä
sisämaan järvillä, myös ruoholahdilla ja pienilläkin
järvillä (>10 ha), ei kuitenkaan varsinaisesti suosi
lintujärviä elinympäristönään. 1970-luvulla laji on
alkanut pesiä myös soilla Kainuussakin. Järvialueella se
rakentaa pesänsä yleensä ranta— tai vesikiville,
saramättäille, kannoille jne. Säännöllinen pesijä
lahdella, v. 1989 kanta oli kaksi paria. Pesät sijaitsi
vat vierekkäin rantakivillä Isonojansuulta hieman itään.

67. Selkälokki (Larus fuscus)

Oulujärvellä selkälokki pesii saarilla harvalukuisena.
Lahdella se vierailee ruokailemassa silloin tällöin.
17.5. yksi yksilö.

68. Harmaalokki (Larus argentatus)

Pesii jokseenkin yleisenä yksittäisparein tai suurinakin
yhdyskuntina merenrannikolla ja suurilla järvillä tai
soilla koko maassa. Oulujärvellä laji pesii lähinnä
saarilla, mutta myös mantereen kivikkoisilla rannoilla
ja pienillä luodoilla. Harmaalokki on säännöllinen
ruokavieras lahdella vuosittain ja v. 1989 laji myös
pesi kahden parin voimin Isonojansuun ja Siikarannan
välisellä kivikkorannalla kalalokkien pesien läheisyy
dessä.

69. Räyskä (Sterna caspia)

Laji on Oulujärvellä syksyisin säännöllinen vähälukuinen
muuttaja. Lahdella on seuraavat havainnot: 13.8.1976
23 yksilöä ja 2.9.1978 19 yksilöä ja sen jälkeen lähes
vuosittain.
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70. Kalatiira (Sterna hirundo)

Laji pesii yhdyskuntina melko yleisenä koko merialueel
lamme ulkosaaristosta rannikolle. Sisävesillä laji on
levinnyt etelärannikolta Peräpohjolaan. Pesii avoimesti
kalliolla tai rantaruohikossa. Lahdella laji on pesinyt
70-luvulla, mutta ei sen jälkeen. Kuitenkin sitä
tavataan vuosittain ruokailemassa, v. 1989 parliaimmil
laan kymmenkunta yksilöä.

71. Sepelkyyhky (Colwnba palumbus)

Joitakin pareja pesii lahtea ympäröivissä rantametsissä.
Maalintulaskennoissa tavattiin yksi yksilö.

72. Käki (Cuculus canorus)

Kaksi kukkuvaa koirasta lahden ympäristössä.

73. Suopöllö (Asio flammeus)

Tavattjin säännöllisesti saalistamassa lahden rannalla.
Todennäköisesti pesii lahtea ympäröivillä niityillä.

74. Tervapääsky (Äpus apus)

Saalistavat ajoittain hyönteisiä lahden yllä.

75. Palokärki (Dryocopus martius)

27.7. Yksi yksilö Kontiopäässä.

76. Käpytikka (Dendrocopus major)

Kaksi reviiriä lahden rantamänniköissä.

77. Kiuru (Alauda arvensis)

Kiuru pesii viljelymailla lähes koko maassa. Se vaatii
elinympäristöltään avoimuutta. Äukean alan tulee olla
vähintään 2 - 3 lia. Lahdella laji pesii järveä ympä
röivillä peltoaukeilla. Maalintulaskennassa tavattiin
kaksi reviiriä.

78. Törmäpääsky (Riparia riparia)

Saalistavat hyönteisiä järveltä.

79. Haarapääsky (Hirundo rustica)

Saalistavat hyönteisiä järveltä.

80. Räystäspääsky (Delichon urbica)

Saalistavat hyönteisiä järveltä.
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81. Metsäkirvinen (Anthus trivialis)

Yleinen pesimälintu lahden rantametsissä.

82. Niittykirvinen (Äntlius pratensis)

Esiintyy yleisenä koko maassa. Pesii avosoilla, tuntu
reilla ja rantaniityillä vaatien pesäpaikaltaan matalaa
kasvillisuutta ja kasvillisuuden tulee olla sopivan
aukkoista. Säännöllinen pesimälintu lahtea ympäröivillä
niityillä ja pelloilla. Maalintulaskennoissa tavattiin
kaksi reviiriä.

83. Västäräkki (Motacilla aiba)

Pesii yleisenä koko maassa erilaisissa kulttuuri
ympäristöissä ja rannoilla. Lajin kannalta on tärkeää
sopivan ylhäältä päin suojatun pesäpaikan löytyminen.
Säännöllinen pesimälintu lahdella. Maalintulaskennoissa
tavattiin viisi reviiriä.

84. Keltavästäräkki (Motacilla flava)

Pesii yleisenä soilla ja rantaniityillä koko maassa.
Ävoimuus ja veden läheisyys ovat tärkeitä piirteitä
elinympäristössä. Säännöllinen pesimälintu lahdella.
Maalintulaskennoissa tavattiin kolme reviiriä.

85. Punarinta (Erithacus rubecula)

Yleinen pesimälintu rantakuusikoissa.

86. Satakieli (Luscinia luscinia)

Tavattu kerran v. 1988.

87. Sinirinta (Luscinia svecica)

Kevätmuutolla 17.5. yksi koirasyksilö.

88. Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)

Muutamia reviirej ä rantamänniköissä.

89. Pensastasku (Saxicola rubetra)

Laji puuttuu Suomesta vain tunturialueelta. Pensastasku
on tyypillinen avomaiden lintulaji. Se pesii kasvilli
suuden suojaan, yleensä heinätuppaan kylkeen. Suosii
heinittymään päässeitä pakettipeltoja. Hyötyy tiheän
rantapensaikon vähentämisestä. Säännöllinen pesimälintu
lahdella. Kuusi reviiriä rantaniityillä.

90. Kivitasku (Oenanthe oenanthe)

Maalintulaskennassa tavattiin yksi reviiri.
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91. Räkättirastas (Turdus pilaris)

Maalintulaskennassa todettiin kuusi reviiriä.

92. Laulurastas (Turdus philomelos)

Joitakin reviirejä rantametsissä.

93. Punakylkirastas (Turdus iliacus)

Maalintulaskennassa todettiin kolme reviiriä.

94 Ruokokerttunen (Äcrocephalus schoenobanus)

Pesii kosteilla pensaikkomailla koko Suomessa. Laji on
hyotynyt rantanhittyj en pensoittumisesta Saannollinen
ja runsain kosteikkolintu lahdella Reviirejä oli
yhteensä 63.

95. Hernekerttu (Sylvia curruca)

Maalintulaskennassa tavattiin kolme reviiriä.

96. Lehtokerttu (Sylvia bonn)

Maalintulaskennoissa tavattiin 11 reviiriä, joista 6 kpl
on Isonojan perukan rehevässä rantametsässä. Laji on
hyötynyt rantaniittyj en umpeenkasvusta.

97. Pajulintu (Phylloscopus trochilus)

Suomen yleisin lintu. Lahdella oli yhteensä 120 revii
riä

98. Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)

Maalintulaskennassa tavattiin kuusi reviiriä lähinnä
rantaan rajoittuvien pihapiirien pönttöjen yhteydessä.

99. Hömötiainen (Parus montanus)

Muutamia reviirejä rantametsissä.

100. Talitiainen (Parus major)

Maalintulaskennassa tavattiin kaksi reviiriä kesämökkien
pönttöj en yhteydessä.

101. Puukiipijä (Certhia familianis)

22.6. yksi yksilö seurakuntatalon rannassa ravinnon
etsinnässä.

102.Harakka (Pica pica)

Muutama pari pesi rantametsissä.
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103. Varis (Corvus corone cornix)

5 - 10 paria pesi rantametsissä.

104.Korppi (Corvus corax)

27.4. yksi yksilö lensi lahden yli.

105.Kottarainen (Sturnus vulgaris)

22.6. 30 yksilön parvi rantamännikössä Säräisniemen
kylän kohdalla.

106.Peippo (Fringilla coelehs)

Maalintulaskennassa todettiin 12 reviiriä rantametsissä.

107. Järripeippo (FringilIa montifringilla)

Maalintulaskennassa todettiin kolme reviiriä ranta
metsässä. Kevätmuuton aikaan kerääntyi kymmenien
yksilöiden suuruisia parvia lahden etelärannikon
männiköihin.

108. Viherpeippo (Carduelis chloris)

Maalintulaskennassa todettiin yksi reviiri.

109. Punavarpunen f Carpodacus erythrinus)

Punavarpunen on kaakkoinen laji, joka on levittäytymässä
kohti pohjoista. Pesii verrattain yleisenä pensaikkoi
sula kulttuurimailla ja lehtimetsissä Etelä-Suomesta
Peräpohjolaan. Säännöllinen pesimälintu lahden pensoit
tuneilla rantaniityillä. Reviirejä todettiin 12 kpl.

110. Lapinsirkku (Calcarius lapponicus)

Säännöllinen läpimuuttaja. Suurin tavattu muuttoparvi
3.5. noin 100 yksilöä jätevedenpuhdistamon luona.

111. Keltasirkku fEmberiza citrinella)

Maalintulaskennassa yksi reviiri.

112. Peltosirkku (Ernler±za hortulana)

Maalintulaskennassa yksi reviiri.

113.Kultasirkku (Emberiza aureola)

Tavattu lahdella kerran 80-luvun alkupuolella.
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114. Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)

Yleinen koko maassa. Laji on kosteiden pensaikko- ja
ruovikkomaiden lintu. Pesä sijaitsee maassa hyvin
suojassa. Pajusirkku on hyötynyt rantojen pensoittumi
sesta. Säännöllinen pesimälaji lahdella. Toiseksi
yleisin kosteikkolaji ruokokerttusen jälkeen: 49
reviiriä.

5 PÄINUÄNLAHTI LINTUJEN ELIN-
YMPÄRI STÖNÄ

Linnuston tiheyteen tietyllä alueella vaikuttavat useat ennen
muuta habitaatin valintaa säätelevät tekijät. Ulkoisia
tekijöitä, jotka toimivat habitaatin valinnan välittöminä
laukaisij oma kutsutaan proksimaattisiksi tekij öiksi
erotuksena yksilöiden menestymiseen ko. ympäristössä suoraan
vaikuttavista, ultimaattisista tekijöistä (Hilden 1965).
Hildenin (1964, 1965) mukaan oleellisia tekijöitä vesilintu
jen habitaatin valinnassa ovat rantaviivan muoto, suojaisten
lahdekkeiden ja lammikoiden esiintyminen, ranta- ja vesi
kasvillisuuden määrä ja laatu sekä veden syvyys ja väri.
Ultimaattisista tekijöistä merkittävimmät ovat ravinto,
suojaisuus, pesäpaikka, veden korkeus, ilmasto ja säätila,
predaatio, kilpailu ja menestys.

Säännöstelyn aloittaminen v. 1951 on vaikuttanut linnustoon
monin tavoin. Luonnontilaisessa lahdessa vesi oli huhti-
toukokuussa n. 1 m korkeammalla. Kevättulva kesti myös
pitempään. Vesilintujen pesimäkauden alkaessa rantaniityt ja
muutenkin kasvillisuusvyöhykkeet olivat tulvan vallassa.
Tulvan ansiosta avovesireunan rikkonaisuus lisääntyi ja
kasvillisuusvyöhykkeiden sekaan muodostui erillisiä tulva
lammikoita, joita pesivät sorsalinnut suosivat (mm. Pöysä
1983). Nykyisin ei varsinaista kevättulvaa lahdella olekaan.

Toukokuussa pesinnän alkaessa vesi on alhaalla, usein
alempana ilmaversoiskasvillisuuden ulkoreunaa palj astaen
leveälti lieterantaa näkyviin. Tämän seurauksena jää lahdelle
aiempaa vähemmän vesilintuja pesimään. Kahlaajien kevätmuuton
aikaisena levähdyspaikkana lahti on toukokuussa leveine
lieterantoineen erinomainen. Mikäli vesi vielä toukokuun
loppupuolella on alle NN + 122,0 m:n on lieterantoja tarjolla
vielä arktisille kahlaajillekin. Loppukesästä ja syksyisin
vesi on useimmiten liian ylhäällä, jolloin kahlaajille ei ole
tarjolla lieterantoja ja kahlaajien määrät jäävät vähäisiksi.

Vesilinnuston kannalta tärkeitä tekijöitä kasvillisuuden
suhteen ovat kasvillisuuden ja avoveden välinen suhde,
avovesireunan rikkonaisuus ja kasvillisuusvyöhykkeiden määrä
(Pöysä 1983). Painuanlahdella avoveden ja ilmaversoiskasvil
lisuuden suhde on 4:1. Ävovesialuetta on runsaasti ja se
näkyy myös linnustossa: kokosukeltajalajeista isokoskelo,
tukkakoskelo, tukkasotka ja telkkä pesivät lahdella. Kuikka
ja kaakkuri vierailevat myös usein lahdella kalastamassa.
Kokosukeltajien kannat ovat verrattain alhaiset, mikä ei
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johdu avoveden määrästä. Koskeloille, jotka ovat enemmänkin
kirkkaiden vesien lintu,ja, voi saaliskalojen tavoittaminen
näköaistin avulla lahden rehevässä vedessä olla ajoittain
vaikeaa. Isokoskelolla ja telkällä kantaa rajoittaa pää
asiassa sopivien pesäkolojen puute ja niiden määrää voitai
siin nostaa viemällä rannoille niille sopivia pönttöjä.
Tukkasotkakantoja rajoittaa lähinnä sopivien pesäpaikkojen
ja suojaavien lokkikolonioiden puute. Sopivaa ruohokasvil
lisuutta veden läheisyydessä on jäteveden puhdistamon
altailla ja Isonojan varrella. Nämä ovatkin tukkasotkan
suosimia pesimäpaikkoja. Uikuille, jotka myös hankkivat
ravintonsa sukeltamalla pikkukaloja avovesialueella, avovettä
on tarpeeksi, samoin ilmaversoiskasvillisuutta pesäpaikoiksi.
Silkkiuikku ja härkälintu hyötyisivät myös lokkilintu
kolonioiden suojasta sillä predaatio (saalistus) lähinnä
varisten taholta aiheuttaa suuria pesä- ja poikastappioita
ja on näin kannan kasvua rajoittava tekijä. laaja-alaiset
ruoikot ovat pesimäympäristössä edellytyksenä uikkujen
lisäksi ruskosuohaukalle, joka niiden turvin mahdollisesti
tulee vakiinnuttamaan asemansa lahden linnustossa ja ruoko
kerttuselle, joka ruoikon lisäksi viihtyy myös pensaikoissa.

Kasvillisuusvyöhykkeistä saraniityt ja ruoikot ovat hyvin ke
hittyneitä, pensaikkoja, kellus- ja uposlehtikasvillisuutta
sekä ilmaversoisia ruohostoja on vähemmän. Ruoikkovyöhykkeen
reuna on rikkonainen ja sitä halkovat useat kapeat vene
väylät. Erilliset järviruokosaarekkeet luovat lisää mosaiik
kimaisuutta kasvillisuuteen.

Kasvillisuuden mosaiikkimaisuus mahdollistaa sorsalintujen
optimaalisen levittäytymisen pesimäympäristössä (Drewien &
Springer 1969). Runsas ilmaversoiskasvillisuus toimii suojana
naapuripareja ja etenkin poikueaikana myös petoja vastaan.
Puolisukeltajasorsat ovat sopeutuneet hyödyntämään liabitaat
tityyppejä, joilla on kelluslehtistä tai uposkasvillisuutta
riittävän lähellä pintaa (Pöysä 1983).

Saraniittyvyöhykkeellä on merkitystä useille linnuille
pesimä- ja ruokailuympäristönä. Saraniittyvyöhyke ei ole
homogeeninen vaan sarojen, ruohojen, heinien ja pensaiden
osuudet ja korkeudet vaihtelevat lahden eri osissa. Avoimilla
sara- ja rantaniityillä pesivät etenkin jouhi- ja lapasorsa,
mutta myös muut puolisukeltajat. Kahlaajista isokuovi,
töyhtöhyyppä ja taivaanvuohi sekä punajalkavikio pesivät
saraniityillä. Heinätavi suosii ruohostoisempia ranta
niittyj ä.

Painuanlahdella on kivikko- ja hietikkorantaa verrattain
vähän (vrt. kasvillisuusosuus). Ne tarjoavat pesäpaikan
koskeloille, kala- ja harmaalokille sekä kahlaajista
rantasipille ja tyllille.

Rantaviivasta rakennettua rantaa on vain 4 %, peltorantaa on
runsaasti 40 % ja loput metsä- ja rämerantaa. Metsärantaa on
pääasiassa Lika-Kopolan ja Siikarannan välissä. Eräät sorsa
lajit (tavi, sinisorsa, haapana) pesivät mielellään kos
teissa metsissä kaukanakin lahdelta, joten rauhallisen metsä
vyöhykkeen määrällä on merkitystä niiden pesimäympäristönä.
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Tässä mielessä etenkin Isonojansuun perukalla on merkitystä.
Rämerannat ovat lirolle sopivaa pesimäympäristöä. Pelto-
rannoilla pesivät useat myös saraniityillä pesivät lajit
(esim. isokuovi ja töyhtöhyyppä).

Vesilinnuston kokonaisparimäärä kasvaa ja tiheys pienenee
järven koon kasvaessa (esim. Lehikoinen 1977). Painuan
lahdellakin avoveden osuus on niin suuri, että lintutiheys
jää verrattain pieneksi (18,9 paria/km2).

Linnuston kannalta lahden kaikilla osilla on merkitystä
ainakin joidenkin lajien muuton- tai pesimäaikaisena elin
ympäristönä. Voidaan kuitenkin katsoa, että Kontiopään -

Isorannan alueella, Isonojansuun alueella sekä Siikarannan -

Salmenniemen alueella on erityistä merkitystä linnuston
kannalta.

Muuton aikana suurimmat lepäilijämäärät sekä kahlaajien että
vesilintujen osalta tavattiin Kontiopään - Isorannan väli
seltä alueelta, missä kasvillisuus on (jätevedenpuhdistamon
vuoksi !) rehevimmillään, kasvillisuuden ja avoveden välinen
reuna hyvin rikkonaista ja kasvillisuusvyöhykkeitä runsaasti.
Puolisukeltajasorsien suosimaa kellus- ja uposlehtikasvilli
suutta on tällä alueella enemmän kuin muualla lahdella.
Lahden tukkasotkista suuri osa pesii tällä alueella, Tällä
alueella pesivät myös vaateliaat eteläiset lajit kuten
heinätavi ja lapasorsa, kahlaajista mm. punajalkaviklo.
Alueen järviruokosaarekkeissa pesii huomattava osa lahden
härkälinnuista (4 paria) sekä muutama silkkiuikku. Rusko
suohaukan pääsaalistusalueista toinen (myös mahdollisesti
pesä?) sijoittui sinne.

Isonojansuun alueella on merkitystä kosteissa metsissä
pesiville lajeille, etenkin taveja ja heinäsorsia tavattiin
tältä alueelta. Ojansuun varren suoraan veteen rajoittuvat
saraniityt ovat tukkasotkan suosimaa pesimäympäristöä.
Kahlaajista taivaanvuohi viihtyy hyvin tällä alueella.

Siikarannan-Salmenniemen välinen alue on merkittävää pesimä
ympäristöä silkkiuikulle. Pääosa lahden silkkiuikuista pesi
alueella suurena koloniana. Ruskosuohaukan toinen pää
saalistusalue sijoittui tälle alueelle.

6 PAINUANLAHDEN SUOJELULLINEN ARVO

6.1 PESIVÄN LINNUSTON ARVO

Valtakunnallisessa lintuvesien suoj eluohj elmassa (Komitea-
mietintö 1981) pesivän linnuston arvon määrittelyssä on
käytetty ns. suojelupistearvomenetelmää. Tässä menetelmässä
katsotaan kosteikoista riippuviksi lajit, jotka pesivät vesi-
ja rantaniittyalueilla sekä pensaikkovyöhykkeillä. Pensaikko
vyöhykkeillä pesiviä selviä metsälintulajeja, joiden
olemassaolo ei ole riippuvainen kosteikoista, ei ole
huomioitu. Kullekin kosteikkolajille on annettu pistearvo 1 -

10, jonka suuruus riippuu paisi lajin esiintymisyleisyydestä
vyöhykkeellä, myös arvioidusta lintuvesillä pesivän kannan
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suuruudesta. Eri lajien pisteiden summa on lintuveden pesivän
linnuston suojelupistearvo. Menetelmä ei edellytä tarkkoja
parimääriä. Pistemenetelmällä voidaan verrata eri kosteikkoja
samalla luonnonmaantieteellisellä alueella. Taulukossa 2 on
vertailtu Pohjois-Suomen parhaita lintuvesiä keskenään, arvot
on saatu Komiteamietinnöstä (1981). Painuanlahdelle on
laskettu uudet arvot v. 1989 aineistosta.

Taulukko 2. Pohjois-Suomen parhaimmat lintujärvet suojelu
pistearvon mukaan. 1 = alueen vesipinta-ala (ha), 2 = vesi-
lintujen lajimäärä/parimäärä, 3 = lokkien, pöllöjen ja
päiväpetolintujen lajimäärä, 4 kahlaajien lajimäärä/pari
määrä, 5 = varpuslintujen lajimäärä, 6 = lintulajien
kokonaismäärä, 7 kohteen suojelupistearvo. Painuanlahden
kohdalla suluissa on esitetty Komiteamietinnössä (1981)
esitetyt arvot.

Painuan- Oijärvi Aittojärvi Ainali Toranki- Portimojärvi
lahti (Kuiva- (Pudas- (Haapa- järvi (Ylitornio)
(Vaala) järvi) järvi) vesi) (Kuusamo)

1. 594 631 180 709 233 466

2. 12/113 13/140 10/140 15/215 12/85 10/244
(11/88)

3. 5 (4) 4 4 8 3 2

4. 8/57 7/40 9/48 10/113 7/30 9/76
(7/?)

5. 8 (7) 8 8 10 10 8

6. 33 (29) 32 30 43 32 29

7. 71 (57) 80 82 136 91 83

Lajimäärältään ja parimäärältään kuuluu Painuanlaliti
parhaimpien pohj oissuomalaisten lintuj ärvien joukkoon.
Suojelupistearvoltaan se jää hieman muista vertailukohteista,
sillä lahdella on arvokkaita lintuvesilajeja vähemmän kuin
niillä. Painuanlahden linuston arvokkaimman osan suojelu
pistearvon mukaan muodostavat härkälintu, heinätavi,
lapasorsa, ruskosuohaukka ja punajalkaviklo. Lahdella on
pohjoissuomalaisiin oloihin nähden harvinaisen monipuolinenja runsas pesimälinnusto ja se lukeutuu kansallisesti arvokkaisiin lintuvesiin. Komiteamietinnön (1981) mukaan kansallista arvoa omaavien kohteiden suojelupistearvo on vähintään50, kun se Painuanlahdella oli 1981 57 ja v. 1989 71.
Suojelupistearvon nousu vuoteen 1981 verrattuna johtunee
ruskosuohaukan ja punajalkavikion pesinnästä lahdellav. 1989.
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6.2 MUU LINNUSTOON PERUSTUVA MERKITYS

Lintuveden muutonaikaista merkitystä lintujen levähdys
kohteena on arvioitu seuraavasti (Komiteamietintö 1981):

Hyvin huomattava merkitys. Lepäileviä vesilintuja on havaittu
ainakin jossakin vaiheessa muuttokautta vähintään 2.000
ja/tai kahlaajia 1.000 yksilöä ja/tai kohteella on erityistä
merkitystä suurten arkojen lajien (joutsenet, hanhet, kurki)
levähdyspaikkana.

Huomattava merkitys. Edellä mainittu vesilintujen yksilömäärä
on vähintään 1.000 ja/tai kahlaajien 500 ja/tai kohteella on
merkitystä “suurten lajien” levähdyspaikkana.

Kohtalainen merkitys. Edellä mainittu vesilintujen yksilö-
määrä on yli 500 ja/tai kahlaajien 200 ja/tai jotkut
“suurista lajeista” esiintyvät kohteessa säännöllisesti.

Vähäinen merkitys. Levähtäviä vesilintuja samanaikaisesti
alle 500 ja kahlaajia alle 200. Mikään “suurista lajeista” ei
ole kohteessa säännöllinen muuttovieras.

Suurin määrä Painuanlahdella yhdellä kertaa tavattuja lintuja
oli n. 1.500 (vrt. liite), joista vesilintuja n. 900, kahlaa
jia n. 500 ja lokkeja n. 100. Hanhet, joutsenet ja kurjet
esiintyvät pieninä määrinä lahdella säännöllisesti muutto
aikana. Vesilintujen ja kahlaajien osalta lahdella on huo
mattava muutonaikainen merkitys ja suurten arkojen lintujen
(joutsen, hanhet, kurki) osalta kohtalainen merkitys.

Sulkasadon aikaista merkitystä ei tarkemmin selvitetty, mutta
kesä-heinäkuussa alueella retkeiltiin useamman kerran. Kesä
kuussa sulkasatokerääntymisen aikaan, lahdella oleskeli
useita kymmenien vesilintujen muodostamia parvia, Lahdella
voidaan katsoa olevan huomattava sulkasadon aikainen
merkitys. Komitemietinnön (1981) mukaan huomattava merkitys
on kohteilla, joissa vesilintuja on sulkasadon aikana
parhaimmillaan yli 200.

6.3 RIISTÄNTUOTTOÄRVO

Metsästettävien vesilintujen tuottokyky on katsottu merkittä
väksi suojeluarvoon vaikuttavaksi tekijäksi. Ärvioinnin
pohjaksi Lintuvesien suojeluolijelmassa (Komiteamietintö 1981)
on otettu pesivä vesilintukanta. Tuoton pistearvoa lasket
taessa heinäsorsapari saa arvon yksi ja muut vesilintuparit
painon suhteessa vastaavat arvot. Kaikkien vesilintuparien
pistearvojen summa on kohteen riistantuoton pistearvo. Mikäli
arvo on yli 100, vesilintujen tuotolla on hyvin huomattava
merkitys. Jos arvo on 50 - 100, niin kohteella on huomattava
merkitys vesilintujen tuoton kannalta. Kummankin ryhmän on
katsottu kohottavan kokonaissuoj elumerkitystä.

Riistantuotto, kuten pesivien vesilintujen kantojen suuruus
km, vaihtelee vuosittain. Komiteamietinnön (1981) mukaan
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lahden riistantuottoarvo oli 42, kun se v. 1989 oli 43.
Painuanlahden merkitys riistantuottoalueena on kohtalainen,
lähes huomattava. Metsästettävää kantaa lisää muuttomatkalla
lahdelle pysähtyvät linnut,

6.4 ALUEEN MUU SUOJELULLINEN ARVO

Painuanlahdella ei ole tehty yksityiskohtaista kasvillisuus
kartoitusta. Alue on kyllä ilmakuvattu ja sen perusteella on
olemassa karkea käsitys kasvillisuusvyöhykkeistä, mutta
kasvilajistoa ei ole tarkemmin selvitetty, joten kasvillisuu
den suojelullisesta arvosta sinänsä ei voida sanoa ennen
kartoituksen loppuunsaattamista. Lahti on matala, suojainen
ja rehevöitynyt (mataluus, jätevedenpuhdistamo) niinpä
kasvillisuus on lulujärven oloissa runsasta ja rehevää, mikä
mahdollistaa lahden monipuolisen ja arvokkaan linnuston
olemassaolon.

Lintuvesien kalataloudellista merkitystä on arvioitu
seuraavanlaisella kolmijaolla (Komiteamietintö 1981):

1 Runsastuottoinen alue, joka toimii laajemman alueen
tuotantoalueena.

II Runsastuottoinen alue, jolla kuitenkin lähinnä vain
paikallinen merkitys.

III Alue, jonka kalakannat ovat heikot tai niillä ei ole
sanottavaa taloudellista merkitystä.

Painuanlahti on luokiteltu luokkaan 1. Lahti on kevätkutui
sille kaloille (hauki, lahna) tärkeä lisääntymisalue, joka
mahdollisesti palvelee laajempaakin aluetta. Kalakantojen
tuoton säilyttämisen tarve kohottaa lahden suojelullista
arvoa. Kutuaikaan lahti soveltuu hyvin kalastukseen.
Linnuston suojelun kannalta kalastus on (talvikalastusta
lukuunottamatta) jossain määrin haitallista toimintaa.
Alueella liikkuminen häiritsee kevätmuuttoa ja pesintää.
Kalanpyydyksiin menehtyy helposti vesilintuja, etenkin koko
sukeltajia (uikut, sotkat, koskelot, telkkä).

7 LAHDEN KUNNOSTUS JA LINNUT

Suojelun päämääränä lintuvesillä on näistä eloyhteisöistä
riippuvien lajien kantojen säilyttäminen elinvoimaisina ja
toisaalta lintuvesien moninaiskäyttömuotoj en turvaaminen.
Suojelun avulla voidaan edistää käyttömuotoja, jotka eivät
muuta lintuveden luonnetta. Lintuvesien suojeutavoitteisiin
päästään vain luopumalla luontaista kehitystä huomattavasti
muuttavista käyttömuodoista. Lintuvesiohjelmassa on mukana
myös muuttuneita kohteita, kuten Painuanlahti, joka joutui
säännöstelyn piiriin 1950-luvulla. Suojelun tavoitteena
tällaisilla kohteilla on palauttaa lintuvesi mahdollisimman
tarkoituksenmukaiseen tilaan (Komiteamietintö 1981).

Oulujärven säännöstelyn alettua on veden korkeus lahdella
jäänyt kevättalvella ja alkukesästä aiempaa huomattavasti
alliaisemmalle tasolle (vrt, kuva 2). Tämän seurauksena on
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lahden pesivä vesilintukanta pienentynyt, mutta toisaalta
lahden asema kahlaajien kevätmuuttoaikaisena levähdys
paikkana on parantunut. Linnuston kannalta olisi suositel
tavaa, mikäli lahden kapeimmalle kohdalle, Salmensuuhun,
rakennettaisiin penger ja pohjapato, jonka avulla veden
korkeus voitaisiin kevätmuuton ja pesinnän ajaksi vakiin
nuttaa lähelle säännöstelyn ylärajaa.

Toimenpide parantaisi lähinnä vesilintujen asemaa, jotka
muutenkin muodostavat lahden linnustosta huomattavan osan.
Vesilintujen pesimäkauden alkaessa saraniityt ja muut
kasvillisuusvyöhykkeet olisivat tulvan vallassa, jolloin
avovesireunan rikkonaisuus lisääntyisi ja kasvillisuus
vyöhykkeiden joukossa olisi erillisiä tulvalammikoita, joita
pesivät sorsalinnut suosivat, Todennäköisesti lahdelle
pysähtyisi aiempaa runsaammin vesilintuja levähtämään ja myös
pesimään. Keväällä muuttavien kahlaajien kannalta alueen arvo
huononisi paljaiden lieterantojen puuttuessa.

Kalojen toimeentuloa ja kalakantoja lahdella rajoittaa
Säräisniemen-Kukkolan kalastuskunnan mukaan kevättalvella
jään alla hyvin vähiin supistuva vesitilavuus. Kalastuskunta
on esittänyt myös pohjapadon rakentamista, jonka avulla
lahden vedenkorkeus pidettäisiin 1.1. - 1.5. välisenä aikana
riittävän korkeana, jotta kalakannat säilyisivät lahdessa
talven yli. Kevätkutuisten kalojen kannalta vesi on myös
liian alhaalla. Vakiinnuttamalla vedenkorkeus niin ylös, että
vesi ulottuu kutualueina käytettyihin ruohostoihin touko
(hauki) kesäkuussa (lahna) voisi pohjapadolla olla myös kala
kantojen tuoton suojelua edistävä vaikutus. Linnuston
kannalta veden pinnan tulisi olla korkealla ainakin huhti-
kesäkuun ajan.

Pohjapadon rakentaminen olisi hyvä sekä linnuston että
kalaston kannalta. Kunnostussuunnitelman laatimista varten
tulisi lahdella tehdä kasvillisuuskartoitus (kasvillisuus
vyöhykkeet, lajisto, vesisammalet, tiheys ja tuotto), jossa
myös selvitetään pohjapadon vaikutukset kasvillisuuteen
erilaisilla vedenkorkeuksilla. Linnuston kannalta hyvä
vedenkorkeus voisi olla NN + 122,5 m - 123,0 m.

Lisäksi tulisi tehdä myös kalastoselvitys, jossa selvitetään
kevätkutuisten kalojen nousun asettamat vaatimukset padolle,
parhaat kutupaikat lahdella sekä onko kalastonsuojelun
kannalta syytä rajoittaa kalastusta lahdella. Kalakantojen
parantuessa lahdella voi olettaa myös kalastuksen lisäänty
vän. Kevään ja alkukesän kutupyynti ajoittuu linnuston
suojelun kannalta häiritsevään aikaan, niinpä kalastusta sekä
yleensä veneliikuntaa tulisi välttää ainakin linnustollisesti
arimmilla (arvokkaimmilla) alueilla: Kontiopään - Isorannan
alue, Isonojan suun perukka, Siikarannan - Salmenniemen alue.

Kalojen pyynti tulisi keskittää avovesialueelle sillä ilma
versoiskasvillisuuden seassa kulkevilla avovesiväylillä ja
ruohostojen reunoilla kokosukeltajat joutuvat helposti
pyydyksiin.
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Lahden reunassa sijaitsevat laskeutuslammikot, joiden kautta
kylän asumisjätevedet laskevat lahteen. Tämä on aiheuttanut
hitaasti tapahtuvaa ravinnelisäystä, millä on tähän mennessä
ollut linnuston kannalta edullinen vaikutus lähinnä runsas
tuneen kasvillisuuden kautta, On mahdollista, että typpi- ja
fosforikuormitus myöhemmin aiheuttaa ongelmia lahden tilan
säilymisen kannalta. On tärkeää, että lahden tilaa seurataan
linnuston ja kasvillisuuden osalta. Tehtävään kunnostus
suunnitelmaan on liitettävä myös seurantasuunnitelma.

Nykyisessä tilassaan Painuanlahti on linnustollisesti
merkittävä alue ensinnäkin muuton- (ja sulkasadon) aikaisena
levähdyspaikkana sekä pohjoissuomalaisissa oloissa moni
lajisen ja verrattain lukuisan vesilinnuston pesimäalueena.
Luontainen kehitys rehevillä matalilla lintujärvillä käy
kohti vähittäistä umpeenkasvua, lahdellakin ilmaversois
kasvillisuus (järviruoko) on edennyt viimeisten vuosikymme
nien aikana kohti lahden keskustaa, etenkin lahden kapean
suun molemmin puolin. Ruoikkovyöhykkeen perässä siirtyvät
myös muut kasvillisuusvyöhykkeet kohti avovettä, jonka määrä
vähitellen supistuu.

Toistaiseksi avovettä on lahdella runsaasti, noin 4/5 pinta
alasta. Linnuston kannalta kasvillisuutta ei ole liikaa,
päinvastoin umpeenkasvun edetessä linnuston voi olettaa
lisääntyvän, koska kestänee vielä kauan enennkuin avovesi
alue supistuu niin paljon, että se alkaisi rajoittaa koko
sukeltajakantoja (uikut, koskelot, sotkat, telkkä) ja
kasvillisuuden runsastuessa puolisukeltajien ja uikkujen
parimäärät kasvavat, varsinkin jos kasvillisuuden mosaiikki
maisuus ja heterogeenisuus (vähän yhden lajin suuria
kasvustoja) säilyy edes nykyisellä tasollaan, eivätkä
kasvustot kasva niin tiheiksi, että linnuille alkaa tulla
liikkumavaikeuksja.

Nykyinen tilanne on linnustolle verrattain suotuisa, joten
radikaaleihin toimenpiteisiin ei kasvillisuuden suhteen ole
aihetta. Kasvillisuuden seurannassa linnustonsuojelun
kannalta esiintulevien kunnostustoimenpiteiden lähtökohtana
tulee olla kasvillisuuden rikkonaisuuden ylläpitäminen ja
laajojen ylitiheiden kasvustojen torjuminen (esim. vesi-
kasvien niiton, avovesilampareiden muodostamisen ja sara
niittyjen pensoittumisen estämisen avulla).

Painuanlahden kylätoimikunta on ollut huolissaan kasvillisuu
den leviämisestä rannalla. Toimenpiteenä on esitetty
kasvillisuuden poistoa arvokkaimmilta ranta-alueilta, koska
kasvillisuuden on katsottu haittaavan lahden virkistys-
käyttöä, rantautumista, alentavan rannan myyntiarvoa jne.

Loma-asuntorakentaminen on vapaiden rantojen vähentyessä
ottanut lisääntyvässä määrin käyttöönsä myös lintuvesien
rannat. Suojelun tavoitteena on, että suojelurajauksen
sisäpuolisia alueita ei käytettäisi rakentamiseen. Painuan
lahdellakin rantarakentaminen on lisääntynyt. Linnuston
kannalta kasvillisuutta ei ole tarpeen vähentää.
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Kunnostusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon lahden asema
kansallisesti arvokkaana lintuvetenä. Niinpä mikäli vesi
kasvillisuutta halutaan poistaa tulisi linnustollisesti
arvokkaimmat alueet (edellä tekstissä) jättää toimenpiteiden
ulkopuolelle. Muilla alueilla varovainen kasvillisuuden
poistaminen esim. veneväylien ja pienten avovesipoukamien
luominen voisi linnuston puolesta tulla kysymykseen.

8 TIIVISTELMÄ

Painuanlahti on kansallisesti arvokas lintuvesi, joka
lajistoltaan ja parimäärältään lukeutuu parhaimpiin pohjois-
suomalaisiin lintuvesiin. Pesiviä lajeja oli v. 1989
laskentojen mukaan 56, joiden yhteisparimäärä oli 500. Uikku
ja sorsalintuja pesi 12 lajia (113 paria), kahlaajia 8 lajia
(57 paria), lokkeja 2 lajia (4 paria) ja maalintuja 34 lajia
(326 paria), joista varsinaisia kosteikkolajeja 8 (142
paria). Linnuston suojelupistearvo oli 71. Ärvokkaimman osan
pesimälinnustosta muodostavat runsaslukuinen silkkiuikku
(24 paria), eteläiset rehevien lintuvesien lajit härkälintu
(9 paria), heinätavi (3 paria), lapasorsa (4 paria), rusko
suohaukka (1 pari) sekä punajalkaviklo (3 paria), Vesilinnus
ton valta-asema linnustossa on selvä. Painuanlahdella on
lisäksi huomattava muutonaikainen (vesilinnut ja kahlaajat)
sekä sulkasadonaikainen merkitys. Muuton aikana lahdella
lepäilee pesimälajiston lisäksi myös arktisia vesilintuja
sekä kahlaajia (Oulujärven vedenpinnan ollessa alhaalla).
Painuanlahdella on hyvin huomattava merkitys kevätkutuisten
kalojen lisääntymisalueena.

Linnustollisesti arimmat alueet ovat Kontiopään - Isorannan
alue (silkkiuikku, härkälintu, heinätavi, lapasorsa,
punajalkaviklo, ruskosuohaukka, suurimmat kertymät sorsien ja
kahlaajien muuton aikaan), Isonojansuun perukka (tukkasotka,
taivaanvuohi, rauhallinen pesimäympäristö metsässä pesiville
sorsille) sekä Siikarannan - Salmensuun alue (silkkiuikku,
ruskosuohaukka, härkälintu) *

Painuanlahti joutui säännöstelyn piiriin 1951. Suojelun
tavoite tällaisilla kohteilla on palauttaa lintuvesi
mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen tilaan. Sekä linnuston
että kalaston kannalta olisi pohjapadon rakentaminen
Salmensuuhun tavoitteen mukainen kunnostustoimenpide.
Vakiinnuttamalla vedenkorkeus tammi-kesäkuun ajaksi lähelle
säännöstelyä edeltäneen ajan tulvahuippua (NN + 122,5 m -

NN + 123,0 m) parannettaisiin tällä vesilintujen asemaa,
kalojen toimeentuloa lahdella talvisin sekä kevätkutuisten
kaloj en lisääntymismahdollisuuksia. Kahlaaj ien kannalta
lahden merkitys kevätmuuton aikaisena levähdysalueena tulisi
huononemaan.

Nykyisen kasvillisuuden määrä ja rakenne on linnuston
kannalta hyvä eikä vaadi erityisiä toimenpiteitä. Lahti on
luontaisen kehityksen mukaan kasvamassa vähitellen umpeen.
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Linnuston voi olettaa hyötyvän tästä kehityksestä mikäli
kasvillisuuden rakenne pysyy samana. Linnustollisesti arimmat
alueet tulisi jättää muuttavien toimenpiteiden ulkopuolelle,
samoin kalastusta ja ylipäätään liikkumista tulisi välttää
näillä alueilla lintujen muutto- ja pesimäaikana.

Painuanlahden kunnostussuunnitelmaa varten tulisi tehdä
kasvillisuus- ja kalastoselvitys ja tehtävään kunnostus
suunnitelmaan tulisi liittää myös seurantasuunnitelma.

Kajaanissa 7.11.1989

Biologi Esa Taskinen
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LIITE 3

Taulukko. Muuton kulku Painuanlahdella keväällä 1989

Laji 27.4. 3.5. 9.5. 17.5. 24.5.

Silkkiuikku 41 56 42 45
ilärkälintu 3 16 17 18
Mustakurkku-uikku 1
Haapana 2k+1n3 42k+38n:80 43k+35n: 78 llk+9n:20 14k+4n 18
Tavi 53 86k+76n:162 91k+67n158 16k 16 24k 24
$inisorsa 3k+2n5 4k+3n: 7 14k+4n: 18 12k+2n44 14k: 14
Jouhisorsa 3k+3n:6 12k+9n: 21 21k+lOn: 31 6k+1n 7 9k+5n: 14
Heinätavi 3k+2n: 5 3k+2n: 5 3k 3 3k+1n 4
Lapasorsa 4k+ln: 5 4k+ln: 5
Tukkasotka 6k+5n: 11 73k+44n:117 13k+6n:19 lOk+7n: 17
Lapasotka 2k+2n: 4
Alli 3
Mustalintu 2k: 2 6k : 6 5k+2n: 7
Pilkkasiipi 2k+2n 4 lk 1
Telkkä 15k+9n:24 27k+12n:39 73 16k+6n22 5k+2n 7
Uivelo jj : 1 3k+3n 6 7 2 lk+ln 2
Tukkakoskelo 2k+ln 3 15k+lOn:25 6k+4n 10 6k+6n 12
Isokoskelo 13k+2n45 23k+17n:40 285 78 lk+ln 2

Yht. 76 418 867 259 189

Nokikana 1
Meriharakka 1
Pikkutylli 2
Tylli 2 2
Kapustarinta 2
Töyhtöhyyppä 7 3
Suokukko 16 338 44 2
Taivaanvuohi 1 9 12 2 4
Isokuovi 2 14 25 29 6
Nustavikio 12 1
Punajalkavikio 1 13 1
Valkovikio 2 1? 25 17 6
Metsäviklo 3 2
Liro 12 57 11 10
Rantasipi 1 9 7

Yht. 5 82 477 119 38

Pikkulokki 1 4 1
Naurulokki 33 156 97 52 21
Kalalokki 23 3 3
Selkälokki 1
Hartnaalokki 3 4 3 5 6
Kalatiira 12

Yht. 36 183 104 74 31

KAIKKI LINNUT 138 683 1448 452 258
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Taulukko: Vesi- ja rantalintujen kiertolaskenta

Laji 9.5. 17.5. 24,5. Arvio Tiheys
pareja (yks.) paria/km2

$ilkkiuikku 8 56 24 42 23 45 24 4,0
Härkälintu 9 16 9 17 10 18 9 1,5
Mustakurkku-uikku 1 1 0
Joutsen 4 2 0
Mesähanhi 2 0
Haapana 9 78) 11 0 14 18 11 1,9
Tavi 16 158) 16 16 24 24 16 2,7
Sinisorsa 14 18 12 14 14 14 14 2,4
Jouhisorsa 19 31 6 7 9 14 6 1,0
Heinätavi 3 5 3 3 3 4 3 0,5
Lapasorsa 4 5 4 5 4 0,7
Tukkasotka 44 (11 ) 6 (19) 7 (17 77 1,0
Lapasotka 2 4 0
Alli 2 3 0
Mustalintu 2 (2) 6 (6) 2 7 0
Pilkkasiipi 1 1 0
Telkkä 11 (73 4 (22 5 7 11 1,9
Uivelo 0 (7 0 (2 1 2 0
Tukkakoskelo 3 25 6 10 6 (12 6 1,0
Isokoskelo 7 286) 2 78 1 (2 2 0,3

Yhteensä 113 18,9

Nokikana 1 1 0
Kurki 3 (1) 0

Pikkutylli 1 (2) 0
TyYli 1 2 1 2 1
Töyhtöhyyppä 3 3 2 2 1 1 3
Suokukko ? 338) ? ( 4 1 2 0
Taivaanvuohi 9 12 2 (2 4 4 9
Isokuovi 15 25 20 (29 15 (20 20
Mustaviklo 6 12 1 1 0
Punajalkavikio 3 3 1 1 3
Valkovikio ? (25 13 (17 6 6 6
Metsävikio 2 2 0
Liro ? 2 0
Rantasipi 1 1 6 (9) 5 (7) 6

Yhteensä 57

Pikkulokki 1 (1 2 (4 1 (1 0
Naurulokki 49 (97 26 (52 11 (21 0
Kalalokki 2 (3 2 (3 2
Selkälokki 1 1 0
Harmaalokki 2 (3) 4 5 4 (6) 2
Kalatiira 6 (12

Yhteensä 4
Ruokokerttunen 6 (6 56 56 56
Pajusirkku 33 (39) 49 (49 47 47 49
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TAULUKKO: PÄINUANLAHDEN LINJÄLÄSKENTÄ

LIITE 5

Laji Havaitut Tiheys
parit paria/km2

1 Sinisuohaukka 1 -

2. Ruskosuohaukka 1 -

3. Sepelkyyhky 1 0,1
4. Käki 2 0,1
5. Suopöllö 1 0,3
6. Törmäpääsky 5 -

7. Haarapääsky 3 -

8. Räystäspääsky 3 -

9. Kiuru 2 0,3
10 Metsäkirvinen 1 0,3
11 Niittykirvinen 2 0,8
12 Keltavästarakki 3 1,9
13 Vastarakki 5 3,7
14 Punarinta 2 0,9
15. Pensastasku 6 3,2
16. Kivitasku 1 0,7
17. Räkättirastas 6 2,6
18. Punakylkirastas 3 1,1
19. Ruokokerttunen 63 25,9
20. Hernekerttu 3 1,2
21. Lehtokerttu 11 3,4
22. Pajulintu 124 35,9
23. Kirjosieppo 6 2,6
24 Homotiainen 1 0,6
25 Talitiainen 2 1,0
26 Harakka 2 0,4
27 Varis 6 0,7
28. Peippo 12 4,4
29 Jarripeippo 3 0,7
30. Viherpeippo 1 0,3
31. Punavarpunen 12 3,9
32. Keltasirkku 1 0,4
33. Peltosirkku 1 0,4
34. Pajusirkku 29 13,7

326 111,6
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TAULUKKO: PAINUANLAHDELLA V. 1989 TÄVATUT LINTULAJIT

pv pesintä vanaistettu s tavattu satunnaisesti
p tavattu pesimisaikana r käyttää järveä pääasiassa
m tavattu muuttoaikana ruokailualueena

1. Kaakkuri m 51. Kalalokki m, pv
2. Kuikka p 52. Selkälokki $
3. Silkkiuikku m, pv 53. Harmaalokki m, pv
4. Härkälintu m, pv 54. Kalatiira m, pv
5. Mustakurkku-uikku 55. Sepelkyyhky p
6. Joutsen p 56. Käki p
7. Metsähanhi p 57. Suopöllö p
8. ilaapana m, pv 58. Tervapääsky r
9. Tavi m, pv 59. Palokärki p
10. Sinisorsa m, pv 60. Käpytikka p
11. Jouhisorsa m, pv 61. Kiuru p
12. ileinätavi , pv 62. Tervapääsky r
13. Lapasorsa m, p 63. Haarapääsky r
14. Tukkasotka m, p 64. Räystäspääsky r
15. Lapasotka 65. Netsäkirvinen p
16. Alli m 66. Niittykirvinen p
1?. Mustalintu 67. Västäräkki m, p
18. Pilkkasiipi 68. Kestavästäräkki m, p
19. Telkkä m, pv 69. Punarinta p
20. Uivelo m, p 70. Sinirinta
21. Tukkakoskelo , pv 71. Leppällntu p
22. Isokoskelo in, pv 72. Pensastasku p
23. Ruskosuohaukka pv 73. Kivitasku p
24. Sinisuohaukka p 74. Räkättirastas p
25. Varpuahaukka s 75. Laulurastas p
26. Kalasääski r 76. Punakylkirastas p
2?. Tuulihaukka p 77. Ruokokerttunen p
28. Nuolihaukka s 78. Hernekerttu p29. Riekko p 79. Lehtokerttu p
30. Teen p 80. PajuHntu p
31. Nokikana s 81. Kirjosieppo p
32. Kurki

, p 82. Hömötiainen p
33. Neniharakka 83. Talitiainen p
34. Pikkutylli s 84. Puukiipijä p
35. Tylli p 85. Harakka pv
36. Kapustaninta m, p 86. Varis pv
37. Töyhtöhyyppä pv 87. Närhi s
38. Suokukko 88. Korppi s
39. Taivaanvuohi m, pv 89. Kottarainen p
40. Pikkukuovi n 90. Peippo . p41. Isokuovi pv 91. Järnipeippo m, p
42. Mustavikio 92. Urpiainen
43. Punajalkavikio p 93. Viherpeippo p
44. Lanpivikio 94. Punavarpunen p
45. Valkovikio m, p 95. Lapinsirkku
46. Netsävikio ui 96. Keltasirkku p
4?. Liro ui, pv 9?. Peltosirkku p
48. Rantasipi ui, pv 98. Pajusirkku pv49. Pikkulokki ui, p
50. Naurulokki ui, p
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