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JOHDÄNTO

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta arvokkaat
relievät pienvedet, ns. lintuvedet, ovat joutuneet yhä
useammin ihmisen muuttavan toiminnan kohteiksi. Toisaalta
monet lintuvedet ovat syntyneet tämän toiminnan seuraukse
na. Suunniteltaessa muutosliankkeita ei lintuvesien moni
puoliseen kasvi- ja eläinmaailmaan perustuvaa suurta
luonnonsuojeluarvoa tai niiden korkeaa biologista tuotto-
kykyä ole yleensä otettu huomioon, vaan tällaiset alueet on
taloudellisesti katsottu hyödyntämiskelvottomiksi j outo
maiksi.

Viime vuosikymmenellä on kuitenkin ryhdytty yhä suuremmassa
määrin kiinnittämään huomiota lintuvesien suojeluun. Maa-
ja metsätalousministeriö asetti 24.5.1979 työryhmän
selvittämään Suomen merkittävien lintuvesien ja muiden
rehevien pienvesien alueellisen esiintymisen sekä laatimaan
näiden arvoluokituksen sekä suojeluehdotukset. Työryhmä sai
ehdotuksensa vai- miiksi 31.3.1981 (Komiteamietintö 1981).

Suojelun päämääränä on lintuvesien eliöyhteisöistä riippu
vien lajien kantojen säilyttäminen elinvoimaisina ja
toisaalta moninaiskäyttömahdollisuuksien turvaaminen.

Pesivän linnuston arvo on tärkein lintuveden suojeluarvoon
vaikuttava tekijä. Arvoon vaikuttavat myös kohteen merkitys
muutonaikaisena levähdys- ja ruokailu- sekä sulkasadon
aikaisena kerääntymisalueena, kasvillisuuden ja kalata
loudellinen arvo, veden laatu, rantojen rakentamisaste sekä
alueen merkitys tutkimuskohteena.

Ruokojärvi, Suojärvi ja Rimpilampi kuuluvat valtakunnalli
seen lintuvesien suoj eluohj elmaan (Komiteamietintö 1981),
johon Kainuusta on valittu 11 kohdetta. Tämän työn tarkoi
tuksena oli selvittää Ruoko- ja Suojärven sekä Rimpilammen
pesimä-aikaisen linnuston laji- ja parimäärät sekä järvien
suoje-lullinen arvo etenkin linnuston kannalta. Linnuston
perus-selvitystä voidaan käyttää myöhemmin hyväksi järvien
tilaa ja mahdollisia kunnostusliankkeita suunniteltaessa.
Työ on tehty Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin toimesta.

2 TUTKIMUSALUEEN KUVAUS

2.1 JÄRVIEN SEKÄ LAMMEN HYDROLOGIA JA VEDEN LAATU

Ruoko- ja Suojärvi sekä Rimpilampi sijaitsevat Sotkamossa
Sumsan kylässä. Järvet ovat runsaan kahden kilometrin
mittaisen laskuojan välityksellä yhteydessä Iso-Kiimaseen.
Järvien sekä lammen yhteenlaskettu pinta-ala on 170 ha.
Valtakunnallisessa lintuvesien suojeluohjelmassa esitetty
suojelurajaus on 28 ha maa- ja 170 ha vesialuetta. Kuvassa
1 on esitetty järvien sekä lammen maantieteellinen sijainti
sekä yleiskuva.
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Rimpilampi

Kuva 1. Yleiskuva tutkimusalueiden järvistä.

Ruokojärven suurin pituus on 2180 m ja suurin leveys 1600
m. Järven pinta-ala on 158 ha ja rantaviivaa on 5,7 km.
Valuma-alueen pinta-ala on 8,1 km2. Järveen laskee puro
koillisesta Suojärvestä ja vesi purkautuu Kaatiopuron
laskuojaa pitkin Iso-Kiimaseen. Ruokojärvi on tutkimusalueen järvistä syvin ja karuin syvimmän syvyyden ollessa 6 m.

Pintaveden kemiallisia ominaisuuksia on tarkasteltu Kainuun
vesi- ja ympäristöpiirin tekemien analyysien pohjalta.
Tulokset on koottu taulukkoon 1.

Suo järvi

Suopuro

Ruoko järvi

0 2S0 500n

Kaatiopuro
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Taulukko 1. Ruokojärven pintaveden kemiallia ominaisuuksia

6.4.1971 11.7.1991

Lämpötila (°C) 0,9 19,8
Happi (mg/1) 0,5 8,2
Happi (Kyli. %) <10 90
Sameus (FTU) 8,0 -

Kiintoaine (mg/l) 4,3
Sähkönjohtavuus (ms/m) 4,4 2,7
Älkaliniteetti (mmol/l) 0,33 0,08
pH 6,3 6,6
Väriluku (Ptmg/l) 183 110
COD Mn (mg/l) 17,8 17,0
Kok. typpi (pg/1) 900 820
Nitraatti -N (pg/1) - 5
Kokonaisfosfori (pg/l) 20 25
Fosfaatti -P (pg/1) - <2
Rauta (pg/1) 1100
Mangaani (pg/l) 24

Ruokojärven vesi on vesi- ja ympäristöhallituksen (1988)
laadullisen yleisluokituksen mukaan tuoreimman näytteen
perusteella hyvää. Näytteitä tulisi kuitenkin olla enemmän
ja vuodenaikojen erilaisuudesta johtuen vertailu on
vaikeaa. Järvessä on ollut vakavia happikatoja aiemmin,
jolloin kalat ovat kuolleet. Kesällä happitilanne on
oleellisesti parempi. Järvi on lievästi rehevöitynyt ja sen
vedet ovat liumus-pitoisia, mihin kokonaisfosforin ja -

typen määrät viittaavat. Raudan määrä on melko korkea,
samoin väriluku ja kemiallinen hapen tarve, jotka myös
ilmaisevat järven olevan humus-pitoisen (Oravainen 1987).
Järven humuspitoisuuteen ovat vaikuttaneet valuma-alueen
suot sekä ympäristön ojitukset. Valuma-alueen pinta-alasta
on n. 40 % suota.

Suojärven suurin pituus on 480 m ja suurin leveys 380 m.
Järven pinta-ala on 11,2 ha ja rantaviivaa on 1,6 km.
Valuma-alueen pinta-ala on 1,6 km2. Järveen laskee perattu
puro lännestä Rimpilammelta ja vesi purkautuu Suopuroa
pitkin järven eteläosasta Ruokojärveen. Järvi on kauttaal
taan matala syvimmän kohdan ollessa noin metrin.

Pintaveden kemiallisia ominaisuuksia on tarkasteltu Kainuun
vesi- ja ympäristöpiirin tekemien analyysien pohjalta.
Tulokset on koottu taulukkoon 2.
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Taulukko 2. Suojärven pintaveden kemiallisia ominaisuuksia.

5.4.1971 3.7.1991

Lämpötila (°C) 0,4 20,5
Happi (mg/1) 0,6 8,8
Happi (Kyil. %) <10 98
Sameus (FTU) 21,0 24
Kiintoaine (mg/1) 3,3
Sähkönjohtavuus (ms/m) 5,4 2,6
Älkaliniteetti (mmol/1) 0,45 0,05
pH 6,0 6,13
Väriluku (Ptmg/1) 352 180
COD Mn (mg/1) 29,8 30,6
Kok. typpi (pg/1) 1900 810
Nitraatti -N (pg/1) - <5
Ämmonium -N 6
Kokonaisfosfori (pg/1) 440 69
Fosfaatti -P (pg/1) - 4
Rauta (pg/1) 7700 310
Mangaani (pg/l) 44
Ä-klorofylli (pg/1) 22,3

Suojärven vesi on vesi- ja ympäristöhallituksen (1988)
laadullisen yleisluokituksen mukaan välttävää. Soveltamis
ohjeiden mukaan luokituksia määriteltäessä on tärkeää, että
on riittävän kattava tutkimusaineisto käytettävissä. Tutki
musalueen aiempi vesianalyysi on tehty parikymmentä vuotta
sitten keväällä, jolloin järvi oli vielä jäässä, joten
tulosten keskinäinen vertailu on vaikeaa. Veden humuspitoi
suus on korkea väriluvusta ja kemiallisesta hapen tarpeesta
päätellen. Kokonaisfosforin ja klorofylli-a:n suurien
määrien mukaan järvi on erittäin rehevä, mihin ovat
vaikuttaneet järven valuma-alueen suot sekä niiden ojituk
set. Valuma-alueen pinta-alasta on n. 40 % suota.

Rimpilammen suurin pituus on 140 m ja suurin leveys 50 m.
Lammen pinta-ala on 0,8 ha ja rantaviivaa on 500 m. Valuma
alueen pinta-ala on 1,1 km2. Lammen itäpäästä kulkee perattu
puro Suojärveen. Lampi on umpeenkasvamassa ja sen vesialue
on hyvin pieni. Kauttaaltaan matalan Rimpilammen kokonais
syvyys on noin metri.

Pintaveden kemiallisia ominaisuuksia on tarkasteltu Kainuun
vesi- ja ympäristöpiirin tekemien analyysien pohjalta.
Tulokset on koottu taulukkoon 3.
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Taulukko 3. Rimpilammen pintaveden kemiallisia ominaisuuk
sia. 3.7 otettu näyte on otettu lammen rannalta.

5.4.1971 3.7.1991

Lämpötila (°C) 0,2 19,0
Happi (mg/l) 0,6 6,4
Happi (kyli. %) <10 69
Sameus (FTU) 38,0 1,1
Kiintoaine (mg/l) 0,3
Sälikönjohtavuus (ms/s) 4,3 2,8
Älkaliniteetti (mmol/l) 0,03
pH 5,1 4,8g
Väriluku (Ptmg/l) 310 280
COD Mn (mg/l) 42,5 42,1
Kok. typpi (pg/l) 2300 770
Nitraatti -N (ig/1) - <5
Ämmonium -N 8
Kokonaisfosfori (pg/l) 110 39
Fosfaatti -P (pg/1) - 34
Rauta (pg/l) 3300 340
Mangaani (pg/l) - 52
Ä-klorofylli (pg/1) 6,2
Gran alkaliniteetti -0,005

Rimpilammen vesi on vesi- ja ympäristöhallituksen (1988)
laadullisen yleisluokituksen mukaan välttävää. Kuten tutki
musalueen muissakin järvissä, ei tässäkään näytemäärä ole
riittävä. Vertailu parinkymmenen vuoden takaisen talvinäyt
teen kanssa on vaikeaa. Lisäksi v. 1991 näyte on otettu
lammen rannalta. Lammen vesi on hapahkoa, humuspitoista
suovettä. Humuspitoisuutta ilmaisevat korkea väriluku ja
kemiallisen liapen tarve (Oravainen 1987). Veden ravinnepi
toisuuksien mukaan lampi on rehevöitynyt ja talvella
esiintyy happikatoa. Suureen humuspitoisuuteen vaikuttavat
valuma-alueen soiden runsaus ja niiden ojitukset. Valuma
alueen pinta-alasta on n. 80 % suota.

2.2 KASVILLISUUS

Ruokojärven, Suojärven sekä Rimpilammen pintaa on alennettu
1930-luvulla rakentamalla laskuojat Rimpilammesta ja
Suojärvestä Ruokojärveen ja Ruokojärvestä laskuoja Iso
Kiimaseen. Alueen rantasoista huomattava osa on ojitettu.

Ruokojärveä ympäröivät rantametsät lukuunottamatta järven
kaakkoisosassa sijaitsevia maatiloja, joiden pelloista osa
ulottuu rantaan. Järven eteläosassa on runsaasti pystyyn
kuollutta koivikkoa, pajukkoa ja männikköä. Ruokojärvi on
tutkimusalueen järvistä karuin ja syvin, eivätkä sen
kasvillisuusvyöhykkeet ole laajat lukuunottamatta järven
lounaisosan leveähköä saraniitty- ja ruoikkovyöhykettä.
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Ruokojärven kasvillisuusselvitys perustuu Leena Heikkisen
julkaisemattomaan selvitykseen sekä omiin havaintoihin.
Saraniityn saroja ovat: pullosara (Carex rostrata),
jouhisara (C.laslocanpa), viiltosara (C. acuta), harmaasara
(C. canescens), juurtosara (C. chordorrhlza), mutasara (C.
limosa), riippusara (C. magellanlca) ja jokapaikansara (C.
nigra). Pajuista alueella kasvoi mm. kiiltopaju (Sallx
phyliclfolia), pohjanpaju (S. lapponum), virpapaju (S.
aurlta) sekä halava (S. pentandra). Muita saraniityn
kasveja ovat juolukka (Vaccinlum uliginoswn), isokarpalo
(V. oxycoccos), suopursu (Ledum palustre), suokukka
(Andromeda polifolla), vaivero (Chamaedaphne calyculata),
suoputki (Peucedanum palustre), myrkkykeiso (Cicuta
virosa), suohorsma (Epllobium palustre), pikkumatara
(Gallum trifidum), jouhivilivilä (Juncus filiformis),
lulitavilla (Erlophorum angustifollum) ja rantaluikka
(Eleocharls palustris). Lisäksi rantavyöhykkeessä viihtyi
vät terttualpi (Lysimachia thyrsiflora), kurjenjalka
(Potentilla palustris), vehka (Calla palustris), ratamo
sarpio (Alisma plantago-aquatica), raate (Menyanthes trlfo
liata), rimpivesiherne (Utrlcularia intermedia), rönsy
leinikki (Ranunculus repens) sekä rahkasamiualet (Sphagnum
sp.)

Ruoikkovyöhykkeessä kasvaa järvikortteen (Equisetum
fluviatile) lisäksi järvikaislaa (Schoenoplectus lacustris)
sekä järviruokoa (Phragrnites australis).

Vesikasveista Ruokojärvellä kasvaa seuraavia lajeja:
Ulpukka (Nuphar lutea), pohjanlumme (Nymphaea candida),
palpakko (Sparganium sp.), hapsiluikka (Eleocharls aclcula
rls), paunikko (Crassula aquatica). Vidoista tavattiin
purovita (Potamogeton alpinus), uistinvita (P. natans),
pikkuvita (P. berchtoldii), ahvenvita (P. perfollatus) sekä
tyippälelitivita (P. obtuslfolius). Muita vesikasveja
Ruokojärvellä ovat järvisätkin (Ranunculus peltatus),
ruskoärviä (Myriophyllum alternlflorum), nuottaruoho
(Lobelia dortmanna) ja lahnanruohokasveista vaalealalinan
ruolio (Isoetes echinospora) sekä tummalalinaruoho (1.
lacustrls).

Suojärvi on matala ja myös sitä ympäröivät rantametsät.
Itäosaa lukuunottamatta järven ympärillä on leveät saranii
tyt ja ruoikot, jotka ympäröivät myös umpeenkasvavaa
Rimpilampea.

Saraniityillä kasvaa saroja (Carex sp.), velikaa (Callapalustris), kurjenj alkaa (Potentilla palustris), suoputkea(Peucedanum palustre), terttualpia (Lyslmachia thyrsiflora), tupasvillaa (Eriophorum vaginatum), luhtavillaa (E.
angustifoliwn), raatetta (Menyanthes trifoliata), juolukkaa (Vaccimum ullginosum), isokarpaloa (V. oxycoccos),
rahkasammalia (Sphafnum sp.), kiiltopaju (Salix phylicifolia) sekä pohjanpajua (S.lapponium).
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Ruoikkovyöhykkeen valtalaji on järvikorte (Equisetum flu
viatile) ja Suojärvessä on siellä täällä leveäosmankäämiä
(Typha latifolia).

Kelluslehtisiä Suojärvellä kasvaa pohjanlummetta (Nymphaea
candida) sekä uistinvitaa (Potamogeton natans). Rimpilampi
on sammaloitunut.

Alueen kasvillisuutta on esitelty kuvissa 2-7, liitteet
1-3.

3 AINEISTO JA MENETELMÄT

Alueella käytiin yhteensä seitsemän kertaa, jotka jakaan
tuivat kuukausittain seuraavasti: V 3, VI 3 ja VII 1
kertaa.

Pesivän vesilinnuston kanta arvioitiin Kauppisen (1988) ja
maalintujen Järvisen, Koskimiehen ja Väisäsen (1988)
ohjeiden mukaan. Rantalintujen ja varpuslinnuista ruoko
kerttusen ja pajusirkun pesivät kannat arvioitiin kierto
laskentojen ja muiden käyntikertojen perusteella.

Vesilinnut laskettiin 1.5., 7.5., 29.-3O.5. ja 8.6. (paitsi
Rimpilampi) sekä vesilintupoikueet 3.7. kiertolaskentana.
Laskentojen toisto on tärkeää, sillä eri lajien muutto- ja
pesinnän aloittamisajankohdat vaihtelevat. Laskenta tulisi
suorittaa sen lyhyen ajanjakson aikana, jolloin pesivä
kanta on asettunut paikoilleen, mutta parisuhteet eivät
vielä ole katkenneet. Laskentaa ei voida pitää luotettava
na, jos koiraat ovat liittyneet yli 4 yksilön kierteleviin
parviin.

Kiertolaskenta suoritettiin kiertämällä järvet jalkaisin
tai veneellä lähellä vesirajaa sopivia tähystyspaikkoja
hyväksi käyttäen. Apuna lajiston määrittämisessä käytettiin
kiikaria ja kaukoputkea.

Maalintujen linjalaskenta suoritettiin 25.6. kiertämällä
vesialueet jalkaisin noin 100 metrin päässä rantaviivasta
käyttäen apuna kiikaria lajinmäärityksessä. Muistiin
merkittiin kaikki nälidyt ja kuullut linnut, joiden perus
teella laskettiin parimäärät. Lintujen lajikohtainen
pesimistiheys laskettiin Järvisen ja Väisäsen (1983)
esittämän kaavan, D=K*Sb/L mukaan. Kaavassa D on lajin
pesimätiheys (paria/km2), K lajikohtainen havaittavuusker
roin, Sb laskennassa havaittu parimäärä ja L linjan pituus
(km). Yleensä laskennassa havaitaan arviolta n. 60 %
lintupareista (Järvinen & Väisänen 1983), joten todelliset
pesimätiheydet ovat esitettyjä suurempia. Yölaulajat
laskettiin 13.6.

Pesimälinnusto, lajit ja parimäärät, ovat arvioita vuoden
1991 kannasta. Vuosittaiseen kantaan vaikuttavat talvehti
misalueiden olot, edellisvuoden poikastuotto ja kevään
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sääolot (Koskimies & Pöysä 1987). Kevät gg oli kolea ja
noin pari viikkoa tavanomaista myöhässä. Lähes koko kesäkuu
oli poikkeuksellisen sateinen ja viileä, mikä vaikutti
lintujen pesintään, samoin kuin niiden näkymiseen ja
kuulumiseen heikentävästi. Laskennat oli näinollen suori
tettava usein erittäin epäedullisissa sääolosuhteissa,
jotka yhdessä käytettävissä olleen lyhyehkön työskentely-
ajan myötä vaikuttivat siihen, että alueen todellinen
pesivä linnusto saatiin arvoiduksi ilmeisesti vain osit
tain.

4 ALUEEN LINNUSTO

4.1 PESIVÄ LINNUSTO

Alueiden linnusto on varsin monipuolinen, vesilintujen
muodostaessa valtaryhmän. Joukossa on muutamia eteläisten
lintujärvien tunnuslajeja. Laskentojen ja kesän muiden
havaintojen perusteella alueella havaittiin yhteensä 11
vesilintulajia, joista alueella pesivänä kahdeksan lajia.
Lokkeja tavattiin kolmea lajia, joista luultavasti yksi
laji pesi. Tiiroista alueella nähtiin yksi laji. Vesilintu
jen parimääräksi alueella arvioitiin 48 paria ja tiheydeksi
81,6 paria/km2.

Joutsen (Cygnus cygnus) pesi molemmilla järvillä sekä
Rimpilammella, jossa kevätmuuton aikana nähtiin myös metsä
hanhia (Anser fabalis). Puolisukeltajasorsista yleisimmät
olivat sinisorsa (Anas platyrhynchos) ja haapana (Anas
penelope). Muita pesiviä puolisukeltajia olivat tavi (Änas
crecca) ja jouhisorsa (Anas acuta). Kokosukeltajasorsista
alueella pesivät tukkasotka (Aythya fuligula) ja telkkä
(Bucephala clangula), joka puuttui Rimpilammelta. Uivelo
pari (Mergus albellus) nähtiin ainoastaan keväällä muutto-
aikana Suojärvellä ja mustalintupari (Melanitta nigra)
Ruokojärvellä toukokuun lopussa. Silkkiuikku (Podiceps
cristatus) pesi ainakin Ruokojärvellä, Suojärven parin
pesintää ei pystytty varmistamaan. Ruokojärvellä nähtiin
myös yksinäinen kuikka (Gavia arctica) toukokuun lopussa.
Vesilintujen kiertolaskentojen tulokset on esitetty
taulukoissa 4-6, liitteet 4 ja 5.

Kahlaajista järvillä tavattiin seitsemän lajia, joista
pesimälajeja oli viisi ja kokonaisparimäärä 15. Runsas
lukuisin oli valkovikio (Tringa nebularia). Muita pesiviä
kahlaajia olivat liro (Tringa glareola), kuovi (Numenius
arquata), taivaanvuohi (Gallinago gallinago) ja rantasipi
(Actitis hypoleucos). Metsävikloja (Tringa ochropus)
nähtiin kevätmuuton aikana toukokuun alkupuolella, ja kuun
lopussa kuultiin pikkukuovin (Numenius phaeopus) ääntä.
Kahlaajien arvioidut parimäärät on esitetty taulukossa 7
(liite 5).

Muita komiteamietintöön (1981) kuuluvia pesiviä kosteikko
lajeja olivat kurki (Grus grus), keltavästäräkki (Motacil
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la flava), västäräkki (Motacilla alba), niittykirvinen
(Anthus pratensis), pensastasku (Saxicola rubetra),
ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus), punavarpunen
(Carpodacus erythrinus) ja pajusirkku (Emberiza schoeni
clus).

Lokeista Suojärvellä pesi ilmeisesti naurulokki (Larus
ridibundus). Mietinnön mukaisista lajeista pysyvän reviirin
lajeja olivat harmaalokki (Larus argentatus), pikkulokki
(Larus minutus) sekä Kainuussa harvinainen luhtahuitti
(Porzana porzana), joka huuteli Ruokojärven eteläosan
vetisellä sarakasvustolla. Haukoista nähtiin sinisuohaukka
(Circus cyaneus) sekä nuolihaukka (Falco subbuteo).

Maalintulaskennassa havaittiin Ruokojärvellä 126 pesivää
paria 27 lajista, Suojärvellä 26 paria 13 lajista ja Rimpi
lammella 14 paria 6 lajista. Kokonaistiheys oli Ruoko
järvellä 93,9 paria/km2, Suojärvellä 75,6 paria/km2 ja
Rimpilammella 98,1 paria/km2. Laskennan loppupuolella
alkaneen sateen vuoksi jäivät kahden viimeisen alueen
lajimäärät vähäisiksi. Laskentojen tulokset on nähtävissä
taulukossa 8 (liite 6). Jokaisella alueella yleisin laji
oli pajulintu (Phylloscopus trochilus). Muita yleisiä
olivat Ruokojärvellä ruokokerttunen (Acrocephalus schoeno
baenus), peippo (Fringilla coelebs) ja pajusirkku (Emberiza
schoeniclus). Kanalinnuista alueella pesii riekko (Lagopus
lagopus), teen (Tetrao tetrix) sekä metso (Tetrao urogal
lus).

42 Lajikohtainen tarkastelu

Ruokojärvellä, Suojärvellä ja Rimpilammella tai niiden
lähiympäristössä tavattiin vuoden 1991 laskennoissa sekä
muilla käyntikerroilla seuraavat lintulajit. Pesivistä
varsinaisista kosteikkolajeista on esitetty Suomen lintu
atiaksen (Hyytiä et.al 1983) sekä Suomen linnuston (Solonen
1985) mukaan pieni katsaus lajien levinneisyydestä maassam
me elinympäristövaatimuksineen. Pesivän kannan suuruutta on
arvioitu omien ja käytettävissä olleiden havaintojen perus
teella. Taulukkoon 9 (liite 7) on koottu tutkimusalueella
tavatut lintulajit.

1. Kuikka (Gavia arctica)

Yksi yksilö nähtiin Ruokojärvellä 30.5.

2. Silkkiuikku (Podiceps cristatus)

Pesii Etelä- ja Keski-Suomessa runsasravinteisilla järvillä
ja merenlahdilla. Pesimäpaikoiksi soveltuvat ilmaruohostot
ovat edellytyksenä lajin toimeentulolle. Suosituimpia
pesimäpaikkoja ovat ruoikot, myös kosteikot ja kaislikot
kelpaavat. Pääasia on, että pesä voidaan rakentaa kasvil
lisuuden suojaan ja että pesälle pääsee uimalla. Ruoko
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järvellä pesi yksi pari ja Suojärvellä nähtiin yhden parin
suorittavan kosiomenoj a.

3. Joutsen (Cygnus cygnus)

Maamme joutsenkanta taantui vainon seurauksena jyrkästi
viime vuosisadalla ja tämän vuosisadan alussa. 1940-luvun
lopulla oli joutsenia enää 15 paria. Vainon loputtua kanta
alkoi elpyä ja kokonaiskanta on lisääntynyt jo 300-400
pariin. Lajin oletetaan levittäytyvän tulevaisuudessa yhä
etelämmäksi. Pohjois-Suomen joutsenet pesivät vetisillä
avosoilla ja nevojen rimmissä. Vähäisempi osa kannasta
lisääntyy ruohostoisilla järvillä. Muualla maassa joutsenetovat etupäässä rehevien lintuvesien asukkeja. Joutsen onpesinyt alueella jo vuosia. Ruokojärvellä pesintä tuottitänä vuonna kolme poikasta, samoin Suojärvellä. Rimpi
lammella erno nähtiin hautornassa, mutta poikasia ei korkean
ruoikon vuoksi pystytty näkemään.

4. Metsähanhi (Anser fabalis)

Rimpilammella nähtiin yksi pari 1.5.

5. Haapana (Allas penelope)

Levinneisyyden painopiste on pohjoisessa, joskin runsastunut myös Etelä-Suomessa. Pesii monenlaisten vesistöjen
tuntumassa eikä ole elinympäristönsä suhteen kovinkaan
vaatelias. Muutama pesivä pari molemmilla järvillä sekälammella.

6. Tavi (Alias crecca)

Kannan painopiste on lievästi pohjoisessa. Pesii yleisenäkoko maassa. Kaikentyyppisten vesien lähiympäristössä,
metsissä ja soilla, usein kaukana vedestä. Ruokojärvellä
ainakin yksi pari samoin Suojärvellä, Rimpilammella kaksi
paria.

7. Sinisorsa (Anas platyrhynchos)

Runsain vesilintulajimme, etenkin Etelä- ja Keski-Suomessakannan harventuessa polijoista kohti. Suosii ruohostoisia jaravintorikkaita lintujärviä. Pesä huolella kätkettykasvillisuuden suojaan ruoikkoon, rantaniitylle taikauemmaksi metsään. Ruokojärvellä pesi viisi, Suojärvellä
neljä paria ja Rimpilammella yksi pari.

8. Jouhisorsa (Anas acuta)

Levinneisyydeltään pohjoinen laji. Esiintyminen Suomessapainottuu seuduille, joilla on runsaasti aukeita soita,rantaniittyjä tai laajoja viljelyksiä. Pesii aukeillaniittymäisillä paikoilla ja usein suhteellisen lähellävesirajaa. Suojärven kanta kaksi paria, Rimpilammen yksipari.
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9. Tukkasotka (Äythya fuligula)

Yleinen pesimälintu koko maassa. Laji tulee toimeen
monenlaisissa vesiympäristöissä. Pesii sisämaassa lähellä
vettä ruoliokasvillisuuden seassa matalissa ruoliottuneissa
järvissä ja lahdissa. Ruokojärven kanta viisi, Suojärven
neljä ja Rimpilammen kolme paria.

10. Mustalintu (Melanitta nigra)

Yksi pari Ruokojärvellä 30.5.

11. Telkkä (Bucephala clangula)

Pohjoisten havumetsien lajistoon kuuluva. Pesii koko maassa
ja on Suomessa pesivistä sorsalinnuista runsaslukuisimpia.
Telkän elinympäristövaatimukset ovat vesistön laadun
suhteen väljät. Vesistön laatua tärkeämpää ovat rantojen
metsäisyys ja sopivat pesäkolot. Pesi Ruokojärven ja
Suojärven pöntöissä, edellisessä viisi, jälkimmäisessä
kolme paria.

12. Uivelo (Mergus aibellus)

Yksi pari nähtiin 7.5. Suojärvellä.

13. Sinisuohaukka (Circus cyaneus)

Sinisuohaukka nähtiin Ruokojärven itäpäässä 29.5.

14. Varpushaukka (Accipiter nisus)

Nähtiin Rimpilammen ja Suojärven välisessä maastossa 29.5.

15. Hiirihaukka (Buteo buteo)

Nähtiin Ruokojärven lounaispuolella 3.7.

16. Ampuhaukka (Falco columbarius)

Tavattiin 1.5. Ruokojärvellä lentämässä pellon yllä.

17. Nuolihaukka (Falco subbuteo)

Saalisteli 3.7. Ruokojärven länsipäässä.

18. Riekko (Lagopus lagopus)

Pesinee alueella, yksi pari nähtiin Suojärvellä 1.5. ja
25.6.

19. Teen (Tetrao tetrix)

Nähtiin ainoastaan Ruokojärven ympäristössä.
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20. Metso (Tetrao urogallus)

1.5. tavattiin Ruokojärvellä koppelo, 3.7. poikue.

21. Luhtahuitti (Porzana porzana)

Relievien lintujärvien laji, mutta vähemmän vaatelias elin-
ympäristönsä suhteen. Muiden rantakanojen tapaan eteläisen
Suomen lintu. Suosii vetisiä sarakasvustoja, jonne laatu
vaikeasti löydettävän pesän. Kainuussa hyvin harvinainen
pesimälintu, kesähavaintoja ääntelevistä linnuista on
useita. (Helo 1972, 1975, 1980) Ruokojärven eteläosan
saraikosta kuului huuteleva koiras 30.5. ja 8.6.

22. Kurki (Grus grus)

Esiintyy lähes koko maassa monentyyppisillä soilla. Elin-
piiriin kuuluu usein avovettä, metsälampia, rantaniittyjä
ja peltoja. Pesä sijaitsee useimmiten suon vetisimmässä ja
vaikeakulkuisimmassa osassa. Ruokojärvellä nähtiin ja
kuultiin usein yksi pari. Suojärvellä ja Rimpilammella
nähtiin silloin tällöin yksittäisiä lintuja alkukesästä.

23. Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)

Yleinen pesimälintu koko maassa. Kanta on vahvin Pohjois-
Suomen soilla, Kainuussa ja Suomenselällä. Pesimäympäristöt
ovat avoimia, reheviä ja vetisiä. Pesä sijaitsee maassa,
matalassa syvennyksessä, enemmän tai vähemmän vetisen
saraikon kätkössä. Riistalintu, jota metsästetään meillä
suhteellisen vähän. Ruokojärvellä ainakin yksi reviiri.

24. Pikkukuovi (Numenius phaeopus)

Ruokojärvellä kuultiin ääntä 29.5.

25. Isokuovi (Numenius arquata)

Eteläinen laji, joka pesii yleisenä Perämeren pohjukan ja
Pohjois-Karjalan länsiosien korkeudelle saakka. Kanta on
paikoin valivistunut levinneisyysalueen pohj oisosissa,
etelässä laji on taantunut. Pesii laajahkoalaisilla
avoimilla rantaniityillä, pelloilla ja soilla. Pesä
sijaitsee enemmän tai vähemmän heinien, sarojen tai
varpujen kätkössä. Ruokojärvellä pesi yksi pari ja Suojär
vellä kaksi.

26. Valkovikio (Tr±nga nebularia)

Pohjoinen, karujen suoseutujen, kuivien kangasmetsien
pesimälintu. Kanta on runsain Pohjois- ja Itä-Suomessa.
Viihtyy pienillä, metsän ympäröimillä rämepainanteilla,
metsälampien rämerannoilla ja kosteilla metsäniityillä.
Jäkäliköissä sijaitseva pesä voi olla kaukanakin lähimmästä
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suosta tai rannasta. Ruokojärven kannaksi arvioitiin neljä
paria, Suojärven ja Rimpilammen molempien kannaksi yksi
pari.

27. Liro (Tringa giareola)

Liro pesii koko maassa, joskin kannan painopiste on pohjoi
sessa. Laji viihtyy kaikentyyppisillä kosteilla, avoimilla
ja harvapuustoisilla soilla. Pesä sijaitsee hyvin kätketty
nä yleensä maassa, mutta lajin tiedetään pesivän myös
keskikokoisten varpuslintuj en pesissä. Runsaslukuisimpia
ellei peräti maamme runsaslukuisin kahlaaja. Ruokojärvellä
ja Suojärvellä pesi molemmissa ainakin yksi pari, Rimpi
lammessa kaksi paria.

28. Metsäviklo (Tringa ochropus)

Levinneisyydeltään eteläinen. Pesii tasaisen harvalukuisena
soistuneissa metsissä Etelä- ja Keski-Suomessa. Pohjoisessa
laji pesii rehevien, eteläisiä pesimäympäristöjä muistutta
vien laaksojen, purojen ja lampien tuntumassa. Sopivia
pesäpaikkoja tarjoavat raulialliset, tiheät sekametsäkorvet
ja korpikuusikot, usein avoimen rannan, suon tai hakkuu
aukean tuntumassa. Laji sopeutuu hyvin metsäympäristön
muutoksiin. Suojärvellä nähtiin 7.5. neljä yksilöä.

29. Rantasipi (Äctitis hypoleucos)

Yleinen karujen rantojen tyyppilintu koko maassa. Linnun
oleskeluympäristöä ovat paljas rantavyöhyke, kivikot ja
karikot. Vaatimaton pesäkuoppa on yleensä hyvässä suojassa
kasvillisuudessa, pensaan alla tai ruohikon kätkössä.
Ruokojärven itäosassa yksi pysyvä reviiri.

30. Naurulokki (Larus ridihundus)

Pesii runsaslukuisena suurinakin yhdyskuntina etenkin
rehevillä vesillä siellä täällä Etelä- ja Keski-Suomessa,
missä pesii myös soilla. Erillisesiintymiä siellä täällä
maan pohjoisosissa Lapin perukoita myöten. Kannan voimakas
nousu, etenkin 1950- ja 1960-luvuilla on sittemmin hidastu
nut ja monin paikoin taantunut. Ruokojärvellä naurulokkeja
nähtiin muutamasta useampaan kymmeneen lähes joka kerta.
Suojärvellä oleskeli 20-40 naurulokkia säännöllisesti,
joista todennäköisesti osa pesi. Rimpilammella nähtiin
silloin tällöin muutama yksilö.

31. Pikkulokki (Larus minutus)

Muutamia pesimättömiä lintuja nähtiin tai kuultiin tutki
musalueella useaan otteeseen.

32. Harmaalokki (Larus argentatus)

Pari havaintoa alueella, sekä Ruoko- että Suojärvellä.
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33. Kalatiira (Sterna hirunda)

Muutamia yksilöitä toukokuun lopussa Ruokojärvellä.

34. Sepelkyyliky (Columba palumbus)

Nähtiin 7.5. ja 29.5. Ruokojärveen rajoittuvalla pellolla.

35. Käki (Cuculus canorus)

Silloin tällöin kuultiin kukuntaa koko alueella.

36. Haarapääsky (Hirundo rustica)

Useita yksilöitä saalistelemassa hyönteisiä järven ylläsekä Ruoko- että Suojärvellä pitkin kesää.

37. Räystäspääsky (Delichon urbica)

Useita yksilöitä hyönteisjahdissa sekä Ruoko- että Suojärvellä etenkin alkukesästä.

38. Metsäkirvinen (Anthus trivialis)

Muutama reviiri Ruokojärven rantametsässä.

39. Niittykirvinen (Änthus pratensis)

Pesii avoimessa valoisassa maastossa Järvi-Suomea lukuunottamatta yleisenä koko maassa. Pesä hyvin kätkettynämatalan kasvillisuuden suojassa sopivan aukkoisessakasvillisuudessa. Suojärven ympäristössä muutamia pareja.

40. Keltavästäräkki (Motacilla flava)

Pesii yleisenä, useimmiten löyhinä ryhminä soilla janiityillä koko maassa ollen runsain pohjoisessa. Viihtyyparhaiten puuttomilla harvaan matalapuisilla sekä pensaikkoisilla mailla. Edellytyksenä on, että lähistöllä onvettä, vaikkapa lätäköitä tai ojia. Koko alueella pesimuutamia pareja.

41. Västäräkki (Motacilla alba)

Tyypillinen rantojen asukas kaikkialla Suomessa. Elinympäristövaatimuksiin kuuluvat: ainakin pieni valoisaaukio, koko kesän kasvittomana pysyviä pintoja sekäravinnon pyydystämistä että soidinta varten sekä jonkinlaisia luonnonmurrokkoja tai ihmisen tekemiä rakennelmiapesäpaikaksi. Rimpilammen ympäristössä lähellä kalliomuodostelmaa varoitteli yksi lintu ojanpenkalla maalintulaskennassa 25.6.

42. Punarinta (Erithacus rubecula)

Vähintään yksi reviiri Ruokojärven läheisyydessä.
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43. Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)

Maalintulaskennassa 25.6. Ruokojärvellä yksi reviiri.

44. Pensastasku (Saxiola rubetra)

Tyypillinen avomaiden laji, joka puuttuu pesivänä vain
tunturialueelta. Viihtyy lulitaniityillä, laajoilla pelto
aukeilla ja soillakin. Pesä joskus yllättävän avoinkin,
yleensä kasvillisuuden suojassa. Yksi reviiri Ruokojärven
peltoaukealla.

45. Räkättirastas (Turdus pilaris)

Pari reviiriä sekä Ruoko- että Suojärven rantametsissä.

46. Laulurastas (Turdus philomelos)

Vähintään yksi reviiri Ruokojärven rantametsissä.

47. Punakylkirastas (Turdus iliacus)

Ainakin 8 reviiriä Ruokojärven läheisyydessä, Suojärvellä
yksi.

48. Ruokokerttunen (Äcrocephalus schoenobaenus)

Pesii kosteilla pensaikkomailla koko Suomessa. Kanta on
vahvin Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä Lapissa. Elin
ympäristölle ovat tyypillisiä erilaiset rantaruohistot sekä
-pensaikot. Pesä yleensä hyvin kätketty kasvillisuuden
piiloon. Maalintulaskennoissa 25.6. havaittiin Ruoko
järvellä 13 reviiriä, Suojärvellä kaksi.

49. Lehtokerttu (Sylvia bonn)

Pysyvä reviiri Suojärven rannassa olevan kesämökin pihas
sa.

50. Paj ulintu (Phylloscopus trochulus)

Rantametsien runsain laji. Maalintulaskennassa 25.6.
havaittiin järvien ympäristöissä yhteensä 52 reviiriä.

51. Hippiäinen (Regulus regulus)

Maalintulaskennassa 25.6. yksi lintu Ruokojärven lounais-
osassa.

52. Harmaasieppo (Muscicapa stniata)

Ainakin yksi reviiri Ruokojärven rantametsikössä.
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53. Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)

Suojärven rannalla sijaitsevan kesämökin alueella yksi
reviiri.

54. Hömötiainen (Parus montanus)

Maalintulaskennassa 25.6. havaittiin Ruokojärven ympäris
tössä muutamia yksilöitä, Suojärvellä tavattiin yksi.

55. Talitiainen (Parus major)

Yksi lintu kuultiin Ruokojärvellä 12.6.

56. Puukiipijä (Certhia familiaris)

Kuultiin maalintulaskennassa Ruokojärvellä 25.6.

57. Närhi (Garrulus glandarius)

Nähtiin Ruokojärvellä maalintulaskennan yhteydessä 25.6.

58. Varis (Corvus corone cornix)

Muutamia ysilöitä satunnaisesti sekä Suo- että Ruoko
j ärvellä.

59. Peippo (Fringifla coelebs)

Useita reviirejä Ruokojärven ympäristössä, Suojärvellä ja
Rimpilammella molemmilla yksi.

60. 3ärripeippo (Fringilla montifringilla)

Ruokojärvellä useita reviirejä, Suojärvellä yksi.

61. Vihervarpunen (Carduelis spinus)

Muutamia yksilöitä tavattiin sekä Ruoko- että Suojärvellä.

62. Urpiainen fCarduelis flammea)

Satunnaisia lintuja Ruokojärvellä ja Suojärvellä.

63. Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)

Pesii verraten yleisenä pensaikkoisilla kulttuurimailla ja
lehtimetsissä. Kaakkoinen laji, joka on tällä vuosisadalla
levinnyt nopeasti länteen ja luoteeseen. Laulua kuultiin
maalintulaskennassa 25.6. Ruokojärvellä kuultiin kolme
reviiriä.

64. Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)

Yksi havainto 25.6. maalintulaskennassa Ruokojärvellä.
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65. Keltasirkku (Emberiza citrinella)

Ruokojärvellä 1.5. kuultiin yksi lintu.

66. Pohjansirkku (Ernberiza rustica)

Kuusi reviiriä Ruokojärvellä 25.6. maalintulaskennassa ja
kaksi Suoj ärvellä.

67. Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)

Esiintyy yleisenä koko maassa kosteilla pensaikkoalueilla
ja ruoikkomailla. Lajin painopiste on edelleen Pohjois
Suomessa. Pesä sijaitsee yleensä hyvin piilotettuna maassa
pajupensaan alla tai ruoikon tms. suojassa. Maalintulasken
nassa Ruokojärvellä havaittiin yhdeksän reviiriä, Rimpi
lammella ja Suojärvellä molemmilla neljä.

5 TUTKIMUSÄLUE LINTUJEN ELIN
YMPÄRISTÖNÄ

Tutkimusalueen linnuston valtaryhmä on vesilinnut. Olleel
lisia tekijöitä vesilintujen habitaatin valinnassa ovat
rantaviivan muoto, suojaisten lahdekkeiden ja lammikoiden
esiintyminen, ranta- ja vesikasvillisuuden määrä ja laatu
sekä veden syvyys ja väri (Hilden 1965). Järven koon
kasvaessa vesilintujen laji- ja parimäärät kasvavat ja
tiheys pienenee (Lehikoinen 1977). Monissa järvissä
laajoilla avovesialueilla ei ole niiden syvyyden vuoksi
vesilinnuille merkitystä (Pöysä 1983).

Ruokojärven ja siinä yhteydessä myös Suojärven ja Rimpi
lammen vesipintaa on laskettu 30-luvulla korkeiden kevät
tulvien vuoksi, jotka nykyisin ovat supistuneet lähes
olemattomiin. Ruokojärvi on tutkimusalueen kohteista
karuin, syvin ja sen avovesialue on laaja. Vesilintujen
laji- ja parimäärät ovat alueen suurimmat. Suojärvi on
suhteellisen matala ja rehevä, samoin Rimpilampi, joka on
kasvamassa vähitellen umpeen. Vedenpinnan laskun lisäksi
alueella tehdyt runsaat ojitukset ovat edistäneet erityi
sesti Rimpilammen umpeenkasvua ja muuttaneet Suojärven
luonnontilaa. Alueen vedet ovat melkoisen humuspitoisia,
johtuen valuma-alueen suopitoisuudesta sekä soiden ojituk
sesta.

Vesilinnuston kannalta tärkeitä tekijöitä kasvillisuuden
suhteen ovat kasvillisuuden ja avoveden välinen suhde,
avovesireunan rikkonaisuus ja kasvillisuusvyöhykkeiden
määrä (Pöysä 1983).

Ruokojärven kasvillisuusvyöhykkeet eivät ole laajat lukuun
ottamatta järven länsiosia, jossa saraniityt ja ruoikot
rikkovat avovesireunaa. Tässä osassa järveä on myös
vetisessä rantametsässä pystyynkuolleita koivuja ja
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mäntyjä. Järveä ympäröivät osin ojitetut ja hakatut
rantametsät. Rikkonaisesta rantaviivasta hyötyvät alueen
tukkasotkat sekä puolisukeltajasorsat, joista heinä
sorsalle, taville ja haapanalle rauhalliset metsävyöhykkeet
tarjoavat suojaisan pesäpaikan. Järvellä viihtyy myöstelkkä, joka pesii järven rantapöntöissä. Saraniityillä
pitivät reviiriään myös liro ja taivaanvuohi sekä kuovi.
Rantasipillä oli pysyvä reviiri järven itäosan kivikkoisel
la rannalla. Luhtahuitti, Kainuussa harvinainen pesijä,huuteli järven eteläpuolen kosteassa saraikossa, minkäläheisyydessä silkkiuikku pesi kosteikon kätkössä. Kuikkaon vieraillut järvellä säännöllisesti usean vuoden ajan.Pesimäympäristönä Ruokojärvi on rauhallinen ja sen rannatovat eteläistä niemeä lukuunottamatta rakentamattomat.

Suojärvi on matala ja rehevöitynyt. Sen kasvillisuusvyöhykkeet ovat selvät ja avovesireuna on rikkonainen.Varsinkin järven vasenta puoliskoa hallitsevat saraniityt
ja järvikortteikot. Muutama osmankäämikasvusto täpiittääjärven rantaosia. Korkea ilmaversoiskasvillisuus toimiitehokkaana suojana vesilintuparien välillä sekä myös petojavastaan (Pöysä 1983). Kelluslelitikasvillisuutta on niin
ikään runsaasti. Tämän tyyppinen ympäristö luo hyvätolosuhteet tukkasotkan ja puolisukeltajasorsien pesimiselle. Järven pohjoisosan kortteikon suojissa pesi joutsen jasilkkiuikkupari nähtiin kosiomenoissa. Suojärven itäosassaon pari kesämökkiä, muuten rannat ovat rakentamattomat jasuurelta osin ojitetut. Vesilintujen elinympäristönäSuojärvi on rauhallinen ja syrjäinen.

Rimpilammen umpeenkasvu on jo melko pitkällä. Lammestajohtaa Ruokojärveen laskuoja ja ympäristön suot ovatvoimakkaasti ojitetut. Saraniittyvyöliyke on laaja. Ävovesialue on kutistunut pieneksi ja sitä reunustaa järvikortevyöhyke. Rannat ovat vaikeakulkuiset ja tiheä kasvillisuuskätkee erinomaisesti vesilinnut, varsinkin keskikesällä.Tukkasotka, haapana ja tavi viihtyvät lammella ja joutsenoli rakentanut pesänsä kosteikkoon. Kahlaajista liro javalkovikio viihtyvät alueella.

6 ALUEEN SUOJELULLINEN ARVO

6,1 PESIVÄN LINNUSTON ARVO

Valtakunnallisessa lintuvesien suojeluohjelmassa (Komiteamietintö 1981) pesivän linnuston arvon määrittämiseksi onkehitetty kaikki lintuvesilajit liuomioonottava suojelupistearvomenetelmä. Tässä menetelmässä kosteikkolajeiksi onkatsottu lajit, jotka pesivät vesi- tai rantaniittyalueilla sekä pensaikkovyöhykkeellä. Pensaikkoalueella pesiviäselviä metsälintulajeja ei ole otettu mukaan. Arvoamääriteltäessä ei ole otettu huomioon yksinomaan ruokailevia lajeja (esim. kalasääski ja pääskyt), vaikka näistämonet voivatkin saada pääasiallisen elantonsa kosteikoilta.
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Kullekin kosteikkolajille annettu pistearvo 1-10 riippuu
lajin esiintymisyleisyydestä ko. luonnonmaantieteellisellä
vyöhykkeellä ja lintuvesillä pesivän kannan arvioidusta
osuudesta koko pesivästä kannasta. Eri lajien pisteiden
summa on lintuveden pesivän linnuston suojelupistearvo.
Käytettäessä ko. menetelmää on kustakin lajista otettu
mukaan parit, joilla on ollut pesimäaikana pysyvä reviiri
(vähintään soidinmenoja tai laulava koiras) lintuvedellä.

Alueen suojelupistearvoksi on Komiteamietinnössä (1981)
esitetty 49 (Rimpilampea ei ole otettu huomioon). Tässä
tutkimuksessa arvoksi saatiin 44 taulukossa 10 (liite 8)
mainituista lajeista. Pesimälinnusto on kansallisesti
arvokas pistearvon ollessa vähintään 50. Järven linnuston
koostumuksesta ja runsaudesta on vain vähän tietoa aiemmil
ta vuosilta, joten selvitys perustuu vuoden 1991 lähinnä
parin kesäkuukauden havaintoihin.

6.2 MUU LINNUSTOON PERUSTUVA MERKITYS

Komiteamietinnön (1981) mukaan vesistön merkitys muuton
aikaisena levähdys- ja ruokailualueena voi olla hyvin
huomattava, huomattava, kohtalainen tai vähäinen. Alueen
merkitys lintujen levähdys- ja ruokailualueena on kohtalai
nen, sillä laulujoutsen, metsähanhi, kurki ja vesilinnut
lepäilevät ja ruokailevat siellä muuttoaikoina. Jokaisella
vesialueella pesi joutsen ja ainakin Ruokojärven ympäris
tössä kurki. Ruokojärvellä nähdään lisäksi niin keväisin
kuin syksyisinkin muutonaikana satoja vesilintuja.

6.3 RIISTÄNTUOTTOARVO

Metsästettävien vesilintujen tuottokyky on suojelu-
ohjelmassa (Komiteamietintö 1981) katsottu tärkeäksi
suojeluarvoon vaikuttavaksi tekijäksi. Tuoton pistearvoa
laskettaessa pesivä heinäsorsapari saa arvon yksi ja muut
vesilintuparit painon suhteessa vastaavat arvot. Kaikkien
vesilintuparien suhdelukujen summa on kohteen riistantuoton
pistearvo. Vesilintujen tuotolla on katsottu olevan hyvin
huomattava merkitys arvon ollessa yli 100 ja huomattava
pisteen 50 ylittyessä.

Alueen riistantuottoarvo v. 1991 oli 25, kun se Komitea-
mietinnön (1981) mukaan oli 21. Tuotossa tapahtuu vuosit
tain huomattaviakin vaihteluja ja toisaalta mietintöön ei
ollut v. 1981 otettu mukaan Rimpilampea, jonka vesilintu
parit otettiin nyt huomioon tuottoa laskettaessa.

6.4 ALUEEN MUU SUOJELULLINEN ARVO

Ruokojärven kasvillisuudesta on tehty selvitys Leena
Heikkisen toimesta, mutta alueelta ei ole löydetty mitään
Kainuussa uhanalaisia kasveja.
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Kalataloudellista merkitystä alueen vesialueilla, lähinnä
Ruokojärvellä ja Suojärvellä on ranta-asukkaille. Ruoko
järvellä on ollut useita happikatoja, jolloin järven kalat
kuolivat. Katojen vuoksi järveen on istutettu uudet kala
kannat lähinnä haukea, ahventa ja särkeä. Kalastus tapahtuu
Ruokojärvellä verkoilla sekä katiskalla. Suojärven särki-
ja haukikantaa pyydetään katiskoilla sekä iskukoukuilla.

Alue on melko rauhallinen metsäisten rantojen ja vähäisen
rakentamisen vuoksi. Rannan läheisyydessä on Ruokojärvellä
muutama hakkuuaukea ja harvennettua metsää. Äukot eivät
kuitenkaan ulotu rantaan. Ojitukset ja vedenpinnan lasku
ovat muuttaneet alueen luonnontilaa. Sorsastajat käyvät
loppukesästä j ärvillä metsästämässä.

7 ALUEEN KUNNOSTUS JA HOITO

Tutkimusalue pitää sisällään hieman erityyppisiä vesi-
alueita kasvillisuusvyöhykkeineen, minkä vuoksi alueella on
varsin monipuolinen ja runsas linnusto. Ruokojärvi ei
nykyisellään kaipaa kunnostusta, eikä sorsastus ilmeisesti
aiheuta suuria muutoksia sen vesilintukantoihin. Rehevää
Suojärveä ovat valtaamassa laajat saraniityt ja ruoikot,
joskin sen avovesialue on vielä melko suuri. Vesilintuja
ruokitaan etenkin keväällä, jotta pesivä kanta kasvaisi.
Järven pieni piisamiyhteisö on avovesilaikkuja muodostavana
vain eduksi linnustolle. Kasvillisuuden lisääntymistä,
samoin veden tilaa tulisi järvellä seurata. Sen sijaan
Rimpilammen umpeenkasvua voitaisiin estää nostamalla hieman
vedenpintaa ja vapauttamalla umpeenkasvanutta aluetta
vesikasvillisuudesta, esimerkiksi sitä niittämällä. Näin
muodostuisi vesilintujen suosimia avovesilaikkuja ja
avoveden ja kasvillisuuden välinen rikkonaisuus lisääntyi
si. Pinnan nosto voisi tapahtua patoamalla Ruokojärveen
ja/tai Suojärveen johtavat laskuojat. Ympäröivät alueet
ovat pääosin ojitettua suota ja rämettä, joten lievä
pinnannosto tuskin vahingoittaisi ympäristöä.

8 YHTEENVETO

Tutkimusalueen Ruokojärvi, Suojärvi sekä Rimpilampi sijait
sevat Sotkamossa Sumsan kylässä. Vesialueet rannassa ovat
kahden kilometrin mittaisen laskuojan välityksellä yh
teydessä Iso-Kiimaseen. Valuma-alue on pieni ja pääosin
soista muodostunut. Ruokoj ärven kasvillisuusvyöhykkeet
eivät ole erityisen laajat, päinvastoin kuin Suojärvellä,
joka on matala järvi. Rimpilampea hallitsevat laajat
saraniityt ja se on umpeutumassa.

Alueen linnusto on runsas ja monipuolinen. Kohde kuuluu
valtakunnalliseen lintuvesiensuoj eluohj elmaan valtakunnal
lisesti arvokkaana alueena. Vuonna 1991 järvillä jalammella pesi kahdeksan vesilintulajia, yhteensä 48 paria.
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Kahlaajien lajimäärä oli viisi, yhteensä viisitoista paria
ja yksi lokkilaji. Muita pesimälajeja cii 3g, joista
kosteikkolajeja 10. Kaikkiaan alueella tavattiin v. 1991 67
lajia. Ärvokkain yksittäinen pesimälaji oli joutsen sekä
Kainuussa harvinainen luhtahuitti, jolla oli pysyvä reviiri
rantakosteikossa. Järvien muutonaikainen merkitys on
kohtalainen ja ne ovat riistantuotoltaan tärkeitä paikalli
sille metsästäjille.

1930-luvulla Ruokojärven, Suojärven ja Rimpilammen pintaa
laskettiin tulvavaikutusten vähentämiseksi. Lasku sekä
myöhemmin tapahtuneet ympäristön ojitukset ovat vaikutta
neet siihen, että Rimpilampi on umpeutumassa ja Suojärvi on
vaarassa. Molemmat ovat matalia. Edellisen umpeenkasvu
voitaisiin estää poistamalla kasvillisuutta tai nostamalla
veden pintaa lievästi patoamalla esimerkiksi Rimpilammesta
Ruokojärveen johtava laskuoja. Suojärven tilaa ja linnustoa
tulisi seurata. Ruokojärvelle ei nykyisellään ilmeisesti
tarvitse tehdä mitään, joskin senkin linnustoa tulisi
seurata säännöllisesti.

Kajaanissa 7.8.1991

San Seppä, LuK
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31 LIITE 1

Kuva 2. Ruokojärvi kuvattuna koillisesta kaakkoisrannal
le. Taustalla järvenrantatilojen peltoalueita.

Kuva 3. Ruokojärven eteläosan saraniittyä ja järvikorteruoikkoa.
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Kuva 4. Pystyynkuolleita puita Ruokojärven eteläosassa.

Kuva 5. Saraniityt ja ruoikot valtaavat alaa Suojärvellä.
Kuvattu suulta länteen.
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Kuva 6. Osmankäämikasvustoa Suojärven eteläosassa.

Kuva 7. Umpeenkasvava Rimpilampi. Etualalla saraniittyä.
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Taulukko 4. Ruokojärven vesilintujen kiertolaskennat ja arvio
pesivästä kannasta.

Laji 1.5. 7.5. 30.5. 8.6. Arvio
parej a
(yks.)

Kuikka - - (1) - 0
Silkkiuikku 1 (2) 2 (3) 1 (3) 1
Joutsen 2 (4) 2 (4) 2 (4) 1 (1) 1
Haapana 5 (7) 3
Tavi 1 (1) 1
Sinisorsa 2 (3) 2 (4) 4 (8) 5 (6) 5
Tukkasotka 5 (14) 3 (10) 5
Mustalintu 1 (2) 0
Telkkä 2 (4) 2 (4) 8 (11) 3 (5) 5

Yhteensä 21

Taulukko 5. Suojärven vesilintujen kiertolaskennat ja arvio
pesivästä kannasta.

Laji 1.5. 7.5. 29.5. 8.6. Arvio

Silkkiuikku - 1 (2) - - 0
Joutsen 1 (2) 2 (4) 1 (2) 1 (2) 1
Haapana - 1 (2) 2 (3) - 2
Tavi — 4 (4) 1 (1) - —

Sinisorsa 5 (9) 6 (8) 4 (4) 4 (8) 4
Jouhisorsa - 2 (3) 3 (4) - 2
Tukkasotka - 2 (4) 4 (12) 4 (10) 4
Telkkä 3 (6) 4 (7) 4 (9) 3 (4) 3
Uivelo - 1 (2) - - 0

Yhteensä 17
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Taulukko 6. Rimpilammen vesilintujen kiertolaskennat ja arvio
pesivästä kannasta.

Laji 1.5. 7.5. 29.5. Arvio

Joutsen 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1
Metsähanhi 1 (2) - - 0
Haapana - - 2 (6) 2
Tavi 2 (3) 2 (3) 2 (3) 2
Sinisorsa 1 (2) 1 (2) 1 (1) 1
Jouhisorsa - 1 (1) 3 (3) 1
Tukkasotka - - 6 (11) 3

Yhteensä 10

Taulukko 7. Ruoko- ja Suojärven sekä Rimpilammen kahlaajien
arvioidut parimäärät.

Laji Ruokojärvi Suojärvi Rimpilampi Yht.

Taivaanvuohi 1 - — 1
Kuovi 1 2 - 3
Valkovikio 4 1 1 6
Liro 1 1 2 4
Rantasipi 1 - - 1

Yhteensä 8 4 3 15
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Taulukko 8. Ruoko- ja Suojärven sekä Rimpilammen maalintujen
linjalaskenta. Kurkea ja kahlaajia ei ole otettu huomioon
yhteenlasketussa parimäärässä eikä tiheydessä (paria/km2).

Ruokojärvi Suojärvi Rimpilampi

Laji Pari- Tiheys Pari- Tiheys Pari- Tiheys
määrä määrä määrä

Riekko 1 7,3
Teen 2 1,4

Kurki 1
Taivaanvuohi 1 1
Valkovikio 4 1
Liro 1 1 1
Rantasipi 1

Sepelkyyhky 1 0,3 - - - -

Käki 1 0,1 - - 1 1,2
Haarapääsky 2 0,8 - - - -

Metsäkirvinen 1 0,5 - - - -

Keltavästäräkki 1 1,5 - - 3 36,4
Västäräkki - - - - 1 9,4
Leppälintu 1 0,5 - - - -

Pensastasku 1 0,8 - - - -

Räkättirastas 3 2,4 2 5,5 - -

Laulurastas 1 0,3 - - -

Punakylkirastas 8 5,6 1 2,4 - -

Ruokokerttunen 13 9,4 2 4,9 - -

Lehtokerttu - - 1 1,4 - -

Pajulintu 41 22,1 7 12,9 4 17,9
Hippiäinen 1 1,3 - - - -

Harmaasieppo 1 1,5 - - - -

Hömötiainen 6 7,9 1 4,5 - -

Puukiipijä 1 1,8 - - - -

Närhi 1 1,2 - - - —

Varis 2 0,4 1 0,7 - -

Peippo 14 8,2 1 2 1 4,9
Järripeippo 3 1,7 2 3,9 - -

Vihervarpunen 1 0,4 - - - -

Urpiainen 1 0,5 - - - -

Punavarpunen 3 1,4 — — — —

Punatulkku 1 0,5 - - - -

Keltasirkku - - 1 2,0 - -

Pohjansirkku 6 11,0 2 12,5 - -

Pajusirkku 9 10,3 4 15,6 3 28,3

Yhteensä 126 93,9 26 75,6 13 98,1
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Taulukko 9. Tutkimusalueella v. 1991 havaitut lintulajit.

Pv = pesintä varmistettu m = tavattu muuttoaikana
Pr = pysyvä reviiri r = käyttää järveä pääasial
p = tavattu pesimäaikana lisena ruokailualueena

Ruokojärvi Suojärvi Rimpilampi Yht.

1. Kuikka m - - m
2. Silkkiuikku Pv p - p
3. Joutsen Pv Pv Pv Pv
4. Metsähanhi m - m m
5. Haapana Pv p p Pv
6. Tavi p Pv p Pv
7. Sinisorsa Pv p p Pv
8. Jouhisorsa - Pv p Pv
9. Tukkasotka Pv Pv p Pv

10. Mustalintu m - - ifi

11. Telkkä Pv Pv - Pv
12. Uivelo - m - m
13. Sinisuohaukka m - - m
14. Varpushaukka - - m -

15. Hiirihaukka p - -
p

16. Ampuhaukka m - -

17. Nuolihaukka r - - r
18. Riekko

- p
-

p
19. Teen p - - p
20. Metso Pr - - Pr
21. Luhtahuitti Pr - - Pr
22. Kurki p m m p
23. Taivaanvuohi Pr - - Pr
24. Pikkukuovi m - - m
25. Kuovi Pr Pr - Pr
26. Valkovikio Pr Pr Pr Pr
27. Liro Pr Pr Pr Pr
28. Metsävikio - m - m
29. Rantasipi Pv - - Pv
30. Naurulokki Pr Pr p Pr
31. Pikkulokki p p p p
32. Harmaalokki p p - p
33. Kalatiira m - - m
34. Sepelkyyhky p -

-
p

35. Käki p p p p
36. Haarapääsky Pv p - Pv
37. Räystäspääsky Pv p - Pv
38. Metsäkirvinen Pr - - Pr
39. Niittykirvinen

- p - P
40. Keltavästäräkki p p p p
41. Västäräkki -

-
p p

42. Punarinta Pr - - Pr
43. Leppälintu Pr - - Pr
44. Pensastasku Pv - - Pv
45. Räkättirastas Pr Pr - Pr
46. Laulurastas Pv - - Pv
47. Punakylkirastas Pr Pr - Pr
48. Ruokokerttunen Pr Pr - Pr
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Taulukko 9 (jatkoa)

Ruokojärvi Suojärvi Rimpilampi Yht.

49. Lelitokerttu - Pr - Pr
50. Pajulintu Pr Pr Pr Pr
51. Hippiäinen p -

- p
52. Harmaasieppo Pr - - Pr
53. Kirjosieppo - Pr - Pv
54. Hömötiainen p p

- p
55. Talitiainen p -

- p
56. Puukiipijä p -

- p
57. Närhi p -

- p
58. Varis p p

- p
59. Peippo Pr Pr Pr Pr
60. Järripeippo Pr Pr - Pr
61. Viherpeippo p p

- p62. Urpiainen p p
- p

63. Punavarpunen Pr — — Pr
64. Punatulkku p -

- p
65. Keltasirkku m - - m
66. Pohjansirkku Pr Pr - Pr
67. Pajusirkku Pr Pr Pr Pr
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Taulukko 10. Suojeluarvoon vaikuttavat lajit.

Laji Suojelupistearvo

Silkkiuikku 4
Sinisorsa 2
Tavi 2
Haapana 2
Jouhisorsa 4
Tukkasotka 2
Telkk 1
Joutsen 6
Kurki 2
Luhtahuitti 4
Taivaanvuohi 2
Kuovi 1
Liro 1
Rantasipi 1
Valkovikio 1
Naurulokki 2
Pensastasku 1
Ruokokerttunen 1
Niittykirvinen 1
Västäräkki 1
Keltavästäräkki 1
Punavarpunen 1
Pohjansirkku 1
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JOHDANTO

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta arvokkaat
rehevät pienvedet, ns. lintuvedet, ovat joutuneet yhä
useammin ihmisen muuttavan toiminnan kohteiksi. Toisaalta
monet lintuvedet ovat syntyneet tämän toiminnan seuraukse
na. Suunniteltaessa muutoshankkeita ei lintuvesien moni
puoliseen kasvi- ja eläinmaailmaan perustuvaa suurta luon
nonsuojeluarvoa tai niiden korkeaa biologista tuottokykyä
ole yleensä otettu huomioon, vaan tällaiset alueet on
tavallisesti katsottu hyödyntämiskelvottomiksi j outo
maiksi.

Viime vuosikymmenellä on kuitenkin ryhdytty yhä suuremmas
sa määrin kiinnittämään huomiota lintuvesien suojeluun.
Maa- ja metsätalousministeriö asetti 24.5.1979 työryhmän
selvittämään Suomen merkittävien lintuvesien ja muiden
rehevien pienvesien alueellisen esiintymisen sekä laati
maan näiden arvoluokituksen sekä suojeluehdotukset. Työ
ryhmä sai ehdotuksensa valmiiksi 31.3.1g81 (Komitea
mietintö 1981).

Suojelun päämääränä on lintuvesien eliöyhteisöistä riippu
vien lajien kantojen säilyttäminen elinvoimaisina ja toi
saalta moninaiskäyttömahdollisuuksien turvaaminen.

Pesivän linnuston arvo on tärkein lintuveden suojeluarvoon
vaikuttava tekijä. Arvoon vaikuttavat myös kohteen merki
tys muutonaikaisena levähdys- ja ruokailu- sekä sulkasadon
aikaisena kerääntymisalueena, kasvillisuuden ja kala-
taloudellinen arvo, veden laatu, rantojen rakentamisaste
sekä alueen merkitys tutkimuskohteena.

Heinäjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojelu-
ohjelmaan (Komiteamietintö 1981), johon Kainuusta on valit
tu 11 kohdetta. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää
Heinäjärven pesimäaikaisen linnuston laji- ja parimäärät
sekä järven suojelullinen arvo etenkin linnuston kannalta.
Linnuston perusselvitystä voidaan käyttää myöhemmin hyväksi
järven tilaa ja mahdollisia kunnostushankkeita suunnitel
taessa. Työ on tehty Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin
toimesta.

2 TUTKIMUSALUEEN KUVAUS

2.1 HEINÄJÄRVEN HYDROLOGIÄ JA VEDEN LAATU

Heinäjärvi sijaitsee Kuhmossa pääosin yksityisen maalla
Korpisalmen kylässä. Järven pinta-ala on 30,4 ha. Valta
kunnallisessa lintuvesien suojeluohjelmassa esitetty suoje
lurajaus on 23 ha maa- ja 27 ha vesialuetta. Kuvassa 1
näkyy järven maantieteellinen sijainti sekä yleiskuva.
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Kuva 1. Yleiskuva Heinäjärvestä. Järven laajojen kasvilli
suusvyöhykkeiden vuoksi vain osa rantaviivasta on voitu
esittää tarkasti, suurin osa on merkitty pisteviivalla.

Järven suurin pituus on 1.040 m ja suurin leveys 560 m.
Rantaviivalla on pituutta 4,4 km. Valuma-alueen pinta-ala
on 6,6 km2. Järveen laskee luoteesta puro Saarilammelta ja
järven vesi purkautuu eteläistä Heinipuroa pitkin Pitkä
järveen. Heinäjärvi on itäosaa lukuunottamatta erittäin
matala, kokonaissyvyyden ollessa alle kaksi metriä.

Pintaveden kemiallisia ominaisuuksia on tarkasteltu Kai
nuun vesi- ja ympäristöpiirin tekemien analyysien pohjal
ta. Järveltä ei ole aiempia veden laatua koskevia tulok
sia, joten tulokset perustuvat vuoden 1991 veden laatuun.
Tulokset on esitetty taulukossa 1.

7

Heinjrvi

0 00 200 300
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Taulukko 1. Heinäjärven pintaveden kemiallisia ominaisuuk
sia.

2. 7. 1991

Lämpötila (°C) 18,0
Happi (mg/l) 8,2
Happi (kyli. %) 87,0
Sameus (FTU) 1,3
Kiintoaine (mg/1) 2,2
Sähkönjohtavuus (mS/m) 2,6
Älkaliniteetti (mmol/1) 0,78
pH 5,79
Väriluku (Pt mg/ 160
COD Mn (mg/1) 33,2
Kok.typpi (pg/1) 960
Nitraatti-N (pg/1) 5
Ammonium-N 6
Kokonaisfosfori (pg/1) 22
Fosfaatti-P (pg/1) 2
Rauta (pg/1) 990
Mangaani (pg/1) 34
Ä-klorofylli (pg/1) 6,6

Heinäjärven vesi on vesi- ja ympäristöhallituksen (1988)
laadullisen yleisluokituksen mukaan hyvää. Tämä perustuu
tosin vain yhteen näytteeseen, mikä on tällaisessa luoki
tuksessa riittämätön. Veden humuspitoisuus on korkea, mihin
väriluku ja kemiallinen hapen tarve viittaavat. Kokonais
fosforin ja klorofylli a:n määrät ilmaisevat järven olevan
lievästi rehevöityneen (Oravainen 1987). Humus- ja ravinne
pitoisuudet ovat seurausta valuma-alueen soiden runsaudesta
ja niiden ojituksista. Valuma-alueesta on noin 50 % suota.

2.2 KÄSVILLISUUS

Heinäjärven rannat ovat alavat ja niitä ympäröivät pääosin
ojitetut suot. Saraniitty- ja ruoikkovyöliykkeet ovat laa
j at.

Saraniityllä kasvaa sarojen (Carex sp.) lisäksi rahkasam
malia (Sphagnwn sp.), kurjenjalkaa (Potentilla palustris),
luhtakuusiota fPedicularis palustris), kiiltopajua (Salix
phylicifolia), pohj anpajua (Salix lapponum), vaivaiskoivua
(Betula nana), luhtavillaa (Eriophonum angustifoliwn),
tupasvillaa (Eriophorum vaginatum), isokarpaloa (Vaccinwn
oxycoccos), raatetta (Menyanthes trifoliata), suovelikaa
(Calla palustris) sekä terttualpia (Lysimachia tliyrsiflo
ra), jota järvellä kasvoi myös erillisinä saarekkeina.
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Ruoikkovyöhykkeen valtalaji on järvikorte (Equisetum flu
viatile), minkä ohella tässä vyöhykkeessä on järven keski
osissa myös jonkin verran järviruokoa (Phragmites austra
lis).

Kelluslehtisistä järvellä kasvaa ainakin pohjanlummetta
(Nymphaea candida) sekä uistinvitaa (Potamogeton natans).

Heinäjärvi on matala ja rehevä sekä mitä ilmeisimmin kasva
massa pikku hiljaa umpeen. Tähän viittaavat myös pohjan
sammalkasvustot, mitkä tekevät järvellä soutamisen vaikeak
si. Järven kasvillisuutta on esitetty kuvissa 2 -7 (liit
teet 1 - 3).

3 AINEISTO JA MENETELMÄT

Heinäjärvellä käytiin yhteensä 7 kertaa, jotka jakaantui
vat kuuukausittain seuraavasti: IV 1, V 2, VI 3 ja VII 1
kertaa.

Pesivän vesilinnuston kanta arvioitiin Kauppisen (1988) ja
maalintujen Järvisen, Koskimiehen ja Väisäsen (188) ohjei
den mukaan. Rantalintujen ja varpuslinnuista ruokokerttu
sen ja pajusirkun pesivät kannat arvioitiin kiertolasken
tojen ja muiden käyntikertojen yhteydessä.

Vesilinnut laskettiin 28.4., 5.5., 28.5. ja 5.6. sekä
vesilintupoikueet 2.7. kiertolaskentana. Laskentojen toisto
on tärkeää, sillä eri lajien muutto- ja pesinnän aloitta
misajankohdat vaihtelevat. Laskenta tulisi suorittaa sen
lyhyen ajanjakson aikana, jolloin pesivä kanta on asettunut
paikoilleen, mutta parisiteet eivät vielä ole katkenneet.
Laskentaa ei voida pitää luotettavana, jos koiraat ovat
liittyneet yli 4 yksilön kierteleviin parviin.

Kiertolaskenta suoritettiin kiertämällä järvi jalkaisin
tai veneellä lähellä vesirajaa sopivia tähystyspaikkoja
hyväksikäyttäen. Apuna lajiston määrittämisessä käytettiin
kiikaria ja kaukoputkea.

Maalintujen linjalaskenta suoritettiin 19.6. kiertämällä
järvi jalkaisin noin 100 metrin päässä rantaviivasta käyt
täen apuna kiikaria lajimäärityksessä. Muistiin merkittiin
kaikki nähdyt ja kuullut linnut, joiden perusteella lasket
tiin parimäärät. Lintujen lajikohtainen pesimätiheys las
kettiin Järvisen ja Väisäsen (1983) esittämän kaavan,
D = K * Sb/L mukaan. Kaavassa D on lajin pesimätiheys (pa
ria/km2), K lajikohtainen havaittavuuskerroin, Sb lasken
nassa havaittu parimäärä ja L linjan pituus (km). Yleensä
laskennassa havaitaan arviolta n. 60 % lintupareista (Jär
vinen & Väisänen 1983), joten todelliset pesimätiheydetovat esitettyjä suurempia. Yölaulajat laskettiin 12.6.
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Pesimälinnusto (lajit ja parimäärät) on arvio vuoden 1991
kannasta. Vuosittaiseen kantaan vaikuttavat talvehtimis
alueiden olot, edellisen vuoden poikastuotto ja kevään
sääolot (Koskimies & Pöysä 1987).

Kevät 1991 oli kolea ja noin pari viikkoa tavanomaisesta
myöhässä. Lähes koko kesäkuu oli poikkeuksellisen sateinen
ja viileä, mikä vaikutti lintujen pesintään, samoin kuin
niiden näkymiseen ja kuulumiseen heikentävästi. Laskennat
oli näin ollen suoritettava usein erittäin epäedullisissa
sääolosuhteissa, jotka yhdessä käytettävissä olleen ly
hyehkön työskentelyajan myötä vaikuttivat siihen, että
alueen todellisesta pesivästä linnustosta saatiin arvioi
duksi vain pieni osa.

4 HEINÄJÄRVEN LINNUSTO

4.1 PESIVÄ LINNUSTO

Järvi on tavanomaista kainuulaista järveä rehevämpi ja
linnusto on järven pieneen kokoon nähden melko moni
puolinen.

Laskentojen ja muiden käyntikertojen perusteella Heinä
järvellä havaittiin yhteensä 8 vesilintulajia, joista
alueella arvioitiin pesivän seitsemän lajia. Lokkeja tavat-
tim 4 lajia, joista pesi kaksi lajia ja tiiroista nähtiin
yksi laji. Vesilintujen parimääräksi arvioitiin 19 ja
tiheydeksi 70,3 paria/km2.

Puolisukeltajasorsista yleisimmät olivat sinisorsa (Anas
platyrhynclios) ja tavi (Anas crecca). Muita pesiviä puoli
sukeltajia olivat haapana (Anas penelope) ja jouhisorsa
(Anas acuta). Kokosukeltajista järvellä pesivät tukkasotka
(Äythya fuligula) sekä telkkä (Bucephala clangula).

Metsähanhia (Anser fabalis) nähtiin alueella vain muutto-
aikana ruokailemassa. Joutsenen (Cygnus cygnus) pesintä
järvellä tuotta kuusi paikasta. Vesilintujen kiertolasken
tojen tulokset on esitetty taulukossa 2 (liite 4).

Kahlaajista järvellä tavattiin kahdeksan lajia, joista
pesimälajeja oli kuusi ja kokonaisparimäärä oli 11. Runsas
lukuisin oli liro (Tringa glareola). Muita pesiviä kahlaa
jia olivat valkovikio (Tringa nebularia) ja töyhtöhyyppä
(Vanellus vanellus), taivaanvuohi (Gaflinago gallinago),
isokuovi (Numenius arquata) sekä metsäviklo (Tringa ochro
pus). Muuttoaikana nähtiin pikkutylli (Charadrius dubius)
ja pikkukuovista (Nwnenius phaeopus) tehtiin pesimäaikainen
havainto. Taulukossa 3 (liite 4) on esitetty kahlaajien
arvioidut parimäärät.
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Muita komiteamietintöön (1981) kuuluvia pesiviä kosteikkolajeja olivat kurki (Grus grus), niittykirvinen (Anthuspratensis), keltavästäräkki (Motacilla flava), ruokokerttunen (Äcrocephalus schoenobaenus) ja pajusirkku fEmberizaschoeniclus).

Lokeista järvellä pesi naurulokki (Larus ridibundus) jamahdollisesti kalalokki (Larus canus). Pesimättömistämietinnön mukaisista lajeista tavattiin ruskosuohaukka(Circus aeruginosus), nuolihaukka (Falco subbuteo), punavarpunen (Carpodacus erythrinus), harmaalokki (Larus argentatus) ja selkälokki (Larus fuscus).

Maalintulaskennassa havaittiin yhteensä 77 pesivää paria17 lajista kokonaistiheyden ollessa 115,4 paria/km2. Tulokset on esitetty taulukossa 4 (liite 5). Pajulintu (Phylloscopus trochulus) oli yleisin laji. Kanalinnuista ainakin metso (Tetrao urogallus) pesii järven ympäristössä.

4.2 LAJIKOHTÄINEN TARKÄSTELU

Heinäjärvellä ja sen lähiympäristössä tavattiin vuoden 1991laskennoissa sekä muilla käyntikerroilla seuraavat lintulajit. Pesivistä kosteikkolajeista on esitetty Suomenlintuatiaksen (Hyytiä et al. 1983) sekä Suomen linnuston(Solonen 1985) mukaan pieni katsaus lajien levinneisyydestä maassamme elinympäristövaatimuksineen. Pesivän kannansuuruutta on arvioitu omien tai käytettävissä olleidenhavaintojen perusteella. Taulukkoon 5 (liite 6) on koottuHeinäjärvellä v. 1991 tavatut lintulajit.

1. Joutsen (Cygnus cygnus)

Maamme joutsenkanta taantui vainon seurauksena jyrkästiviime vuosisadalla ja tämän vuosisadan alussa. 1940-luvunlopulla oli joutsenia enää 15 paria. Vainon loputtua kantaalkoi elpyä ja kokonaiskanta on lisääntynyt jo 300-400pariin. Lajin oletetaan levittäytyvän tulevaisuudessa yhäetelämmäksi. Pohjois-Suomen joutsenet pesivät vetisilläavosoilla ja nevojen rimmissä. Vähäisempi osa kannastalisääntyy ruohostoisilla pikkujärvillä. Muualla maassajoutsenet ovat etupäässä rehevien lintuvesien asukkeja.Joutsen on pesinyt Heinäjärvellä jo useamman vuoden ajan.Järven pohjoisosan saarekkeessa sijainneesta pesästä kuoriutui kuusi poikasta.

2. Metsähanhi (Pnser fabalis)

Huhtikuun lopussa ja toukokuun alussa toistakymmentä yksilöä ruokaili järvellä.
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3. Haapana (Anas penelope)

Levinneisyyden painopiste on pohjoinen, joskin runsastunut
myös Etelä-Suomessa. Pesii monenlaisten vesistöjen tuntu
massa eikä ole elinympäristönsä suhteen kovinkaan vaate
lias. Järven pesivä kanta oli arviolta kolme paria.

4. Tavi (Anas crecca)

Kannan painopiste on lievästi pohjoisessa. Pesii yleisenä
koko maassa kaikentyyppisten vesien lähiympäristössä,
metsissä ja soilla, usein kaukana vedestä. Järvellä pesi
nelisen paria.

5. Sinisorsa (Anas platyrhynchos)

Runsain vesilintulajimme, etenkin Etelä- ja Keski-Suomes
sa kannan harventuessa pohjoista kohti. Suosii ruohostoi
sia ja ravintorikkaita lintujärviä. Pesä on huolella kät
ketty kasvillisuuden suojaan ruoikkoon, rantaniitylle tai
kauemmaksi metsään. Pesivä kanta arviolta viisi paria.

6. Jouhisorsa (Anas acuta)

Levinneisyydeltään pohjoinen laji. Esiintyminen Suomessa
painottuu seuduille, joilla on runsaasti aukeita soita,
rantaniittyjä tai laajoja viljelyksiä. Pesii aukeilla
niittymäisillä paikoilla ja usein suhteellisen lähellä
vesirajaa. Järven pesivä kanta kaksi paria.

7. Tukkasotka (Aythya fuligula)

Yleinen pesimälintu koko maassa. Laji tulee toimeen monen
laisissa vesiympäristöissä. Pesii sisämaassa lähellä vettä
ruohokasvillisuuden seassa matalissa ruohottuneissa jär—
vissä ja lahdissa. Heinäjärven pesivä kanta on ainakin
kolme paria.

8. Telkkä (Bucephala clangula)

Pohjoisten havumetsien lajistoon kuuluva. Pesii koko maassa
ja on Suomessa pesivistä sorsalinnuista runsaslukuisimpia.
Telkän elinympäristövaatimukset ovat vesistön laadun suh
teen väljät. Vesistön laatua tärkeämpää ovat rantojen
metsäisyys ja sopivat pesäkolot. Heinäjärvellä pesi havain
tojen mukaan vähintään yksi pari, useampikin on mahdollis
ta.

9. Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)

Ruskosuohaukkakojras nähtiin lentämässä rantaniityn yllä
5.6.
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10. Nuolihaukka (Falco subbuteo)

Yksi koiras havaittiin 28.5. rantaniityn yllä.

11. Maakotka (Äquila chrysaetos)

28.5. nähtiin yksi lintu läheisen leppirinteen ylä
puolella.

12. Kalasääski (Pandion hallaetus)

Kävi ruokailemassa järvellä 28.4.

13. Riekko (Lagopus lagopus)

Pesinee järven läheisyydessä suoalueilla.

14. Teen (Tetrao tetrix)

Ukkoteeniä tavattu parilla käyntikerralla järven lähi-
ympäristössä.

15. Metso (Tetrao urogallus)

Pari koppeloa nähtiin maalintulaskennassa 19.6.

16. Kurki (Grus grus)

Esiintyy lähes koko maassa monentyyppisillä soilla. Elin-
piiriin kuuluu usein avovettä, metsälampia, rantaniittyjä
ja peltoja. Pesä sijaitsee useimmiten suon vetisimmässä ja
vaikeakulkuisimmassa osassa. Kurkipani nähtiin tai kuul
tiin lähes jokaisella käyntikerralla järven rantaniityllä.
Pesintä todennäköinen.

17. Pikkutylli (Charadrius dubius)

Yksi lintu nähtiin järvellä 5.5.

18. Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)

Pesii varsin tasaisesti koko maassa. Viime vuosisadan
lopulta levinnyt voimakkaasti kohti pohjoista, joskin
siellä on levinneisyydessä suuniakin aukkoja. Pesii pel
loilla, niityillä ja avosoilla. Pesäkuoppa sijaitsee joko
paljaalla maalla tai matalan kasvillisuuden keskellä.
Puolustavat aggressiivisesti pesiään vihollisia vastaan.
Alueella pesivä kanta arviolta yksi pari.

19. Taivaanvuohi (Gaflinago gallinago)

Yleinen pesimälintu koko maassa. Kanta on vahvin Pohjois-
Suomen soilla, Kainuussa ja Suomenselällä. Pesimäympäris
töt ovat avoimia, reheviä ja vetisiä. Pesä sijaitsee maassa, matalassa syvennyksessä, enemmän tai vähemmän vetisen
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saraikon kätkössä. Riistalintu, jota metsästetään meillä
suhteellisen vähän. Järven pesivä kanta kaksi paria.

20. Pikkukuovi (Nwnenius phaeopus)

Kuultu alkukesällä järven lähiympäristöstä, kuivalta kan
kaalta.

21. Isokuovi (Nwnenius arquata)

Eteläinen laji, joka pesii yleisenä Perämeren pohjukan ja
Pohjois-Karjalan länsiosien korkeudelle saakka. Kanta on
paikoin vahvistunut levinneisyysalueen pohj oisosissa,
etelässä laji on taantunut. Pesii laajahkoalaisilla avo-
mailla: rantaniityillä, pelloilla ja soilla. Pesä sijait
see enemmän tai vähemmän heinien, sarojen tai varpujen
kätköissä. Järven läheisyydessä pesi kaksi paria.

22. Valkoviklo (Tringa nehularia)

Pohjoinen, karujen suoseutujen, kuivien kangasmetsien
pesimälintu. Kanta on runsain Pohjois- ja Itä-Suomessa.
Viihtyy pienillä metsän ympäröimillä rämepainanteilla,
metsälampien rämerannoilla ja kosteilla metsäniityillä.
Jäkälikössä sijaitseva pesä voi olla kaukanakin lähimmästä
suosta tai rannasta. Järven läheisyydessä pesi arviolta
kaksi paria.

23. Liro (Tringa glareola)

Liro pesii koko maassa joskin kannan painopiste on pohjoi
sessa. Laji viihtyy kaikentyyppisillä kosteilla, avoimilla
ja harvapuustoisilla soilla. Pesä sijaitsee hyvin kätket
tynä yleensä maassa, mutta lajin tiedetään pesivän myös
keskikokoisten varpuslintuj en pesissä. Runsaslukuisimpia
ellei peräti maamme runsaslukuisin kahlaaja. Järven pesivä
kanta arvioitiin kolmeksi.

24. Metsäviklo (Tringa ochropus)

Levinneisyydeltään eteläinen. Pesii tasaisen harvalukuise
na soistuneissa metsissä Etelä- ja Keski-Suomessa. Pohjoi
sessa laji pesii relievien, eteläisiä pesimäympäristöjä
muistuttavien laaksojen, purojen ja lampien tuntumassa.
Sopivia pesäpaikkoja tarjoavat rauhalliset, tiheät seka
metsäkorvet ja korpikuusikot, usein avoimen rannan, suon
tai hakkuuaukean tuntumassa. Laji sopeutuu hyvin metsä
ympäristön muutoksiin. Järvellä pesi yksi pari.

25. Naurulokki (Larus ridibundus)

Pesii runsaslukuisena suurinakin yhdyskuntina etenkin
rehevillä vesillä siellä täällä Etelä- ja Keski-Suomessa,
missä se pesii myös soilla. Erillisesiintymiä siellä täällä
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maan pohjoisosissa Lapin perukoita myöten. Kannan voimakas
nousu, etenkin 1950- ja 1960-luvuilla on sittemmin hidastu
nut ja monin paikoin taantunut. Järvellä asui noin 50
linnun yhdyskunta, josta osa pesi.

26. Kalalokki (Larus canus)

Pesii koko maassa yksittäisinä pareina tai yhdyskuntina.
Sisämaassa keskittymiä järvillä, joissa suosii kivikkoisia
rantoja. Tavataan myös ruoholahdilla ja pienehköillä jär
villä, joissa pesä rantakivillä tai saramättäillä. Heinä
järvellä pesi yksi pari.

27. Selkälokki (Larus fuscus)

Muutamia yksilöitä havaittiin alkukesän käyntikerroilla.

28. Harmaalokki (Larus argentatus)

Yksittäisiä lintuja silloin tällöin järvellä.

29. Kalatiira (Sterna hirundo)

Yksittäinen lintu nähtiin 2.7.

30. Käki (Cuculus canorus)

Silloin tällöin kuultiin kukuntaa järven läheisyydessä.

31. Tervapääsky (Apus apus)

Useita yksilöitä järven yllä 28.5.

32. Käpytikka (Dendrocopos major)

Yksi yksilö kuultiin maalintulaskennassa 19.6.

33. Haarapääsky (Hirundo rustica)

Useita yksilöitä saalistelemassa hyönteisiä järven yllä
28.5. ja 19.6. Pesivät ilmeisesti lähistöllä sijaitsevan
maatilan rakennuksissa.

34. Räystäspääsky (Delichon urbica)

Useita yksilöitä hyönteisiä saalistamassa järvellä 28.5.
Pesivät samoin todennäköisesti lähistöllä sijaitsevan
maatilan rakennuksissa.

35. Metsäkirvinen (Anthus trivialis)

Ainakin pari reviiriä rantametsissä.
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36. Niittykirvinen (Anthus pratensis)

Pesii avoimessa valoisassa maastossa Järvi-Suomea
lukuunottamatta yleisenä koko maassa. Pesä hyvin kätket
tynä matalan kasvillisuuden suojassa sopivan aukkoisessa
kasvillisuudessa. Järven läheisyydessä pesi muutamia pare
ja.

37. Keltavästäräkki (Motacilla flava)

Pesii yleisenä, useimmiten löyhinä ryhminä soilla ja nii
tyillä koko maassa ollen runsain pohjoisessa. Viihtyy
parhaiten puuttomilla harvaan matalapuisilla sekä pensaik
koisilla mailla. Edellytyksenä on, että lähistöllä on
vettä, vaikkapa lätäköitä tai ojia. Muutama pari pesi
järven läheisyydessä.

38. Västäräkki (Motacilla aiba)

Muutama havainto alkukesästä järvellä.

39. Punarinta (Eritliacus rubecula)

Vähintään yksi reviiri järven läheisyydessä.

40. Räkättirastas (Turdus pilaris)

Muuttoaikainen havainto keväällä järvellä.

41. Laulurastas (Turdus phulomelos)

Vähintään yksi reviiri rantametsikössä.

42. Punakylkirastas (Turdus iliacus)

Ainakin yksi reviiri järven läheisyydessä.

43. Ruokokerttunen (Äcrocephalus schoenobaenus)

Pesii kosteilla pensaikkomailla koko Suomessa. Kanta on
vahvin Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä Lapissa. Elinympäris
tölle ovat tyypillisiä erilaiset rantaruohostot sekä -pen
saikot. Pesä on yleensä hyvin kätketty kasvillisuuden
piiloon. Järveltä löytyi maalintulaskennassa 19.6. viisi
reviiriä.

44. Hernekerttu (Sylvia curruca)

Maalintulaskennassa 19.6. kuultiin laulava koiras.

45. Pajulintu (Phylloscopus trochilus)

Rantametsien runsain laji. Maalintulaskennassa 19.6. ha
vaittiin 41 paria.
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46. Hömötiainen (Parus montanus)

Maalintulaskennassa 19.6. kuultiin muutamia yksilöitä.

47. Varis (Corvus corone cornix)

Muutamia yksilöitä läpi kesän järven ranta-alueella.

48. Korppi (Corvus corax)

Yksittäinen lintu silloin tällöin järven yllä.

49. Peippo (Fringilla coelebs)

Muutamia reviirej ä rantametsikössä.

50. Järripeippo (Fringflla montifringilla)

Silloin tällöin kuultiin laulava koiras järven läheisyy
dessä.

51. Urpiainen (Carduelis flammea)

Maalintulaskennassa 19.6. tehtiin yksi havainto.

52. Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)

Pesii verraten yleisenä pensaikkoisilla kulttuurimailla ja
lelitimetsissä. Kaakkoinen laji, joka on tällä vuosisadalla
levinnyt nopeasti länteen ja luoteeseen. Laulua kuultiin
maalintulaskennassa 19. 6.

53. Pohjansirkku (Ernberiza rustica)

Maalintulaskennassa 19.6. havaittiin neljä reviiriä.

54. Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)

Esiintyy yleisenä koko maassa kosteilla pensaikkoalueilla
ja ruoikkomailla. Lajin painopiste on edelleen Pohjois
Suomessa. Pesä sijaitsee yleensä hyvin piilotettuna maassa
pajupensaan alla tai ruoikon tms. suojissa. Järven ranta
pensaikoissa pesi kuutisen paria.

5 HEINÄJÄRVI LINTUJEN ELIN-
YMPÄRI STÖNÄ

Oleellisia tekijöitä vesilintujen habitaatin valinnassa
ovat rantaviivan muoto, suojaisten lalidekkeiden ja lammi
koiden esiintyminen, ranta- ja vesikasvillisuuden määrä ja
laatu sekä veden syvyys ja väri (Hilden 1965).



59

Järven koon kasvaessa vesilintujen laji- ja parimäärät
kasvavat ja tiheys pienenee Lehikoisen (1977) mukaan.
Monissa järvissä laajoilla avovesialueilla ei ole niiden
syvyyden vuoksi vesilinnuille merkitystä (Pöysä 1983).
Heinäjärvi on kauttaaltaan matala. Matalassa vedessä ravin
non (kasvillisuuden) tuotto on runsasta ja helposti vesi
linnuston hyödynnettävissä. Tämän vuoksi Heinäjärvellä on
varsin monipuolinen ja runsas vesilinnusto.

Vesilinnuston kannalta tärkeitä tekijöitä kasvillisuuden
suhteen ovat kasvillisuuden ja avoveden välinen suhde,
avovesireunan rikkonaisuus ja kasvillisuusvyöhykkeiden
määrä (Pöysä 1983). Heinäjärvellä kasvillisuuden ja avo-
veden välinen suhde on arviolta 4:1. Järvellä on laajat
sara- ja ruoikkovyöhykkeet sekä runsaasti pieniä seka
kasvustosaarekkeita. Avovesireuna on rikkonainen ja mut
kitteleva.

Kasvillisuuden määrän ja laikuttaisuuden vuoksi Heinäjärvi
tarjoaa ihanteellisen pesimäalueen puolisukeltajasorsille
sekä tukkasotkalle. Puolisukeltajasorsat ovat sopeutuneet
hyödyntämään habitaattityyppejä, joilla on kelluslehtisiä
tai uposkasvillisuutta riittävän lähellä pintaa (Pöysä
1983). Heinäjärven kellus- ja uposlehtikasvillisuus on
varsin runsas järven koilliskulmaa lukuunottamatta. Laajat
saraniityt tarjoavat etenkin tukkasotkalle hyvän pesimä
paikan. Siellä viihtyvät myös avomailla pesivät jouhi
sorsa, isokuovi, taivaanvuohi sekä liro.

Muutamat sorsalajit, kuten heinäsorsa, tavi ja haapana
voivat pesiä metsässä kaukanakin järveltä, joten riittävän
rauhallisen metsävyöhykkeen määrä on näille lajeille tär
keää. Heinäjärven rämeiset rannat ovat rauhalliset ja
rakentamattomat, mikä takaa näille lajeille oivallisen
pesimäympäristön.

6 HEINÄJÄRVEN SUOJELULLINEN ARVO

6.1 PESIVÄN LINNUSTON ARVO

Valtakunnallisessa lintuvesien suojeluolijelmassa (Komitea-
mietintö 1981) pesivän linnuston arvon määrittämiseksi on
kehitetty kaikki lintuvesilajit huomioonottava suojelu
pistearvomenetelmä. Tässä menetelmässä kosteikkolajeiksi
on katsottu lajit, jotka pesivät vesi- tai rantaniitty
alueilla sekä pensaikkovyöhykkeellä. Pensaikkoalueella
pesiviä selviä metsälintulajeja ei ole otettu mukaan. Arvoa
määritettäessä ei ole otettu huomioon yksinomaan ruokaile
via lajeja (esim. kalasääski ja pääskyt), vaikka näistä
monet voivatkin saada pääasiallisen elantonsa kosteikoilta.

Kullekin kosteikkolajille annettu pistearvo 1 - 10 riippuu
laj in esiintymisyleisyydestä ko. luonnonmaantieteellisellä
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vyöhykkeellä ja lintuvesillä pesivän kannan arvioidustaosuudesta koko pesivästä kannasta. Eri lajien pisteidensumma on lintuveteen pesivän linnuston suojelupistearvo.Käytettäessä ko. menetelmää on kustakin lajista otettumukaan parit, joilla on ollut pesimäaikana pysyvä reviiri(vähintään soidinmenoja tai laulava koiras) lintuvedellä.

Heinäj ärven suojelupistearvoksi on Komiteamietinnössä
(1981) esitetty 51. Tässä tutkimuksessa arvoksi saatiin 36taulukossa 6 (liite 7) mainituista lajeista. Pesimä
linnusto on kansallisesti arvokas pistearvon ollessa vähintään 50. Pistearvo olisi voinut olla v. 1991 suurempi joslinnuston selvitykseen käytettävissä ollut aika olisi ollutpitempi ja sääolosuhteet paremmat. Järven linnuston koostumuksesta ja runsaudesta ei myöskään ollut saatavilla juurikaan tietoa aiemmilta vuosilta, vaan linnuston selvitysperustuu v. 1991 lähinnä parin kesäkuukauden havaintoihin.

6.2 MUU LINNUSTOON PERUSTUVA MERKITYS

Komiteamietinnön (1981) mukaan vesistön merkitys muuton
aikaisena levähdys- ja ruokailualueena voi olla hyvinhuomattava, huomattava, kohtalainen tai vähäinen. Heinä-järven merkitys lintujen levähdys- ja ruokailualueena onkohtalainen, sillä laulujoutsen, metsähanhi ja kurki lepäilevät ja ruokailevat siellä muuttoaikoina. Järven pienenkoon vuoksi siellä pesii vain yksi joutsen- ja kurkipari.Järvellä on myös merkitystä ympäröivän alueen vesilintujensulkasadon aikaisena kerääntymisalueena.

6.3 RIISTÄNTUOTTOARVO

Metsästettävien vesilintujen tuottokyky on suojelu-
ohjelmassa (Komiteamietintö 1981) katsottu tärkeäksi suojeluarvoon vaikuttavaksi tekijäksi. Tuoton pistearvoa laskettaessa pesivä heinäsorsapari saa arvon yksi ja muut vesi
lintuparit painon suhteessa vastaavat arvot. Kaikkien
vesilintuparien suhdelukujen summa on kohteen riistan-tuoton pistearvo. Vesilintujen tuotolla on katsottu olevanhyvin huomattava merkitys arvon ollessa yli 100 ja huomattava 50 pisteen ylittyessä.

Heinäjärven riistantuottoarvo v. 1991 oli 10, kun se Komiteamietinnön (1981) mukaan oli 12. Tuotossa tapahtuvatvuosittaiset vaihtelut voivat olla huomattavia.

6.4 ALUEEN MUU SUOJELULLINEN ARVO

Heinäjärven kasvillisuutta ei ole tarkemmin tutkittu, jotensen arvoa on vaikea määrittää. Lintuveden pesimisaikaisenlinnuston arvo vastaa keskimäärin tyydyttävästi myös kasvillisuuden arvoa. Kalataloudellista merkitystä järvellä on
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vain parille tilalle. Järven mataluuden vuoksi kalastus on
yksinomaan katiskapyyntiä ja yleisimmät lajit ovat hauki ja
särki.

Heinäjärvi on lintujen elinympäristönä rauhallinen syrjäi
sen sijaintinsa vuoksi. Rannat ovat suurimmaksi osaksi
rämeiset ja rakentamattomat. Rantasoista suurin osa on
ojitettu. Alueella liikutaan lähinnä kalastamassa ja jonkun
verran metsästämässä. Hirvet käyvät ruokailemassa ranta
niityllä.

7 JÄRVEN KUNNOSTUS JA HOITO

Heinäjärven mataluus, relievyys, avovesireunan rikkonaisuus
sekä kasvillisuuden laikuttaisuus tarjoavat oivallisen
pesimäympäristön puolisukeltaj ille sekä tukkasotkalle,
jotka hakevat ravintonsa läheltä veden pintaa.

Järven reunaosia hallitsevat laajat saraniityt ja ruoikot
ja lukuisat pienet saarekkeet täpiittävät avovettä. Avo-
veden osuus on melko pieni, varsinkin keskikesällä. Sois
tumista osoittavat pohjan runsaat sammalkasvustot. Luon
taisen kehityksen vuoksi vesikasvilisuus valtaa alaa avo
vedeltä, rannat maatuvat ja pensoittuvat. Nykyisellään
Heinäjärvellä ei liene kunnostustarvetta, mutta pitemmällä
aikavälillä umpeenkasvun lisääntyessä voitaisiin sen arvo
lintuvetenä säilyttää lievällä pinnan nostolla rakenta
malla esim. pohjapato Heinipuroon tai kasvillisuutta pois
tamalla esimerkiksi niittämällä laajoja järvikorteruoikoita
avovesilaikkuj en lisäämiseksi. Umpeenkasvun hidastamiseksi
olisi myös järven pohjan sammalkasvustojen poisto tulevai
suudessa aiheellista.

8 YHTEENVETO

Kuhmon Korpisalmen kylässä sijaitseva Heinäjärvi on matala
ja lievästi rehevöitynyt lintujärvi. Ympäröivät rannat ovat
metsäiset ja rantasuot suurimmaksi osaksi ojitetut. Järveä
hallitsevat laajat saraniityt ja järvikortteikot ja vesi-
aluetta täplittävät sekakasvistosaarekkeet.

Järven linnusto on varsin monipuolinen. Järvi kuuluu valta
kunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan valtakunnallises
ti arvokkaana lintujärvenä. Vuonna 1991 järvellä pesi
seitsemän vesilintulajia, yhteensä 19 paria. Kahlaajien
lajimäärä oli kuusi, yhteensä 11 paria ja lokkeja kaksi
lajia, parimäärä arviolta 11. Muita pesimälajeja oli 25,
joista kosteikkolajeja kuusi. Kaikkiaan alueella tavattiin
v. 1991 54 lajia. Arvokkain yksittäinen pesimälaji oli
laulujoutsen. Järven muuttoaikainen merkitys on kohta
lainen ja järvellä on arvoa ympäröivän alueen vesilintujen
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sulkasadon aikaisena kerääntymisalueena. Paikallisille
metsästäjille järvi on riistantuotoltaan tärkeä.

Heinäjärven suojelullinen arvo perustuu monipuoliseen
linnustoon ja syrjäisen sijaintinsa ansiosta rauhallisuu
teen. Rannat ovat rakentamattomat. Järven luontainen kehi
tys johtanee tulevaisuudessa sen umpeenkasvuun. Tämän
vuoksi järven tilaa tulisi seurata, ja jos tarve vaatii
tulisi pintaa nostaa lievästi tai poistaa kasvillisuutta.
1Järvellä ei ole tehty tarkempaa kasvillisuusselvitystä,
mikä olisi syytä tehdä. Linnustoa ja sen kehitystä tulisi
säännöllisesti seurata.

Kajaanissa 7.8.1991

San Seppä, LuK

SS/hs
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LIITE 1

Kuva 2. Ävovesialue on pienentymässä ruoikon sekä seka
kasvustosaarekkeiden vallatessa alaa matalassa järvessä.

Kuva. 3. Järven länsiosassa on laaja saraniittyvyöhyke.
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Kuva 4. Järvikortevyöhyketta Heinäjärven keskiosassa.

Kuva 5. Järven kelluslehtjkasvjlljsuutta.
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LIITE 3

Kuva 6. Itäosan kasvillisuusvyöhykkeet ovat kapeat ja
laikuttaiset.

Kuva 7. Heinäjärvi on tarjonnut laulujoutsenelle rauhallisen
pesimäpaikan jo vuosien ajan.
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LIITE 4

Taulukko 2. Heinäjärven vesilintujen kiertolaskenta

LAJI 28.4. 5.5. 28.5. 5.6 ARVIO
Parej a
(Yks.)

Joutsen 1 (2) 1 (3) 1 (3) 1 (2) 1

Metsähanhi (13) (17) - - 0

Sinisorsa 9 (9) 5 (16) 5 (13) 5 (15) 5

Jouhisorsa 2 (4) 3 (8) 1 (2) 3 (3) 2

Haapana - 3 (7) 2 (4) 4 (5) 3

Tavi 3 (5) 9 (19) 4 (4) 4 (4) 4

Tukkasotka - - 5 (9) 7 (9) 3

Telkkä 3 (5) 4 (7) 1 (2) 1 (1) 1

Yhteensä 19

Taulukko 3. Heinäjärven kahlaajien arvioidut parimäärät

Laji Parimäärä

Töyhtöhyyppä 1

Taivaanvuohi 2

Kuovi 2

Valkovikio 2

Metsäviklo 1

Liro 3

Yhteensä 11
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LIITE 5

Taulukko 4. Heinäjärven maalintujen linjalaskenta.
Kahlaajia ei ole otettu huomioon yhteenlasketussa pari
määrässä eikä tiheydessä.

Laji Havaittu Tiheys
parimäärä ( paria/km2)

Metso 1 5,9

Taivaanvuohi 2
Liro 4
Valkoviklo 2
Isokuovi 2

Käpytikka 1 1,7
Haarapääsky 3 2,4
Niittykirvinen 1 1,7
Metsäkirvinen 2 2,0
Keltavästäräkki 5 14,2
Punakylkirastas 1 1,4
Ruokokerttunen 5 6,9
Hernekerttu 1 1,3
Pajulintu 41 42,7
Hömötiainen 1 2,6
Peippo 2 2,3
Järripeippo 1 1,1
Urpiainen 1 0,9
Punavarpunen 1 0,9
Pohjansirkku 4 14,2
Pajusirkku 6 13,2

YHTEENSÄ 77 115,4
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LIITE 6

Taulukko 5. Heinäjärvellä v. 1991 havaitut lintulajit

pv = pesintä varmistettu m = tavattu muuttoaikana
pr = pysyvä reviisi r = käyttää järveä pääasiassa
p = tavattu pesimäaikana ruokailualueena

1. Joutsen pv 28. Harmaalokki p
2. Metsähanlii m 29. Kalatiira p
3. Haapana pr 30. Käki p
4. Tavi pv 31. Tervapääsky m
5. Sinisorsa pv 32. Käpytikka p
6. Jouhisorsa pr 33. Haarapääsky r
7. Tukkasotka pr 34. Räystäspääsky m
8. Telkkä pr 35. Metsäkirvinen pr
9. Ruskosuohaukka p 36. Niittykirvinen p

10. Nuolihaukka m 37. Keltavästäräkki pv
11. Maakotka m 38. Västäräkki m
12. Kalasääski m 39. Punarinta pr
13. Riekko p 40. Räkättirastas m
14. Teen p 41. Laulurastas pr
15. Metso p 42. Punakylkirastas pr
16. Kurki p 43. Ruokokerttunen pr
17. Pikkutylli m 44. Hernekerttu p
18. Töyhtöliyyppä p 45. Pajulintu pr
19. Taivaanvuohi pv 46. Hömötiainen p
20. Pikkukuovi p 47. Varis pr
21. Isokuovi pv 48. Korppi p
22. Valkovikio pv 49. Peippo pr
23. Liro p 50. Järripeippo p
24. Metsävikio p 51. Urpiainen p
25. Naurulokki pv 52. Punavarpunen p
26. Kalalokki pv 53. Pohjansirkku p
27. Selkälokki p 54. Pajusirkku pv
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Taulukko 6. Suojelupistearvoon vaikuttavat lajit

Laji Suoj elupistearvo

Sinisorsa 2

Tavi 2

Haapana 2

Jouhisorsa 4

Tukkasotka 2

Telkkä 1

Joutsen 6

Kurki 2

Töyhtöhyyppä 1

Taivaanvuohi 2

Isokuovi 1

Liro 1

Valkovikio 1

Metsävikio 2

Naurulokki 2

Kalalokki 1

Ruokokerttunen 1

Niittykirvinen 1

Keltavästäräkki 1

Pajusirkku 1

36

1
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HYRYNSALMEN KUIVAJÄRVEN LINNUSTON,
SUOJELUARVON JA KUNNOSTUSTARPEEN
SELVITYS

San Seppä





75

KUVAILULEHT1

Julkaisfja Julkaisun päivämäärä
Vesi— ja ympäristöhallitus 7.8.1991
Kainuun vesi— ja ympäristöpiiri

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

Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen)
Hyrynsalmen Kuivajärven linnuston, suojeluarvon ja kunnostustarpeen selvitys, osa 3.

Julkaisun laji Toimeksiantaja Toimielimen asettamispvm
Moniste Kainuun vesi— ja ympäristöpiini

Julkaisun osat
Osa 1: Sotkamon Ruoko— ja Suojärven sekä Rimpilammen linnuston, suojeluarvon ja kunnostustarpeen selvitys.
Osa 2: Kuhmon Heinäjärven linnuston, suojeluarvon ja kunnostustarpeen selvitys
Osa 3: Hyrynsalmen Kuivajärven linnuston, suojeluarvon ja kunnostustarpeen selvitys
Osa 4: Puolangan Kuorejärven linnuston, suojeluarvon ja kunnostustarpeen selvitys
Osa 5: Puolangan Särki— ja Mätäsjärven linnuston, suojeluarvon ja kunnostustarpeen selvitys

Tiivistelmä
Hyrynsalmen kunnassa sijaitseva Kuivajärvi on matala ja lievästi rehevöitynyt järvi. Kuivajärvi kuuluu
valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan, (Komiteamietintö 1981), johon Kainuusta on valittu 11 kohdetta.
Tämän työn tarkoituksena oli selvittää järven pesimäaikaisen linnuston laji— ja parimäärät sekä järven suojelullinen
arvo etenkin linnuston kannalta.

Selvitys perustuu lintujen laskentoihin ja muihin käyntikertoihin alueella.

Mataluutensa, rehevyytensä sekä laikuttaisen vesikasvillisuuden ansiosta järven linnusto on runsas. Vuonna 1991
järvellä pesi kuusi vesilintulajia, yhteensä 20 paria. Kahlaajien lajimäärä oli kuusi, yhteensä 10 paria. Muita
pesimälajeja oli 29, joista kosteikkolajeja oli kahdeksan. Kaikkiaan alueella tavattiin 60 lajia.

Kuivajärven suojelullinen arvo perustuu monipuoliseen linnustoon ja alueen erämaisuuteen. Järvellä ei nykyisellään
ole kunnostustarvetta, mikäli ympäristön tila pysyy ennallaan. Järven pintaa on nostettu kymmenisen vuotta sitten
rakentamalla pohjapato järven eteläpuolelta lähtevään Kuivapuroon. Järvikortteen lisääntyessä olisi sen osittainen
niitto paikallaan avovesilaikkujen lisäämiseksi.

Asiasanat (avainsanat)
Luonnonsuojelualueet. Lintuvesialueet. Vesistöjen kunnostus. Kainuu.

Muut tiedot
‘I’

Sarjan nimi ja numero IS5N ISSN
Vesi— ja ympänistöha]lituksen monistesarja nro 433 951—47—6418—8 0783—3288

Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Luottamuksellisuus
32 (sivut 73—104) Suomi Julkinen

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





77

SISÄLLYS

sivu

1 JOHDÄNTO 79

2 TUTKIMUSALUEEN KUVAUS 79

2.1 Kuivajrven hydrologia ja vedenlaatu 79
2.2 Kasvillisuus 81

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 82

4 KUIVAJÄRVEN LINNUSTO 83

4.1 Pesivä linnusto 83
4.2 Lajikohtainen tarkastelu 84

5 KUIVAJÄRVEN SUOJELULLINEN ARVO 91

5.1 Pesivän linnuston arvo 91
5.2 Muu linnustoon perustuva arvo 91
5.3 Riistantuottoarvo 92
5.4 Alueen muu suojelullinen arvo 92

6 JÄRVEN KUNNOSTUS JA HOITO 92

7 YHTEENVETO g3

KIRJALLISUUS 95

LIITTEET 97

1 - 3 Valokuvia Kuivajärveltä
4 Kuivajärven vesilintujen kiertolaskennat

ja kahlaajien arvioidut parimäärät
5 Kuivajärven maalintujen linjalaskenta
6 Kuivajärvellä v. 1991 havaitut lintulajit
7 Suojelupistearvoon vaikuttavat lajit





79

JOHDANTO

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta arvokkaat
rehevät pienvedet, ns. lintuvedet ovat joutuneet yhä
useammin ihmisen muuttavan toiminnan kohteeksi. Toisaalta
monet lintuvedet ovat säilyneet tämän toiminnan seuraukse
na. Suunniteltaessa muutoshankkeita ei lintuvesien moni
puoliseen kasvi-ja eläinmaailmaan perustuvaa suurta
luonnonsuojeluarvoa tai niiden korkeaa biologista tuotto-
kykyä ole yleensä otettu huomioon, vaan tällaiset alueet on
tavallisesti katsottu hyödyntämiskelvottomiksi joutomaiksi.

Viime vuosikymmenellä on kuitenkin ryhdytty suuremmassa
määrin kiinnittämään huomiota lintuvesien suojeluun. Maa-
ja metsätalousministeriö asetti 24.5.1979 työryhmän
selvittämään Suomen merkittävien lintuvesien ja muiden
rehevien pienvesien alueellisen esiintymisen sekä laatimaan
näiden arvoluokituksen sekä suojeluehdotukset. Työryhmä sai
ehdotuksensa valmiiksi 31.3.1981 (Komiteamietintö 1981).
Suojelupäämääränä on lintuvesien eliöyliteisöistä riippuvien
lajien kantojen säilyttäminen elinvoimaisina ja toisaalta
moninaiskäyttömalidollisuuksien turvaaminen.

Pesivän linnuston arvo on tärkein lintuveden suojeluarvoon
vaikuttava tekijä. Arvoon vaikuttavat myös kohteen merkitys
muutonaikaisena levähdys- ja ruokailu- sekä sulkasadon
aikaisena kerääntymisalueena, alueen kasvillisuuden ja
kasvilajiston arvo, kalataloudellinen arvo, veden laatu,
rantojen rakentamisaste sekä alueen merkitys opetus-,
harrastus- ja tutkimuskohteena.

Kuivaj ärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojelu
ohjelmaan (Komiteamietintö 1981), johon Kainuusta on
valittu 11 kohdetta. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää
Kuivajärven pesimäaikaisen linnuston laji- ja parimäärät
sekä järven suojelullinen arvo etenkin linnuston kannalta.
Linnuston perusselvityksiä voidaan käyttää myöhemmin
hyväksi järven tilaa ja mahdollisia kunnostushankkeita
suunniteltaessa. Työ on tehty Kainuun vesi- ja ympäristö-
piirin toimesta.

2 TUTKIMUSÄLUEEN KUVAUS

2.1 KUIVÄJÄRVEN HYDROLOGIÄ JA VEDEN LAATU

Kuivajärvi sijaitsee puoleksi valtion maalla Hyrynsalmen
kunnan keskiosissa. Järven pinta-ala on 36,8 ha. Valta
kunnallisessa lintuvesien suojeluohjelmassa alueen esitetty
suojelurajaus on 10 ha maa- ja 38 ha vesialuetta. Kuvassa
1 näkyy järven maantieteellinen sijainti sekä yleiskuva.
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Järven suurin pituus on 780 m ja suurin leveys on 740 m.
Rantaviivan pituus on 2,3 km. Valuma-alueen pinta-ala on
4,8 km2. Järveen laskee puro luoteesta Peuralammelta ja
järven vesi purkautuu etelästä Kuivapuroa pitkin Luvan
järveen. Kuivajärvi on kauttaaltaan matala, syvimmän kohdan
ollessa runsaan metrin.

0 100 200
1•

7 1 7

Kuiva järvi

300 m

-2
4-
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7 ‘- — —

—

— —

4-
//

Kuva 1. Yleiskuva Kuivajärvestä.
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Pintavesien kemiallisia ominaisuuksia on tarkasteltu Kainuun
vesi- ja ympäristöpiirin tekemien analyysien pohjalta.
Tulokset on koottu taulukkoon 1.

Taulukko 1. Kuivajärven pintaveden kemiallisia ominaisuuksia

20.2. 22.2. 1.7.
1975 1983 1991

Lämpötila (°C) 0,3 0,7 18,0
Happi (mg/l) 0,6 1,9 7,4
Happi (kyll.%) 0 13 78
Sameus (Ftu) 1,0 0,84 1,0
Kiintoaine (mg/1) - - 1,7
Sähkönjohtavuus (mS/m) 6,9 4,9 3,0
Älkalimiteetti (mmol/1) 0,29 0,34 0,09
pH 5,3 6,1 6,15
Väriluku (ptmg/l) 420 160 160
COD Mn (mg/l °2) 43,5 20,9 33,9
Kok. typpi (pg/1) 1273 590 750
Nitraatti-N (pg/l) - - 6,0
Kok. fosfori (pg/l) 83 20 35
Fosf. fosfori (pg/l) - - 4
Kloridi (pg/l) - 1,6 -

Rauta (pg/l) 5311 1200 800
Mangaani (pg/l) - - 47
Ä-klorofylli (pg/l) - - 6,6

Kuivajärven vesi on vesi- ja ympäristöhallituksen (1988)
laadullisen yleisluokituksen mukaan hyvän ja tyydyttävän
välillä. Korkea väriluku ja typpitaso sekä kemiallinen liapen
tarve osoittavat veden olevan humuspitoista. Kokonaisfosforin
ja klorofylli-a:n määristä päätellen Kuivajärveä voidaan
pitää lievästi rehevänä (Oravainen 1987). Humus- ja ravinne
pitoisuuteen syynä ovat valuma-alueen suuri suopitoisuus sekä
kymmenisen vuotta sitten tapahtuneet rantasoiden ojitukset.
Valuma-alueesta on noin 50 % suota. Äiempien vuosien arvojen
ja v. 1991 tulosten vertailua vaikeuttavat eri vuodenaikoina
otetut näytteet, sillä talvi- ja kesäarvot järvessä voivat
suurestikin vaihdella.

2.2 KASVILLISUUS

Kuivajärven rannat ovat melko matalat ja järveä ympäröivät
pääosin ojitetut rämeet. Suurimmat kasvillisuusvyöhykkeet
ovat laajat saraniityt ja ruoikot. Saraniityllä kasvaa
sarojen (Carex sp.) lisäksi rahkasammalia (Sphagnum sp.),
kurjenjalkaa (Potentilla palustris), terttualpia (Lysimachia
thyrsiflora), kiiltopajua (Salix phyliciafolia), pohjanpajua
(Salix lapponum), luhtavillaa (Eriophorum angustifolium),
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tupasvillaa (Eriophonum vaginatum) sekä raatetta (Menyanthes
trifoliata), joka muodostaa järven itäosiin pieniä saarekkei
ta. Ruoikkovyöhykkeen valtalaji on järvikorte (Equisetwn
fluviatile).

Järven kelluslehtikasvillisuutta edustavat uistinvita
(Potamogeton natans), pohjanlumme (Nymphaea candida) sekä
isoulpukka (Nuphar lutea). Järven kasvillisuutta on esitetty
kuvissa 2 -7 (Liitteet 1 - 3).

3 AINEISTO JA MENETELMÄT

Alueella käytiin yhteensä 7 kertaa, jotka jakaantuivat kuu
kausittain seuraavasti: IV 1, V 2, VI 3 ja VII 1 kertaa.
Pesivän vesilinnuston kanta arvioitiin Kauppisen (1988) ja
maalintujen Järvisen, Koskimiehen ja Väisäsen (1988) ohjeiden
mukaan. Rantalintujen ja varpuslinnuista ruokokerttujen ja
pajusirkun pesivät kannat arvioitiin kiertolaskentojen ja
muiden käyntikertojen yhteydessä.

Vesilinnut laskettiin 27.4., 4.5., 27.5. ja 4.6. ja vesi
lintupoikueet 1.7. kiertolaskentana. Laskentojen toisto on
tärkeää, sillä eri lajien muutto- ja pesimisen aloittamis
ajankohdat vaihtelevat. Laskenta tulisi suorittaa sen lyhyen
ajanjakson aikana, jolloin pesivä kanta on asettunut paikoil
leen, mutta parisiteet eivät vielä ole katkenneet. Laskentaa
ei voida pitää luotettavana, jos koiraat ovat liittyneet yli
neljän yksilön kierteleviin parviin.

Kiertolaskenta suoritettiin kiertämällä järvi jalkaisin tai
veneellä lähellä vesirajaa sopivia tähystyspaikkoja hyväksi
käyttäen. Apuna lajiston määrittämisessä käytettiin kiikaria
ja kaukoputkea.

Maalintujen linjalaskenta suoritettiin 18.6. kiertämällä
järvi jalkaisin noin 100 metrin päässä rantaviivasta käyttäen
apuna kiikaria lajinmäärityksessä. Muistiin merkittiin kaikki
nähdyt ja kuullut linnut, joiden perusteella laskettiin
parimäärät. Lintujen lajikohtainen pesimätiheys laskettiin
Järvisen ja Väisäsen (1983) esittämän kaavan, D=K*Sb/L
mukaan. Kaavassa D on lajin pesimätiheys (paria/km2), K
lajikohtainen havaittavuuskerroin, Sb laskennassa havaittu
parimäärä ja L linjan pituus (km). Yhteensä laskennassa
havaittiin arviolta n. 60 % lintupareista (Järvinen &
Väisänen 1983), joten todelliset pesimätiheydet ovat esitet
tyjä suurempia. Yölaskenta suoritettiin 11.6.

Pesimälinnusto, lajit ja parimäärät ovat arvioita vuoden 1991
kannasta. Vuosittaiseen kantaan vaikuttavat mm. talvehtimis
alueiden olot, edellisvuoden poikastuotto ja kevään sääolot
(Koskimies & Pöysä 1987). V. 1991 oli kolea ja noin pari
viikkoa tavanomaisesta myöhässä. Lähes koko kesäkuu oli
poikkeuksellisen sateinen ja viileä, mikä vaikutti lintujen
pesintään, samoin kuin niiden näkymiseen ja kuulumiseen
heikentävästj. Laskennat oli näinollen suoritettava usein
erittäin epäedullisissa sääolosuhteissa, jotka yhdessä
käytettävissä olleen lyhyehkön työskentelyajan myötä vaikut
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tivat siihen, että alueen todellisesta pesivästä linnustosta
saatiin arvioiduksi vain osa.

4 KUIVAJÄRVEN LINNUSTO

4.1 PESIVÄ LINNUSTO

Kuivajärvi on tavanomaista kainuulaista järveä rehevämpi ja
linnusto on järven pieneen kokoon verrattuna runsas.

Laskentojen ja muiden käyntikertojen perusteella Kuivajärvel
lä havaittiin yhteensä 10 vesilintulajia, joista arvioitiin
alueella pesivän kuusi lajia. Kokonaisparimäärä järvellä oli
arviolta 20 ja tiheys 54,5 paria/km2.

Puolisukeltajasorsista yleisin oli sinisorsa (Anas platyr
hynchos). Myös haapana (Anas penelope) sekä tavi (Anas
crecca) pesivät järvellä. Kokosukeltajasorsista järvellä
pesivät tukkasotka (Äythya fuligula) ja telkkä (Bucephala
clangula), joka pesi ainakin viidessä rantapöntössä. Pesimät
tömistä lajeista havaittiin muuttoaikana jouhisorsapari (Änas
acuta) ja kerran lapasorsapari (Anas clypeata). Koskeloista
tehtiin havaintoja ainoastaan uivelosta (Mergus albellus),
joka havaittiin pesimättömänä muutaman kerran järvellä.
Metsähanhia (Anser fabalis) nähtiin alueella vain muutto-
aikana ruokailemassa. Joutsen (Cygnus cygnus) pesi järvellä
ja sai viisi poikasta.

Vesilintujen kiertolaskentojen tulokset on esitetty taulukos
sa 2 (liite 4).

Kahlaajia järvellä tavattiin kahdeksan lajia, joista pesimä
lajeja oli kuusi ja yhteisparimäärä 11. Yleisin laji oli liro
(Tringa glareola). Muita pesiviä lajeja olivat taivaanvuohi
(Gallinago gallinago), kuovi (Numenius arquata), töyhtöhyyppä
(Vanellus vanellus), valkovikio (Tringa nebularia) sekä
mahdollisesti suokukko (Phulomachus pugnax). Muuttoaikana
järvellä nähtiin suosirrejä (Calidris alpina) ja lapinsirrejä
(Calidris temminckii). Taulukossa 3 (liite 4) on esitetty
kahlaajien arvioidut parimäärät.

Muita komiteanmietintöön (1981) kuuluvia pesiviä kosteikkola
jeja olivat kurki (Grus grus), niittykirvinen (Anthus
pratensis), keltavästäräkki (Motacilla flava), ruokokerttunen
(Acrocephalus schoenolaenus), pajusirkku (Emberiza schoeni
clus) ja pensastasku (Saxicola rubetra) sekä harvinainen
pikkusirkku (Emberiza pusilla). Lokeista järvellä pesi
todennäköisesti ainakin naurulokki (Larus ridibundus).
Pesimättömistä mietinnön mukaisista lajeista tavattiin
sinisuohaukka (Circus cyaneus), nuolihaukka (Falco subbuteo),
punavarpunen (Carpodacus erythrinus), kalatiira (Sterna
hirundo), harmaalokki (Larus argentatus), kalalokki (Larus
canus) sekä pikkulokki (Larus minutus).

Maalintulaskennassa tavattiin yhteensä 87 pesivää paria 16
lajista kokonaistiheyden ollessa ollessa 136,1 paria km2.
Tulokset on esitetty taulukossa 4 (liite 5). Yleisimmät lajit
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ovat pajulintu (Phylloscopus trochilus), pajusirkku (Emberiza
schoeniclus) ja peippo (Fringilla coelebs). Petolinnuista
järven ympäristössä asustaa kanahaukka (Äccipiter gentilis)
ja kanalinnuista järven ympäristössä tavataan teeriä ja
riekkoja. Metso on lähes hävinnyt ympäristön hakkuiden vuoksi
yli kymmenen vuotta sitten, myös pyy on harvinainen.

4.2 LAJIKOHTAINEN TARKASTELU

Kuivajärvellä ja sen ympäristössä tavattiin vuoden 1991
laskennoissa sekä muilla käyntikerroilla seuraavat lintu
lajit. Äiemmilta vuosilta tietoa on saatavilla niukasti.
Pesivistä kosteikkolajeista on esitetty Suomen lintuatlaksen
(Hyytiä et.al. 1983) ja Suomen linnuston (Salonen 1985)
mukaan pieni katsaus lajien levinneisyydestä maassamme
elinympäristövaatimuksineen. Myös pesivän kannan suuruutta on
arvioitu omien tai käytettävissä olleiden havaintojen
perusteella. Taulukkoon 5 (liite 6) on koottu Kuivajärvellä
tavatut lintulaj it.

1. Joutsen (Cygnus cygnus)

Maamme joutsenkanta taantui vainon seurauksena jyrkästi viime
vuosisadalla ja tämän vuosisadan alussa. 1940-luvun lopulla
oli joutsenia enää 15 paria. Vainon loputtua kanta alkoi
elpyä ja kokonaiskanta on lisääntynyt jo 300-400 pariin.
Lajin oletetaan levittäytyvän tulevaisuudessa yhä eteläm
mäksi. Pohjois-Suomen joutsenet pesivät vetisillä avosoilla
ja nevojen rimmissä. Vähäisempi osa kannasta lisääntyy
ruohostoisilla pikkujärvillä. Muualla maassa joutsenet ovat
etupäässä rehevien lintuvesien asukkeja. Joutsen on pesinyt
Kuivajärvellä toistakymmentä vuotta. Järven eteläpään
pesämättäällä pesintä tuotti viisi poikasta yhden munan
j äädessä kuoriutumatta.

2. Metsähanhi (Anser fabalis)

Toukokuun alussa kahdeksan yksilöä ruokaili järvellä.

3. Haapana (Anas penelope)

Levinneisyyden painopiste on pohjoinen, joskin laji on
runsastunut myös Etelä-Suomessa. Pesii monenlaisten vesistö
jen tuntumassa eikä ole elinympäristönsä suhteen kovinkaan
vaatelias. Järvellä pesii arviolta kaksi paria.

4. Tavi (Anas crecca)

Kannan painopiste on lievästi pohjoisessa. Pesii yleisenä
koko maassa kaikentyyppisten vesien lähiympäristössä,
metsissä ja soilla, usein kaukana vedestä. Järvellä pesi
vähintään kaksi paria.

5. Sinisorsa (Anas platyrhynchos)

Runsain vesilintulajimme etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa
kannan harventuessa pohjoista kohti. Suosii ruohostoisia ja
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ravintorikkaita lintujärviä. Pesä on huolella katketty
kasvillisuuden suojaan ruoikkoon, rantaniitylle tai kauemmak
si metsään. Pesivä kanta arviolta neljä paria.

6. Jouhisorsa (P1nas acuta)

Kaksi paria havaittiin järvellä 4.5.

7. Lapasorsa (Anas clypeata)

Yksi pari nähtiin järvellä 27.5.

8. Tukkasotka (Aythya fuligula)

Yleinen pesimälintu koko maassa. Laji tulee toimeen monen
laisissa vesiympäristöissä. Pesii sisämaassa lähellä vettä
ruohokasvillisuuden seassa matalissa ruohottuneissa järvissä
ja lahdissa. Kuivajärven pesivä kanta vähintään viisi paria.

9. Telkkä (Bucephala clangula)

Pohjoisten havumetsien lajistoon kuuluva. Pesii koko maassa
ja on Suomessa pesivistä sorsalinnuista runsaslukuisimpia.
Telkän elinympäristövaatimukset ovat vesistön laadun suhteen
väljät. Vesistön laatua tärkeämpää ovat rantojen metsäisyys
ja pesäkolot. Kuivajärven pesivä kanta arvioitiin viideksi
pariksi.

10. Uivelo (Mergus albellus)

Yksi pari nähtiin 4.5. ja sen jälkeen yksinäinen naaras 4.6.
ja 1.7. Pesintään viittaavia havaintoja ei tehty.

11. Sinisuohaukka (Circus cyaneus)

Yksi koiras nähtiin lentämässä rantaniityn yllä 4.6.

12. Kanahaukka (Äccipiter gentilis)

Nähtiin 27.4. viereisessä vaarassa järven läheisyydessä. On
nähty alueella useita vuosia.

13. Tuulihaukka fFalco tinnunculus)

Tavattiin 4.6. järven läheisyydessä.

14. Nuolihaukka (Falco subbuteo)

Levinneisyyden painopiste Itä-Suomessa ja vakituisen kannan
pohjoisraja Oulujärven seuduilla. Pesii yleensä vanhassa
variksen pesässä kaukanakin vesistöstä, vaikka käyttää ravin
nokseen lähes yksinomaan vesialueiden rannoilla viihtyviä
sudenkorentoja. Koiras tavattiin istumassa kelon latvassa
maalintulaskennassa 18.6. sekä 1.7. saalistamassa ranta
ruoikossa.
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15. Riekko (Lagopus lagopus)

Pesinee järvien läheisyydessä suoalueilla.

16. Teen (Tetrao tetrix)

Ukkoteeri tavattiin 18.6. maalintulaskennan yhteydessä.

17. Kurki (Grus grus)

Esiintyy lähes koko maassa monentyyppisillä soilla. Elin-
piiriin kuuluu usein avovettä, metsälampia, rantaniittyjä ja
peltoja. Pesä sijaitsee useimmiten suon vetisimmässä ja
vaikeakulkuisinimassa osassa. Kurkipari nähtiin tai kuultiin
useamman kerran järven rantaniityn ja metsän rannalla. Parin
lisäksi tavattiin kerran yksinäinen lintu rantaniityllä.
Kuulunee järven jokavuotiseen lajistoon. Pesintä mahdolli
nen, muttei varmistettu.

18. Töyhtöhyyppä (Vanellus vaneflus)

Pesii varsin tasaisesti koko massa. Vuosisadan lopulta
levinnyt voimakkaasti kohti polijoista, joskin siellä on
levinneisyydessä suuriakin aukkoja. Pesii pelloilla, niityil
lä ja avosoilla. Pesäkuoppa sijaitsee joko paljaalla maalla
tai matalan kasvillisuuden keskellä. Puolustavat aggressiivi
sesti pesiään vihollista vastaan. Tavattiin pesimäaikana
säännöllisesti rantaniityllä, jossa todennäköisesti pesii
ainakin yksi pari.

19. Lapinsirni (Calidris temminckii)

Kolme yksilöä nähtiin muuttoaikana 27.5. järven rannalla.

20. Suosirri (Calidris alpina)

Kaksi yksilöä 27.5. kevätmuutolla järvellä.

21. Suokukko (Phulomachus pugnax)

Pohjoinen laji, joka pesii avoimilla soilla ja rantaniityil
lä. Pesimäympäristövaatimukset ovat pohjoisessa varsin
väljät, mutta etelään mentäessä lajin vaateliaisuus kasvaa.
Pesimä-ympänistönä voi olla metsäikköisen rämeen ja metsän
välinen reuna, ojitettu niitty tai nevan vetinen keskiosa.
Pesä sijaitsee mättäässä tai heinikossa kasvillisuuden
suojaan kätkettynä. 27.5. nähtiin naaras ja koiras rantanii
tyllä ja 4.6. neljä koirasta sekä yksi pari. Pesintä mahdol
linen.

22. Taivaanvuohi (Callinago gallinago)

Yleinen pesimälintu koko maassa. Kanta on vahvin Pohjois-
Suomen soilla, Kainuussa ja Suomenselällä. Riistalintu, jota
metsästetään meillä suhteellisen vähän. Järven rantojen
pesiväksi kannaksi arvioitiin kaksi paria. Pesimäympäristöt
ovat avoimia, reheviä ja vetisiä. Pesä sijaitsee maassa,
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matalassa syvennyksessä enemmän tai vähemmän vetisen saraikon
kätkössä.

23. Kuovi (Numenius arquata)

Eteläinen laji, joka pesii yleisenä Perämeren pohjukan ja
Pohjois-Karjalan länsiosien korkeudelle saakka. Kanta on
paikoin vahvistunut levinneisyysalueen pohj oisosissa,
etelässä laji on taantunut. Pesii laajahkoalaisilla avomail
la: ranta-niityillä, pelloilla ja soilla. Pesä sijaitsee
enemmän tai vähemmän heinien, sarojen tai varpujen kätkössä.
Järven läheisyydessä pesi arviolta kaksi paria.

24. Valkovikio (Tringa nebularia)

Pohjoinen, karujen suoseutujen, kuivien kangasmetsien pesimä
lintu. Kanta on runsain Pohjois- ja Itä-Suomessa. Viihtyy
pienillä metsän ympäröimillä rämepainanteilla. Metsälampien
rämerannoilla ja kosteilla metsäniityillä. Jäkäliköissä
sijaitseva pesä voi olla kaukanakin lähimmästä suosta tai
rannasta. Järven läheisyydessä pesi yksi pari.

25. Liro (Tringa glareola)

Liro pesii koko maassa, joskin kannan painopiste on pohjoi
sessa. Laji viihtyy kaikentyyppisillä kosteilla, avoimilla ja
harvapuustoisilla soilla. Pesä sijaitsee hyvin kätkettynä
yleensä maassa, mutta lajin tiedetään pesivän myös keskiko
koisten varpuslintujen pesissä. Runsaslukuisimpia ellei
maamme runsaslukuisin kahlaaja. Järven pesivä kanta arviolta
neljä paria.

26. Pikkulokki (Larus minutus)

Kaakkoinen laji, joka esiintyy meillä levinneisyysalueensa
äärirajoilla ja on linnustossamme melko uusi tulokas. Kanta
on vahvin maan länsiosissa, joskin laji on levinnyt laikut
taisesti lähes koko maahan parhaille lintuvesille. Pesii
yhdyskunnittain vähälukuisena rehevillä lintujärvillä, joilla
on runsaasti vesikasvillisuutta ja riittävästi hyönteis
ravintoa. Pesä tehdään erilaisten vesikasvien muodostamille
alustoille. Asettui Kainuuseen 70-luvulla, ensimmäinen
pesintä varmistettu Kajaanin Kuluntajärvellä v. -75 (Helo
1972, 1980). Järvellä nähtiin kymmenestä pariinkymineneen
yksilöä läpi kesän. Lintuja nähtiin pesillä alkukesästä,
joten pesintä todennäköinen. Tosin pesät ovat voineet
tuhoutua samoihin aikoihin kuin nauru-lokkien, joiden pesiltä
munat oli suurimmaksi osaksi paikallisen asukkaan toimesta
kerätty.

27. Naurulokkj (Larus ridibundus)

Pesii runsaslukuisena suurinakin yhdyskuntina etenkin
rehevillä vesillä siellä täällä Etelä- ja Keski-Suomessa,
missä se pesii myös suolla. Erillisesiintymiä siellä täällä
maan pohjoisosissa Lapin perukoita myöten. Kannan voimakas
nousu, etenkin 1950- ja 1960-luvuilla on sittemmin hidastunut
ja monin paikoin taantunut. Naurulokkien määrä järvellä oli
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enimmillään sata yksilöä, joista parisenkymmentä paria
ilmeisesti yritti pesintää. Pesistä oli kerätty kuitenkin
useampia kymmeniä munia paikallisen asukkaan toimesta eikä
1.7. vesilintujen poikuelaskennassa havaittu poikasia.

28. Kalalokki (Larus canus)

Yksittäisiä lintuja nähtiin parilla käyntikerralla 27.5. ja
11.6.

29. Harmaalokki (Larus argentatus)

Pari yksilöä tavattiin satunnaisesti kesän aikana.

30. Kalatiira (Sterna hirundo)

Yksi yksilö lenteli järven yllä 27.5.

31. Käki (Cuculus canorus)

Lähes kaikilla käyntikerroilla kuultiin kukkuva koiras.

32. Tervapääsky (Apus apus)

Useita yksilöitä järven yllä 4.6.

33. Käenpiika (Jynx torquilla)

Ääniä kuultiin useammalla kerralla läheiseltä avonaiselta
mäntyrinteeltä.

34. Käpytikka (Dendrocopos major)

Ilmeisesti yksi reviiri järven pohjoispuolella.

35. Haarapääsky (Hirundo rustica)

Useita yksilöitä kesän mittaan hyönteisiä saalistamassa
järven yllä.

36. Räystäspääsky (Delichon urbica)

Muutamia hyönteisiä saalistavia yksilöitä järvellä eri
käyntikerroilla.

37. Metsäkirvinen (Anthus trivialis)

Vähintään yksi reviiri rantametsissä.

38. Niittykirvinen (Anthus pratensis)

Pesii avoimessa, valoisassa maastossa, järvisuomea lukuunottamatta, yleisenä koko maassa. Pesä hyvin kätkettynämatalan kasvillisuuden suojassa sopivan aukkoisessa kasvillisuudessa. Järven lähietäisyydessä pesi vähintään yksi pari.
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39. Keltavästäräkki (Motacilla fiava)

Pesii yleisenä, useimmiten löyhinä ryhminä, soilla ja
niityillä koko maassa, ollen runsain pohjoisessa. Viilityy
parhaiten puuttomilla, harvaan matalapuisilla sekä pensaik
koisilla mailla. Edellytyksenä on, että lähistöllä on vettä,
vaikkapa lätäköitä tai ojia. Loppukeväällä nähtiin useita
yksilöitä rantaniityillä. Muutamia reviirejä rantarämeikössä.

40. Västäräkki (Motacilla allja)

Pari havaintoa järvellä loppukeväällä ja alkukesästä.

41. Tiihi (Bombycilla garrulus)

Havaittiin 18.6. maalintulaskennassa kolme yksilöä sekä 1.7.
yksi lintu.

42. Rautiainen (Prunella modularis)

Yksi lintu nähtiin 11.6. järven läheisyydessä.

43. Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)

Maalintulaskennassa 18.6. kuultiin laulava koiras.

44. Pensastasku (Saxicola rubetra)

Laulava koiras kuultiin 4.6. järven läheisyydessä.

45. Laulurastas (Turdus phulomelos)

Ainakin yksi reviiri lähimetsässä.

46. Punakylkirastas (Turdus iliacus)

Vähintään yksi reviiri rantametsikössä.

47. Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)

Pesii kosteilla pensaikkomailla koko Suomessa. Kanta on
vahvin Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä Lapissa. Elinympäristöl
le ovat tyypillisiä erilaiset rantaruohostot sekä -pensaikot.
Pesä on yleensä hyvin kätketty kasvillisuuden piiloon.
Järveltä löydettiin neljä reviiriä.

48. Pajulintu (Phylloscopus trochilus)

Rantametsien runsain laji. Maalintulaskennassa 18.6. havait
tiin 39 paria.

49. Hömötiainen (Parus montanus)

Muutamia yksilöitä nähtiin maalintulaskennassa.
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50. Lapinharakka (Lanius excubitor)

Lentopoikue nähtiin rantametsikössä 1.7.

51. Varis (Corvus corone cornix)

Pari lintua havaittiin järven rannalla useilla käynti
kerroilla.

52. Korppi (Corvus corax)

Pitkin kesää nähtiin yksi lintu järvellä.

53. Peippo (Fringilla coelebs)

Maalintulaskennassa laskettiin kymmenen reviiriä.

54. Järripeippo (Fringilla montifringilla)

Silloin tällöin kuultiin laulavaa koirasta.

55. Loxia sp.

Lentopoikue nähtiin 4.6. järven läheisyydessä.

56. Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)

Pesii verraten yleisenä pensaikkoisilla kulttuurimailla ja
lehtimetsissä. Kaakkoinen laji, joka on tällä vuosisadalla
levinnyt nopeasti länteen ja luoteeseen. Laulua kuultiin
lehtimetsiköstä järven pohjoispuolelta 11.6.

57. Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)

Kuultiin maalintulaskennassa 18. 6.

58. Pohjansirkku (Emberiza rustica)

Satunnaisia havaintoja pitkin kesää.

59. Pikkusirkku (Einberiza pusilla)

Pesii kosteissa, harvapuisissa metsissä Pohjois-Suomen itä
osissa, Kuusamosta Inarin Lappiin. Yleisin pesimisympäristö
on relievähkö isovarpuinen mäntyräme. Pesä useimmiten mättääs
sä varpukasvillisuuden suojaamana. Laulava koiras nähtiin ja
kuultiin 4.6. rantarämeellä järven luoteispuolella ja 18.6.
rantarämeikössä kuultiin kaksi laulavaa koirasta järven
luoteisosassa. Laji on Kainuussa harvinainen pesimälaji.
(Helo 1972, 1975, 1980).

60. Pajusirkku (Emberiza schoen±clus)

Esiintyy yleisenä koko maassa kosteilla pensaikkoalueilla ja
ruoikkomailla. Lajin painopiste on edelleen Pohjois-Suomessa.
Pesä sijaitsee yleensä hyvässä piilossa maassa, pajupensaan
alla tai ruoikon tms. suojissa. Maalintulaskennassa pajusirk
ku oli yleisin laji pajulinnun jälkeen, yhteensä 14 paria.
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5 KUIVAJÄRVEN SUOJELULLINEN ARVO

5.1 PESIVÄN LINNUSTON ARVO

Valtakunnallisessa lintujen suojeluohjelmassa (Komitea
mietintö 1981) pesivän linnuston arvon määrittämiseksi on
kehitetty kaikki lintuvesilajit huomioonottava suojelupiste
arvomenetelmä. Tässä menetelmässä kosteikkolajeiksi on
katsottu lajit, jotka pesivät vesi- tai rantaniittyalueilla
sekä pensaikkovyöhykkeellä. Pensaikkoalueella pesiviä selviä
metsälintulajeja ei ole otettu mukaan. Arvoa määritettäessä
ei ole otettu huomioon yksinomaan ruokailevia lajeja (esim.
kalasääski ja pääskyt), vaikka näistä monet voivatkin saada
pääasiallisesti elantonsa kosteikoilta.

Kullekin kosteikkolajille annettu pistearvo 1-10 riippuu
lajin esiintymisyleisyydestä ko. luonnonmaantieteellisellä
vyöhykkeellä ja lintuvesillä pesivän kannan arvioidusta
osuudesta koko pesivästä kannasta. Eri lajien pisteiden summa
on lintuveden pesivän linnuston suojelupistearvo. Käytettäes
sä ko. menetelmää on kustakin lajista otettu mukaan parit,
joilla on ollut pesimisaikana pysyvä reviiri (vähintään
soidinmenoja tai laulava koiras) lintuvedellä.

Kuivajärven suojelupistearvoksi on komiteamietinnössä (1981)
esitetty 52. Tässä tutkimuksessa arvoksi saatiin 40 taulukos
sa 6 (liite 7) maalintulajeista. Pesimälinnusto on kansalli
sesti arvokas pistearvon ollessa vähintään 50. Pistearvo
olisi voinut olla suurempi vuonna 1991, jos linnuston
selvitykseen käytettävissä ollut aika olisi ollut pitempi ja
sääolosuhteet paremmat. Muutenkaan käytettävissä ei ollut
tietoja järven linnuston koostumuksesta aiemmilta vuosilta,
vaan tässä työssä selvitetty Kuivajärven lajisto perustuu
vuoden 1991, lähinnä parin kesäkuukauden havaintoihin.
Harvinaiselle pikkusirkulle ei saatu lainkaan suojelupiste
arvoa, sillä linnun esiintyminen sijoittui juuri sen luonnon-
maantieteellisen alueen ulkopuolelle, josta pistearvo olisi
tullut. Uiveloa ei myöskään saatu pesiväksi lajiksi, vaan
ilmeisesti järvellä pitkin kesää nähty naaras oli pesimätön
yksilö.

5.2 MUU LINNUSTOON PERUSTUVA ARVO

Komiteamietinnön (1981) mukaan vesistön merkitys muuton
aikaisena levähdys- ja ruokailualueena voi olla hyvin huomat
tava, huomattava, kohtalainen tai vähäinen. Kuivajärven
merkitystä lintujen levälidys- ja ruokailualueena voidaan
pitää kohtalaisena, sillä laulujoutsen, metsähanhi, kurki ja
vesilinnut lepäävät ja ruokailevat siellä muuttoaikoina.
Järven pienen koon vuoksi siellä pesii vain yksi joutsen- ja
kurkipari. Sulkasadon aikaisena kerääntymisalueena Kuiva
järvellä ei liene merkitystä siellä pesiviä lintuja lukuun
ottamatta.
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5.3. RI ISTANTUOTTOARVO

Metsästettävien vesilintujen tuottokyky on suojeluohjelmassa
(Komiteamietintö 1981) katsottu tärkeäksi suojeluarvoon
vaikuttavaksi tekijäksi. Tuoton pistearvoa laskettaessa
pesivä heinäsorsapari saa arvon yksi ja muut vesilintuparit
painon suhteessa vastaavat arvot. Kaikkien vesilintuparien
suhdelukujen summa on kohteen riistatuoton pistearvo.
Vesilintujen tuotolla on katsottu olevan hyvin huomattava
merkitys arvon ollessa yli 100 ja huomattava 50 pisteen
ylittyessä.

Kuivajärven riistantuottoarvo v. 1991 oli 9, kun se komitea-
mietinnön (1981) mukaan oli 14. Vuosittaiset vaihtelut
tuotossa voivat olla huomattavia.

5.4 ALUEEN MUU SUOJELULLINEN ARVO

Kuivajärven kasvillisuutta ei ole tarkemmin tutkittu, joten
sen arvoa on vaikea määrittää. Lintuveden pesimisaikaisen
linnuston arvo vastaa keskimäärin tyydyttävästi myös kasvu
lisuuden arvoa. Kalataloudellista merkitystä järvellä on vain
lähiympäristön asukkaille. Pyynti on järven mataluuden vuoksi
yksinomaan katiskapyyntiä yleisimpien lajien ollessa hauki,
ahven ja särki.

Kuivajärvi on lintujen elinympäristönä rauhallinen syrjäisen
sijaintinsa ja ympäristön vähäisen asutuksen vuoksi. Rannat
ovat rakentamattomat lukuunottamatta yhtä kalamajaa järven
itärannalla. Alueella liikutaan lähinnä kalastamassa sekä
loppukesästä sorsastamassa. Hirvet käyttävät rantaniittyjä
ruokailualueinaan ja järvellä asustaa muutama piisamipari.

6 JÄRVEN KUNNOSTUS JA HOITO

Vesilinnustolle tärkeitä tekijöitä elinympäristön valinnassa
ovat kasvillisuuden ja avoveden välinen suhde, avovesireunan
rikkonaisuus, ranta- ja vesikasvillisuden määrä ja laatu sekä
veden syvyys ja väri. (Hiiden 1965, Pöysä 1983).

Kuivajärven mataluus, kasvillisuuden runsaus ja sokkeloisuus
tarjoavat hyvän pesimäympäristön puolisukeltajasorsille sekä
tukkasotkalle, jotka hakevat ravintonsa läheltä veden pintaa
sekä vain soidinaikana avovettä vaativalle telkälle.

Järven pintaa on paikallisten asukkaiden toimesta muutettu
kymmenisen vuotta sitten noin puoli metriä patoamalla Kuiva
järvestä laskeva Kuivapuro pohjapadolla. Järven umpeenkasvu
olisi muuten ollut väistämätöntä. Nykyisellään järveä hal
litsevat niin reunoilla kuin keskiosissakin laajat kasvilli
suusvyöhykkeet ja avovesialueen osuus on melko pieni ja
laikuttainen. Kasvillisuuden ja avoveden välinen suhde on
arvioitu 3:1. Järvellä asustava muutama piisamipari on
avovesilaikkuja muodostavana eduksi linnustolle.
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Nykyisellään Kuivajärvellä ei liene kunnostustarvetta, joskin
järven tilaa ja kasvillisuuden lisääntymistä tulisi seurata.
Jos kasvillisuuden ala kasvaa, olisi ruoikon osittainen
niitto paikallaan avovesilaikkujen lisäämiseksi.

7 YHTEENVETO

Hyrynsalmen kunnan keskiosissa sijaitseva Kuivajärvi on
pieni, matala ja lievästi relievöitynyt järvi. Ympäröivät
rannat ovat osittain ojitetut ja rämeiset ja järveä hallitse
vat laajat saraniityt ja järvikorteruoikot.

Mataluutensa, relievyytensä sekä laikuttaisen vesikasvillisuu
den ansiosta järven linnusto on runsas. Järvi kuuluu valta
kunnalliseen lintuvesien suojeluolijelmaan valtakunnallisesti
arvokkaana lintujärvenä. Vuonna 1991 järvellä pesi 6 vesi
lintulajia, yhteensä 20 paria. Kahlaajien lajimäärä on
myöskin 6, yhteensä 10 paria ja lokkeja 2 lajia, arviolta
parisenkymmentä paria. Muita pesimälajeja oli 29, joista
kosteikkolajeja 8. Kaikkiaan alueella tavattiin v. 1991 60
lajia. Ärvokkain yksittäinen pesimälaji oli joutsen. Järven
muutonaikainen merkitys linnuille on kohtalainen ja riistan
tuotoltaan järvi on tärkeä paikallisille metsästäjille.

Kuivajärven suojelullinen arvo perustuu monipuoliseen linnus
toon ja syrjäisen sijaintinsa vuoksi rauhallisuuteen ja erä
maisuuteen. Järvellä ei ole kunnostustarvetta, mikäli järven
ympäristön tila pysyy ennallaan. Järveltä puuttuu tarkempi
kasvillisuusselvitys, mikä olisi syytä tehdä. Linnustoa ja
sen runsautta tulisi säännöllisesti seurata, samoin kuin
kasvillisuuden levittäytymistä järvellä.

Kajaanissa 7.8.1991

San Seppä, LuK
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99 LIITE 3

Kuva 6. Raate kasvaa järvellä tilieinä kasvustoina, kuvat
tu luoteesta kaakkoisrannalle.

Kuva 7. Joutsenen pesästä jäi yksi muna kuoriutumatta.
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LIITE 4

Taulukko 2. Kuivajärven vesilintujen kiertolaskennat

LAJI 27.4. 4.5. 27.5. 4.6 ARVIO
Pareja
(Yks.)

Joutsen 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1

Metsähanhi - (8) - - 0

Sinisorsa 3 (5) 5 (7) 4 (5) 5 (6) 4

Jouhisorsa - 2 (4) - - 0

Haapana - 3 (5) 5 (8) 5 (7) 2

Tavi 1 (2) 3 (5) 3 (3) 3 (3) 3

Lapasorsa - - 1 (2) - -

Tukkasotka - - 10 (14) 5 (5) 5

Telkkä — 8 (14) 7 (9) 8 (14) 5

Uivelo — 1 (2) - 1 (1) -

Yhteensä 20

Taulukko 3. Kuivajärven kahlaajien arvioidut parimäärät

Laji Parimäärä

Töyhtöhyyppä 1

Taivaanvuohi 2

Kuovi 2

Liro 4

Valkovikio 1

Suokukko 1

Yhteensä 11
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LIITE 5

Taulukko 4. Kuivajärven maalintujen linjalaskenta 18.6.91.
Kahlaajia ei ole otettu huomioon yhteenlasketussa pari-
määrässä eikä tiheydessä.

Laji Havaittu Tiheys
parimäärä ( paria/km2)

Nuolihaukka 1 0,4

Teen 1 1,5

Taivaanvuohi 2 -

Liro 3 -

Valkovikio 2 -

Käki 3 0,95

Keltavästäräkki 3 9,45

Tuli 2 2,3

Punakylkirastas 1 1,5

Ruokokerttunen 4 6,2

Pajulintu 39 45,2

Hömötiainen 3 8,5

Peippo 10 12,6

Järnipeippo 1 1,2

Punatulkku 1 1,1

Leppälintu 1 1,1

Pikkusirkku 2 5,9

Pohjansirkku 1 3,9

Pajusirkku 14 34,3

YHTEENSÄ 87 136,1
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LIITE 6

Taulukko 5. Kuivajärvellä v. 1991 liavaitut lintulajit

pv = pesintä varmistettu m = tavattu muuttoaikana
pr = pysyvä reviisi r = käyttää järveä pääasiassa
p = tavattu pesimäaikana ruokailualueena

1. Joutsen pv 31. Käki pr
2. Metsähanhi m 32. Tervapääsky r

3. Haapana pr 33. Käenpiika pr
4. Tavi pv 34. Käpytikka pr
5. Sinisorsa pv 35. Haarapääsky r
6. Jouhisorsa m 36. Räystäspääsky r
7. Lapasorsa m 37. Metsäkirvinen pr
8. Tukkasotka pv 38. Niittykirvinen p
9. Telkkä pv 39. Keltavästäräkki pr

10. Uivelo p 40. Västäräkki m
11. Sinisuohaukka p 41. Tuli pr
12. Kanahaukka pr 42. Rautiainen p
13. Tuulihaukka p 43. Leppälintu p
14. Nuolihaukka r 44. Pensastasku p
15. Riekko p 45. Laulurastas pr
16. Teen p 46. Punakylkirastas pr
17. Kurki pr 47. Ruokokerttunen pr
18. Töylitöhyyppä pr 48. Pajulintu pv
19. Lapinsirri m 49. Hömötiainen p
20. Suosirri m 50. Lapinharakka pv
21. Suokukko p 51. Varis p
22. Taivaanvuohi pr 52. Korppi p
23. Kuovi pr 53. Peippo pr
24. Valkovikio pr 54. Järripeippo p
25. Liro pr 55. Loxia sp. p
26. Pikkulokki pv 56. Punavarpunen p
27. Naurulokki pv 57. Punatulkku p
28. Kalalokki p 58. Pohjansirkku p
29. Harmaalokki p 59. Pikkusirkku p
30. Kalatiira m 60. Pajusirkku pv
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LIITE 7

Taulukko 6. Suojelupistearvoon vaikuttavat lajit

Laji Suoj elupistearvo

Sinisorsa 2

Tavi 2

Haapana 2

Tukkasotka 2

Telkkä 1

Joutsen 6

Kurki 2

Töyhtöhyyppä 1

Taivaanvuohi 2

Kuovi 1

Liro 1

Valkoviklo 1

Suokukko 3

Naurulokki 2

Pikkulokki 7

Pensastasku 1

Ruokokerttunen 1

Niittykirvinen 1

Keltavästäräkki 1

Pajusirkku 1

40
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JOHDÄNTO

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta arvokkaat
rehevät pienvedet, ns. lintuvedet, ovat joutuneet yhä
useammin ihmisen muuttavan toiminnan kohteiksi. Toisaalta
monet lintuvedet ovat syntyneet tämän toiminnan seuraukse
na. Suunniteltaessa muutosliankkeita ei lintuvesien moni
puoliseen kasvi- ja eläinmaailmaan perustuvaa suurta luon
nonsuojeluarvoa tai niiden korkeaa biologista tuottokykyä
ole yleensä otettu huomioon, vaan tällaiset alueet on ta
tavallisesti katsottu hyödyntämiskelvottomiksi joutomaik
si.

Viime vuosikymmenellä on kuitenkin ryhdytty yhä suuremmas
sa määrin kiinnittämään huomiota lintuvesien suojeluun.
Maa- ja metsätalousministeriö asetti 24.5.1979 työryhmän
selvittämään Suomen merkittävien lintuvesien ja muiden
rehevien pienvesien alueellisen esiintymisen sekä laati
maan näiden arvoluokituksen sekä suojeluehdotukset. Työ
ryhmä sai ehdotuksensa valmiiksi 31.3.1981 (Komitea
mietintö 1981).

Suojelun päämääränä on lintuvesien eliöyhteisöistä riippu
vien lajien kantojen säilyttäminen elinvoimaisina ja toi
saalta moninaiskäyttömahdollisuuksien turvaaminen.

Pesivän linnuston arvo on tärkein lintuveden suojeluarvoon
vaikuttava tekijä. Arvoon vaikuttavat myös kohteen merki
tys muutonaikaisena levähdys- ja ruokailu- sekä sulkasadon
aikaisena kerääntymisalueena, kasvillisuuden ja kala-
taloudellinen arvo, veden laatu, rantojen rakentamisaste
sekä alueen merkitys tutkimuskohteena.

Kuorejärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojelu-
ohjelmaan (Komiteamietintö 1981), johon Kainuusta on valit
tu 11 kolidetta. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää
Kuorejärven pesimäaikaisen linnuston laji- ja parimäärät
sekä järven suojelullinen arvo etenkin linnuston kannalta.
Linnuston perusselvitystä voidaan käyttää myöhemmin hyväksi
järven tilaa ja mahdollisia kunnostushankkeita suunnitel
taessa. Työ on tehty Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin
toimesta.

2 TUTKIMUSALUEEN KUVAUS

2.1 KUOREJÄRVEN HYDROLOGIA JA VEDEN LAATU

Kuorejärvi on Kiiminkijoen sivuhaaran, Kuorejoen järvi
mäinen laajentuma. Se sijaitsee Puolangan pohjoisosassa
Äittokylässä pääosin yksityisten maalla. Järven pinta-ala
on 58 ha. Valtakunnallisessa lintuvesien suojeluohjelmassa
esitetty suojelurajaus on 92 lia maa- ja 58 ha vesialuetta.
Kuvassa 1 näkyy järven maantieteellinen sijainti sekä
yleiskuva.
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Järven suurin pituus on 1.160 m ja leveys 320 m. Suojelu
rajausalueen rantaviivan pituus on 5,8 km. Valuma-alueen
pinta-ala on 18,6 km2. Järveen laskee pohjoisesta Ohta
lammelta puro ja idästä Kouen- ja Jänisjoen yhteenliitty
mä. Järven vesi purkautuu lännestä edelleen Kuorejokea
pitkin Kiiminkijokeen. Järvi on erittäin matala, syvimmän
kohdan ollessa metrin. Järven pintaa on laskettu useampaan
otteeseen, viimeksi 1930-luvulla, jolloin järven keskelle
kaivettiin laskuoja Kuorejoen suuntaisesti järven korkei
den tulva- ja kesävesipintojen alentamiseksi. Tulvat vai
keuttivat ympäristön heinänkasvua ja -korjuuta. Järvessä on
paksu liejukerros etenkin järven keskiosissa.

7z÷

Kuorejrvi

100 200 3pom

Kuva 1. Yleiskuva Kuorejärvestä. Järven laajojen kasvilli
suusvyöhykkeiden vuoksi ei rantaviivaa ole voitu esittää
tarkasti, vaan se on merkitty pisteviivalla.
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Pintaveden kemiallisia ominaisuuksia on tarkasteltu Kai
nuun vesi- ja ympäristöpiirin tekemien analyysien pohjal
ta. Tulokset on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Kuorejärven pintaveden kemiallisia ominaisuuk
sia.

27.4. 12.2 27.6.
1972 1985 1991

Lämpötila (°C) 0,7 1,0 15,0
Happi (mg/l) 10,6 8,4 6,1
Happi (kyil. %) 77 59 61
Sameus (FTU) 6,0 1,6 1,9
Kiintoaine (mg/1) - - 0,1
Sähkönjohtavuus (mS/m) 3,8 8,2 4,3
Älkaliniteetti (mmol/l) 0,27 0,62 0,26
pH 6,5 6,5 6,44
Väriluku (Pt mg/ 95 70 100
COD Mn (mg/1) 11,9 7,5 14,5
Kok.typpi (pg/1) 280 350 290
Nitraatti-N (pg/l) - - <5
Ämmonium—N — — -

Kokonaisfosfori (pg/l) 21 11 13
Fosfaatti-P (pg/1) - - 3
Rauta (pg/l) 866 620 720
Mangaani (pg/l) - - 25
Ä-klorofylli (pg/l) - - 3,3

Kuorejärven vesi on vesi- ja ympäristöhallituksen (1988)
laadullisen yleisluokituksen mukaan hyvää, joskin happi
pitoisuudeltaan välttävää. Vesi on humuspitoista. Älhais
ten ravinnepitoisuuksien mukaan järvi on vain lievästi rehe
vöitynyt (Oravainen 1987). Järvi on niin matala, että se on
talvella jäätynyt pohjaan saakka, jolloin kaloja on kuollut.
Järven humuspitoisuuteen ovat vaikuttaneet valuma-alueen
suot sekä soiden ojitukset, jotka ulottuvat osittain rantaan
asti. Valuma-alueen pinta-alasta noin 50 % on suota.

2.2 KÄSVILLISUUS

Kuorejärven kasvillisuusvyöhykkeet ovat laajat, sillä um
peenkasvu on edennyt järvessä jo melko pitkälle. Pensaikko,
saravaltainen tulvaniitty ja järvikortteen muodostama ruoik
ko ovat jokainen varsin leveät. Huomattava osa rantasoista
on ojitettu.

Saraniityllä kasvaa sarojen (Carex sp.) lisäksi rahkasam
malia (Sphagnum sp.), kurjenjalkaa (Potentilla palustris),
luhtakuusiota (Pedicularis palustris), kaarlenvaltikkaa
(Pedicularis sceptrum-carolinurn), luhtavillaa (Eriophonum
angustifolium), suovehkaa (Calla palustris), terttualpia
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(Lysimachia thyrsiflora), raatetta (Menyanthes trifoliata),
pohjanpajua (Salix lapponum) sekä kiiltopajua (Salix phyli
cifolia).

Ruoikkovyöhykkeen ehdoton valtalaji on järvikorte (Equi
setwn fiuviatile), joukossa kasvoi hieman vesikuusta (Hippu
ris vulgaris).

Kelluslehtisistä järvellä kasvoi sekä polijanlummetta (Nymp
haea candida) että isoulpukkaa (Nuphar lutea). Uistinvita
(Potamogeton natans) oli myös järvellä yleinen, samoin
palpakko (Sparganium sp.).

Kuorejärvi on matala ja kasvamassa umpeen. Tähän viittaa
vat myös pohjan paikoittaiset sammalkasvustot. Järven avo
vesialue on pieni, keskustan täyttävät tiheät mutaiset
järvikorteruoikot, jotka yhdessä matalan veden kanssa teke
vät soutamisen vaikeaksi. Järven itäpäässä vesillä liikkumi
nen on mahdotonta, länsipäässä rantojen läheisyydessä oli
laikuttaisia vesialueita. Järven kasvillisuutta on esitetty
kuvissa 2 - 6 (liitteet 1 - 3).

3 AINEISTO JA MENETELMÄT

Kuorejärvellä käytiin ainoastaan neljä kertaa, kesäkuussa
kolmesti ja heinäkuun alussa kerran. Pesivän vesilinnuston
kanta arvioitiin Kauppisen (1988) ja maalintujen Järvisen,
Koskimiehen ja Väisäsen (1988) ohjeiden mukaan. Ranta-
lintujen ja varpuslinnuista ruokokerttusen ja pajusirkun
pesivät kannat arvioitiin kiertolaskentojen ja muiden käyn
tikertoj en yhteydessä.

Vesilinnut laskettiin 6.6 ja poikueet 5.7. kiertolasken
tana. Laskentojen toisto olisi ollut tärkeää, sillä eri
lajien muutto- ja pesinnän aloittamisajankohdat vaihtele
vat. Laskenta tulisi suorittaa sen lyhyen ajanjakson aikana,
jolloin pesivä kanta on asettunut paikoilleen, mutta pari-
siteet eivät vielä ole katkenneet. Laskentaa ei voida pitää
luotettavana, jos koiraat ovat liittyneet yli neljän yksilön
kierteleviin parviin.

Kiertolaskenta suoritettiin kiertämällä veneellä lähellä
vesirajaa sopivia tähystyspaikkoja hyväksikäyttäen. Apuna
lajiston määrittämisessä käytettiin kiikaria ja kauko
putkea.

Maalintujen linjalaskenta suoritettiin 27.6. kiertämällä
järvi jalkaisin noin 100 metrin päässä rantaviivasta käyttäen apuna kiikaria lajimäärityksessä. Muistiin merkittiinkaikki nähdyt ja kuullut linnut, joiden perusteella laskettiin parimäärät. Lintujen lajikohtainen pesimätiheys laskettiin Järvisen ja Väisäsen (1983) esittämän kaavan, D = K* Sb/L mukaan. Kaavassa D on lajin pesimätiheys (paria/km2),K lajikohtainen havaittavuuskerroin, Sb laskennassa havaittu parimäärä ja L linjan pituus (km). Yleensä laskennassa havaitaan arviolta n. 60 % lintupareista (Järvinen &
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Väisänen 1983), joten todelliset pesimätiheydet ovat esitet
tyjä suurempia. Yölaulajat laskettiin 13.6.

Pesimälinnusto (lajit ja parimäärät) on arvio vuoden 1991
kannasta. Vuosittaiseen kantaan vaikuttavat talvehtimis
alueiden olot, edellisen vuoden poikastuotto ja kevään
sääolot (Koskimies & Pöysä 1987). Kevät 1991 oli kolea ja
noin pari viikkoa tavanomaisesta myöhässä. Älkukesä ja lähes
koko kesäkuu olivat poikkeuksellisen sateisia ja viileitä,
mikä vaikutti lintujen pesintään, samoin kuin niiden näkymi
seen ja kuulumiseen heikentävästi. Laskennat oli näin ollen
suoritettava usein erittäin epäedullisissa sääolosuhteissa,
jotka yhdessä käytettävissä olleen lyhyehkön työskentely-
ajan myötä vaikuttivat siihen, että alueen todellisesta
pesivästä linnustosta saatiin arvioiduksi vain pieni osa.

4 KUOREJÄRVEN LINNUSTO

4.1 PESIVÄ LINNUSTO

Kaiken kaikkiaan Kuorejärvellä havaittiin yhteensä kahdek
san vesilintulajia, joista alueella arvioitiin pesivän
seitsemän lajia. Lokeista nähtiin kaksi lajia ja tiiroista
yksi. Vesilintujen parimääräksi arvioitiin 25 ja tiheydek
si 43 paria/km2. Tiheys on laskettu tulva-aikaisesta pinta
alasta 58 ha:sta.

Puolisukeltajasorsista yleisimmät olivat sinisorsa (Anas
platyrhynchos) ja haapana (Anas penelope). Muita pesiviä
puolisukeltajia olivat tavi (Anas crecca) ja jouhisorsa
(Anas acuta). Kokosukeltajista järvellä pesivät tukkasotka
(Aythya fuligula) sekä telkkä (Bucephala clangula). Myös
joutsen (Cygnus cygnus) pesi järvellä. Pesimättömistä la
jeista järvellä tavattiin uiveloita (Mergus aibellus), kaksi
naarasta ja yksi koiras pariin otteeseen. Vesilintujen
kiertolaskentojen tulokset on esitetty taulukossa 2 (liite
4).

Kahlaajista järvellä nähtiin seitsemän pesivää lajia,
joiden kokonaisparimäärä oli vähintään 11. Runsain oli liro
(Tringa giareola). Muita lajeja olivat valkovikio (Tringa
nebularia), taivaanvuohi (Callinago gallinago), metsäviklo
(Tringa ochropus), pikkukuovi (Nwnenius phaeopus), kuovi
(Numenius arquata) sekä rantasipi (Äctitis hypoleucos).
Taulukossa 3 (liite 4) on esitetty kahlaajien arvioidut
parimäärät.

Muita Komiteamietintöön (1981) kuuluvia pesiviä kosteik
kolajeja olivat kurki (Grus grus), keltavästäräkki (Mota
cilla fiava), ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus),
punavarpunen (Carpodacus erythrinus) ja pajusirkku (Embe
riza schoeniclus).

Pesimättömistä mietinnön mukaisista lajeista tavattiin
naurulokki (Larus ridibundus), harmaalokki (Larus argen
tatus) sekä kalatiira (Sterna hirundo).
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Maalintulaskennassa havaittiin yhteensä 105 pesivää paria
22 lajista kokonaistiheyden ollessa 144,2 paria/km2. Tulok
set on esitetty taulukossa 4 (liite 5). Pajulintu (Phyl
loscopus trochulus) oli yleisin laji. Kanalinnuista metso
(Tetrao urogallus), teen (Tetrao tetrix), niekko (Lagopus
lagopus) ja pyy (Bonasia bonasia) pesivät ympäristössä.

4.2 LÄJIKOHTÄINEN TÄRKÄSTELU

Kuorejärvellä ja sen lähiympänistössä tavattiin vuoden 1991
käyntikerroilla seuraavat lintulajit. Mukaan on liitetty
myös ne lajit, joiden tiedetään aiempina vuosina pesineen
alueella tai jotka on nähty siellä muuttoaikoina. Pesivis
tä kosteikkolajeista on esitetty Suomen lintuatiaksen (Hyy
tiä et al. 1983) sekä Suomen linnuston (Solonen 1985) mukaan
pieni katsaus lajien levinneisyydestä maassamme elinympäris
tövaatimuksineen. Pesivän kannan suuruutta on arvioitu omien
tai käytettävissä olleiden havaintojen perusteella. Tauluk
koon 5 (liite 6) on koottu Kuorejärvellä vuonna 1991 tavatut
lintulaj it.

1. Joutsen (Cygnus cygnus)

Maamme joutsenkanta taantui vainon seurauksena jyrkästi
viime vuosisadalla ja tämän vuosisadan alussa. 1940-luvun
lopulla oli joutsenia enää 15 paria. Vainon loputtua kanta
alkoi elpyä ja kokonaiskanta on lisääntynyt jo 300-400
pariin. Lajin oletetaan levittäytyvän tulevaisuudessa yhä
etelämmäksi. Pohjois-Suomen joutsenet pesivät vetisillä
avosoilla ja nevojen rimmissä. Vähäisempi osa kannasta
lisääntyy ruohostoisilla pikkujärvillä. Muualla maassa
joutsenet ovat etupäässä rehevien lintuvesien asukkeja.
Joutsen pesi Kuorejärven länsiosassa.

2. Metsähanhi (Anser fabalis)

Pesii sisämaan metsä- ja suoseuduilla. Pesimisalue ulottuu
vahvimman kannan alueelta Lapista Pohjois-Karjalaan ja
Suomenselälle etelään. Pesinyt v. 1990 järven eteläosan
heinikkoisella hakkuuaukealla.

3. Haapana (Änas penelope)

Levinneisyyden painopiste on pohjoinen, joskin runsastunut
myös Etelä-Suomessa. Pesii monenlaisten vesistöjen tuntu
massa eikä ole elinympäristönsä suhteen kovinkaan vaate
lias. Järven pesivä kanta oli arviolta kuusi paria.

4. Tavi (Alias crecca)

Kannan painopiste on lievästi pohjoisessa. Pesii yleisenä
koko maassa kaikentyyppisten vesien lähiympänistössä, met
sissä ja soilla, usein kaukana vedestä. Kuorejärvellä pesi
vähintään kolme paria.
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5. Sinisorsa (Anas platyrhynchos)

Runsain vesilintulajimme, etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa
kannan harventuessa pohjoista kohti. Suosii ruohostoisia ja
ravintorikkaita lintujärviä. Pesä on huolella kätketty
kasvillisuuden suojaan ruoikkoon, rantaniitylle tai kauem
maksi metsään. Runsain vesilintulaji myös Kuorejärvellä,
pesivä kanta arviolta kahdeksan paria.

6. Jouhisorsa (Pnas acuta)

Levinneisyydeltään pohjoinen laji. Esiintyminen Suomessa
painottuu seuduille, joilla on runsaasti aukeita soita,
rantaniittyjä tai laajoja viljelyksiä. Pesii aukeilla
niittymäisillä paikoilla ja usein suhteellisen lähellä
vesirajaa. Järvellä pesi ainakin kaksi paria.

7. Tukkasotka (Äythya fuligula)

Yleinen pesimälintu koko maassa. Laji tulee toimeen monen
laisissa vesiympäristöissä. Pesii sisämaassa lähellä vettä
ruohokasvillisuuden seassa matalissa ruohottuneissa järvis
sä ja lahdissa. Järven kanta kolmisen paria.

8. Telkkä (Bucephala clangula)

Pohjoisten havumetsien lajistoon kuuluva. Pesii koko maassa
ja on Suomessa pesivistä sorsalinnuista runsaslukuisimpia.
Telkän elinympäristövaatimukset ovat vesistön laadun suhteen
väljät. Vesistön laatua tärkeämpää ovat rantojen metsäisyys
ja sopivat pesäkolot. Pesi kahdessa pöntössä järvellä.

9. Uivelo (Mergus albellus)

Pesii järveä ympäröivillä suoalueilla.

10. Riekko (Lagopus lagopus)

Pesi järveä ympäröivillä suoalueilla.

11. Metso (Tetrao urogallus)

Koppelopoikue nähtiin 27.6. maalintulaskennan yhteydessä.

12. Teen (Tetrao tetrix)

Tavattiin maalintulaskennan yhteydessä 27.6.

13. Pyy (Bonasia bonasia)

Tavataan yleisesti rantalepikosta.

14. Kurki (Grus grus)

Esiintyy lähes koko maassa monentyyppisillä soilla. Elin
piiriin kuuluu usein avovettä, metsälampia, rantaniittyjä
ja peltoja. Pesä sijaitsee useimmiten suon vetisimmässä ja
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vaikeakulkuisimmassa osassa. Kurkipari nähtiin tai kuultiin
lähes jokaisella käyntikerralla järven rantaniityllä. Pesin
tä todennäköinen.

15. Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)

Yleinen pesimälintu koko maassa. Kanta on vahvin Pohjois-
Suomen soilla, Kainuussa ja Suomenselällä. Pesimäympäristöt
ovat avoimia, reheviä ja vetisiä. Pesä sijaitsee maassa,
matalassa syvennyksessä, enemmän tai vähemmän vetisen sa
raikon kätkössä. Riistalintu, jota metsästetään meillä
suhteellisen vähän. Ruokojärven arvioitu kanta kaksi paria.

16. Pikkukuovi (Numenius phaeopus)

Kuultiin maalintulaskennan yhteydessä 27.6.

17. Isokuovi (Numenius arquata)

Eteläinen laji, joka pesii yleisenä Perämeren pohjukan ja
Pohjois-Karjalan länsiosien korkeudelle saakka. Kanta on
paikoin vahvistunut levinneisyysalueen pohjoisosissa, ete
lässä laji on taantunut. Pesii laajahkoalaisilla avomailla:
rantaniityillä, pelloilla ja soilla. Pesä sijaitsee enemmän
tai vähemmän heinien, sarojen tai varpujen kätköissä. Järven
läheisyydessä pesi ainakin yksi pari.

18. Valkovikio (Tringa nebularia)

Pohjoinen, karujen suoseutujen, kuivien kangasmetsien pesi
mälintu. Kanta on runsain Pohjois- ja Itä-Suomessa. Viihtyy
pienillä metsän ympäröimillä rämepainanteilla, metsälampien
rämerannoilla ja kosteilla metsäniityillä. Jäkälikössä
sijaitseva pesä voi olla kaukanakin lähimmästä suosta tai
rannasta. Järven läheisyydessä pesi vähintään kaksi paria.

19. Liro (Tringa glareola)

Liro pesii koko maassa joskin kannan painopiste on pohjoi
sessa. Laji viihtyy kaikentyyppisillä kosteilla, avoimilla
ja harvapuustoisilla soilla. Pesä sijaitsee hyvin kätket
tynä yleensä maassa, mutta lajin tiedetään pesivän myös
keskikokoisten varpuslintuj en pesissä. Runsaslukuisimpia
ellei peräti maamme runsaslukuisin kahlaaja. Järven kanta
ainakin kolme paria.

20. Metsäviklo (Tringa ochropus)

Levinneisyydeltään eteläinen. Pesii tasaisen harvalukuise
na soistuneissa metsissä Etelä- ja Keski-Suomessa. Pohjoi
sessa laji pesii rehevien, eteläisiä pesimäympäristöjä
muistuttavien laaksojen, purojen ja lampien tuntumassa.
Sopivia pesäpaikkoja tarjoavat rauhalliset, tiheät seka
metsäkorvet ja korpikuusikot, usein avoimen rannan, suon
tai hakkuuaukean tuntumassa. Laji sopeutuu hyvin metsä-
ympäristön muutoksiin. Yksi pari nähtiin 6.6.



119

21. Rantasipi (Actitis hypoleucos)

Yleinen karujen rantojen tyyppilintu koko maassa. Linnun
oleskeluympäristöä ovat paljas rantavyöhyke, kivikot ja
karikot. Vaatimaton pesäkuoppa on yleensä hyvässä suojassa
kasvillisuudessa pensaan alla tai ruohikon kätköissä. Pysyvä
reviiri Kuorejoen suulla järven länsipäässä.

22. Naurulokki (Larus ridibundus)

6.6. nähtiin yhdeksän yksilöä järven yläpuolella.

23. Harmaalokki (Larus argentatus)

6.6. havaittiin yksi lintu järvellä.

24. Kalatiira (Sterna hirundo)

Yksi lintu järven yllä 6.6.

25. Käki (Cuculus canorus)

Lähes jokaisella käyntikerralla kuultiin kukuntaa.

26. Tervapääsky (Apus apus)

Useita yksilöitä järven yllä 6.6. ja 27.6.

27. Palokärki (Dryocopus martius)

Nähtiin ja kuultiin pari kertaa järven eteläpuolen räme
metsikössä.

28. Haarapääsky (Hirundo rustica)

Usein saalistamassa hyönteisiä järven yllä. Havaittiin myös
maalintulaskennan yhteydessä.

29. Räystäspääsky (Delichon urbica)

6.6. useita yksilöitä saalistamassa järvellä hyönteisiä.
Tavattiin myös maalintulaskennassa.

30. Metsäkirvinen (Anthus trivialis)

Vähintään pari reviiriä rantametsikössä.

31. Keltavästäräkki (Motacilla flava)

Pesii yleisenä, useimmiten löyhinä ryhminä soilla ja nii
tyillä koko maassa ollen runsain pohjoisessa. Viihtyy par
haiten puuttomilla harvaan matalapuisilla sekä pensaik
koisilla mailla. Edellytyksenä on, että lähistöllä on vettä,
vaikkapa lätäköitä tai ojia. Muutama pari pesi järven lähei
syydessä.
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32. Punakylkirastas (Turdus iliacus)

Ainakin yksi reviiri järven läheisyydessä.

33. Ruokokerttunen (Äcrocephalus schoenobaenus)

Pesii kosteilla pensaikkomailla koko Suomessa. Kanta on
vahvin Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä Lapissa. Elinympäris
tölle ovat tyypillisiä erilaiset rantaruohostot sekä
-pensaikot. Pesä on yleensä hyvin kätketty kasvillisuuden
piiloon. Järveltä löytyi kymmenen reviiriä 27.6. maalintu
laskennassa.

34. Lehtokerttu (Sylvia bonn)

Maalintulaskennassa 27.6. kuultiin kaksi laulavaa koiras
ta.

35. Pajulintu (Phylloscopus trochilus)

Rantametsien runsain laji. Maalintulaskennassa havaittiin
36 paria.

36. Harmaasieppo (Muscicapa stniata)

Kuultiin maalintulaskennassa 27. 6.

37. Hömötiainen (Parus montanus)

Tavattiin sekä maalintulaskennassa 27.6. että 5.7. ranta
metsiköstä.

38. Korppi (Corvus corax)

6.6. yksi lintu ja 5.7. neljä lintua järven läheisellä
rämeiköllä.

39. Peippo (Fringilla coelebs)

Useita reviirejä rantametsikössä.

40. Järripeippo (Fningilla montifningilla)

Silloin tällöin kuultiin laulava koiras järven läheisyy
dessä. Maalintulaskennassa havaittiin 5 reviiriä.

41. Vihervarpunen (Carduelis spinus)

Muutamia yksilöitä 6.6. ja 27.6. maalintulaskennassa.

42. Punavarpunen (Carpodacus erythninus)

Pesii verraten yleisenä pensaikkoisilla kulttuurimailla ja
lehtimetsissä. Kaakkoinen laji, joka on tällä vuosisadalla
levinnyt nopeasti länteen ja luoteeseen. Laulua kuultiin
maalintulaskennassa 27.6.
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43. Pohjansirkku (Emberiza rustica)

Maalintulaskennassa 27.6. havaittiin kolme reviiriä.

44. Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)

Esiintyy yleisenä koko maassa kosteilla pensaikkoalueilla
ja ruoikkomailla. Lajin painopiste on edelleen Pohjois
Suomessa. Pesä sijaitsee yleensä hyvin piilotettuna maassa
pajupensaan alla tai ruoikon tms. suojissa. Pesivä kanta
ainakin yhdeksän paria.

5 KUOREJÄRVI LINTUJEN ELIN
YMPÄRISTÖNÄ

Oleellisia tekijöitä vesilintujen habitaatin valinnassa ovat
rantaviivan muoto, suojaisten lahdekkeiden ja lammikoiden
esiintyminen, ranta- ja vesikasvillisuuden määrä ja laatu
sekä veden syvyys ja väri (Hiiden 1965).

Järven koon kasvaessa vesilintujen laji- ja parimäärät
kasvavat ja tiheys pienenee Lehikoisen (1977) mukaan. Monis
sa järvissä laajoilla avovesialueilla ei ole niiden syvyyden
vuoksi vesilinnuille merkitystä (Pöysä 1983). Kuorejärvi on
kauttaaltaan matala. Matalassa vedessä ravinnon (kasvilli
suuden) tuotto on runsasta ja helposti vesilinnuston hyödyn
nettävissä. Järven vesilinnusto on runsas ja lajisto melko
monipuolinen.

Vesilinnuston kannalta tärkeitä tekijöitä kasvillisuuden
suhteen ovat kasvillisuuden ja avoveden välinen suhde,
avovesireunan rikkonaisuus ja kasvillisuusvyöhykkeiden määrä
(Pöysä 1983). Kuorejärvellä kasvillisuuden ja avoveden
välinen suhde on arviolta 5:1. Järvellä on laajat kasvilli
suusvyöhykkeet. Leveä saravaltainen tulvaniitty on pensoit
tunut ja vaikeakulkuinen. Järven länsiosassa ei kesäaikaan
ole juuri avovettä, vaan alue on saraikon peitossa. Järven
keskiosa on täysin tiheän järvikortteikon valtaama ja avo
vesilaikkujen osuus on hyvin vähäinen. Ävovettä on eniten
järven itäosissa, rannan tuntumassa sekä Kuorejoen suussa.
Järven tässä osassa avovesireuna on rikkonainen ja aluetta
täpiittävät sara-sekakasvustosaarekkeet.

Järven mataluus ja tiheä kasvillisuus tarjoavat puolisukel
tajasorsille oivallisen pesimäympäristön. Kelluslehtisiä ja
uposkasvillisuutta on riittävän lähellä pintaa, minkä tyyp
pistä habitaattia puolisukeltajat ovat sopeutuneet hyödyntä
mään (Pöysä 1983). Laajoja saraniittyjä puolestaan asutta
vat tukkasotka, jouhisorsa, taivaanvuohi ja liro. Eri puo
lilla järveä on myös rauhallista rantametsää, missä sini
sorsa, tavi ja haapana pesivät, usein kaukanakin rannasta.
Rantojen pensoittumisesta ovat hyötyneet ruokokerttunen ja
paj usirkku.
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Kuorejärven syrjäinen sijainti ja rantojen vaikeakulkuisuus
tekevät alueesta hyvin rauhallisen pesimäympäristön linnuil
le. Eteläpuolen parin rantamökin käyttö on melko vähäistä
keskittyen lähinnä sorsastusaikaan. Järvellä kalastavat
paikalliset asukkaat.

6 JÄRVEN SUOJELULLINEN ARVO

6.1 PESIVÄN LINNUSTON ARVO

Valtakunnallisessa lintuvesien suojeluolijelmassa (Komitea
mietintö 1981) pesivän linnuston arvon määrittämiseksi on
kehitetty kaikki lintuvesilajit huomioonottava suojelu
pistearvomenetelmä. Tässä menetelmässä kosteikkolajeiksi on
katsottu lajit, jotka pesivät vesi- tai rantaniittyalueilla
sekä pensaikkovyöhykkeellä. Pensaikkoalueella pesiviä selviä
metsälintulajeja ei ole otettu mukaan. Arvoa määritettäessä
ei ole otettu huomioon yksinomaan ruokailevia lajeja (esim.
kalasääski ja pääskyt), vaikka näistä monet voivatkin saada
pääasiallisen elantonsa kosteikoilta.

Kullekin kosteikkolajille annettu pistearvo 1 - 10 riippuu
lajin esiintymisyleisyydestä ko. luonnonmaantieteellisellä
vyöhykkeellä ja lintuvesillä pesivän kannan arvioidusta
osuudesta koko pesivästä kannasta. Eri lajien pisteiden
summa on lintuveteen pesivän linnuston suojelupistearvo.
Käytettäessä ko. menetelmää on kustakin lajista otettu
mukaan parit, joilla on ollut pesimäaikana pysyvä reviiri
(vähintään soidinmenoja tai laulava koiras) lintuvedellä.

Kuorejärven suojelupistearvoksi on Komiteamietinnössä (1981)
esitetty 54, eli järven pesimälinnusto on katsottu kansalli
sesti arvokkaaksi (pistearvo oltava vähintään 50). Tässä
työssä arvoksi saatiin vain 30, eli hieman yli puolet esite
tystä. Pistearvo olisi voinut olla parempi, jos linnuston
selvittämiseen olisi ollut enemmän aikaa käytettävissä,
järvellähän käytiin nyt ainoastaan neljä kertaa. Metsähanhen
ja uivelon pesintä tänä vuonna olisi tuonut toistakymmentä
pistettä lisää. Linnustoa päästiin selvittämään vasta kesä
kuun alussa, jolloin vesikasvillisuutta oli jo varsin run
saasti, mikä esti lintujen havaitsemista. Myöskään aiempaa
tietoa ei järven linnustosta juuri ollut käytettävissä.

6.2 MUU LINNUSTOON PERUSTUVA MERKITYS

Komiteamietinnön (1981) mukaan vesistön merkitys muuton
aikaisena levähdys- ja ruokailualueena voi olla hyvin liuo
mattava, huomattava, kohtalainen tai vähäinen. Kuorejärven
merkitys lintujen levähdys- ja ruokailualueena on kohtalainen, sillä joutsen, metsähanhi, kurki ja vesilinnut
lepäilevät ja ruokailevat siellä muuttoaikoina. Järvellä
pesi joutsenpari ja ympäristössä mahdollisesti kurki. Kuorejärvellä on myös merkitystä vesilintujen muutonaikaisenalevähdyspaikkana, jolloin yksilömäärä on ollut satoja.
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6.3 RIISTANTUOTTOARVO

Metsästettävien vesilintujen tuottokyky on suojeluohjel
massa (Komiteamietintö 1981) katsottu tärkeäksi suojelu-
arvoon vaikuttavaksi tekijäksi. Tuoton pistearvoa lasket
taessa pesivä heinäsorsapari saa arvon yksi ja muut vesi
lintuparit painon suhteessa vastaavat arvot. Kaikkien vesi
lintuparien suhdelukujen summa on kohteen riistantuoton
pistearvo. Vesilintujen tuotolla on katsottu olevan hyvin
huomattava merkitys arvon ollessa yli 100 ja huomattava 50
pisteen ylittyessä.

Kuorejärven riistantuottoarvo v. 1991 oli 16. Komiteamietin
nöstä (1981) ko. arvo puuttuu kokonaan. Joka tapauksessa
paikallisille metsästäjille Kuorejärvellä on merkitystä
loppukesän sorsastusaikaan, ja vesilintuja ruokitaan kannan
kasvattamiseksi.

6.4 ALUEEN MUU SUOJELULLINEN ARVO

Kuorejärveltä puuttuu tarkempi kasvillisuusselvitys, joten
kasvillisuuden arvoa on vaikea määrittää. Lintuveden pesi
misaikaisen linnuston arvo vastaa keskimäärin tyydyttävästi
myös kasvillisuuden arvoa. Järven kalataloudellinen arvo on
vähäinen.

Lintujen elinympäristönä järvi on rauhallinen eikä rantoja
ole rakennettu paria rantametsikön kätköissä olevaa mökkiä
lukuunottamatta. Järven itäpäässä, Jänisjoen ja Kopuenjoen
yliteenliittymässä on asustanut noin vuoden muutama majava,
joiden padonrakentamisyritys epäonnistui ilmeisesti joen
syvyyden vuoksi, joten nykyisellään majavista ei liene
ympäristölle haittaa.

7 JÄRVEN KUNNOSTUS JA HOITO

Kuorejärven mataluus ja laajat kasvillisuusvyöhykkeet tar
joavat etenkin vesilinnustolle oivallisen pesimäympäristön.
Järvi on kuitenkin umpeenkasvamassa, saraniityt ja järvi
korteruoikot valtaavat alaa järvellä vähentäen kesäistä
avovesialuetta. Ympäröivä ranta on voimakkaasti pensoittunut
tulvaniittyjen niiton loputtua.

Järven umpeenkasvu on alkanut kun järveä kuivatettiin 30-
luvulla rakentamalla laskuoja järven keskelle ja perkaa
malla länsipäästä lähtevää Kuorejokea, jotta ympäröivien
tulvaniittyj en heinänkorj uu helpottuisi.

Heinän niiton loputtua lintuvesien monimuotoisuuden kannal
ta tärkeät rantaniityt ovat umpeutuneet pensaikon ja puuston
vallatessa alaa. Niinpä yksi kunnostustoimenpiteistä olisi
näiden niittyjen aukipitäminen keinotekoisesti. Järven veden
korkeutta voitaisiin lievästi nostaa rakentamalla pato
Kuorejokeen, ja laajan kortteikon niitto avovesilaikkujen
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muodostamiseksi olisi vesilintuj en viihtyisyyden kannaltatärkeä toimenpide. Alueelta on hävinnyt siellä aiemminasustanut piisamikanta, jonka vaikutus nimenomaan avovesilaikkujen muodostajana olisi linnustolle eduksi.

8 YHTEENVETO

Puolangan Äittokylässä sijaitseva Kuorejärvi on matala jaumpeenkasvava lintujärvi. Ympäröivät rannat ovat lähesrakentamattomat, suurimmaksi osaksi rämeiset ja pensoittumisen vuoksi vaikeakulkuiset. Järveä hallitsevat laajatsaraniityt ja järvikorteruoikot. Ävovesialue on pieni jalaikuttainen keskittyen järven länsiosiin.

Järven tärkeimmät linturyhmät ovat vesilinnut ja kahlaajat,joiden lajisto on runsas. Järvi kuuluu valtakunnalliseenlintuvesien suoj eluohj elmaan valtakunnallisesti arvokkaanalintujärvenä. Vuonna 1991 järvellä pesi seitsemän vesilintulajia, yhteensä 25 paria. Kahlaajien lajimäärä oli seitsemän, yhteensä 11 paria. Kaikkiaan alueella tavattiin v. 199141 lajia. Ärvokkain yksittäinen pesimälaji oli joutsen.Järven muuttoaikainen merkitys linnuille on kohtalainen jajärvi on tärkeä sorsastuspaikka paikallisille metsästäjille.

Kuorejärven suojelullinen arvo perustuu runsaaseen vesilinnustoon ja alueen rauhallisuuteen. Järven pinnan korkeutta tulisi jonkin verran nostaa rakentamalla pato Kuorejokeen. Laajoja ruoikkoja olisi myös syytä niittää avovesilaikkujen lisäämiseksi. .Järveltä puuttuu tarkempi kasvillisuusselvitys, mikä olisi syytä tehdä. Järven linnustoaja sen runsautta tulisi seurata säännöllisesti.

Kajaanissa 7.8.1991

San Seppä, LuK

SS/hs
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LIITE 1

Kuva 2. Kuorejärvi on kasvamassa umpeen. Kuvattu etelä
puolelta itänurkkaan.

Kuva 3. Järven keskiosan täyttää tiheä järvikorteruoikko.
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. .

Kuva 4. Järven länsiosan laikuttaista sarakasvustoa, seassa
raatetta ja terttualpia.

Kuva 5. Kuorejärvestä Kuorejokeen laskevan Kuorejoen suuta.
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LIITE 3

Kuva 6. Kelluslehtisistä järvellä viihtyi mm. pohjanlumme.
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LIITE 4

Taulukko 2. Kuorejärven vesilintujen kiertolaskennat

LAJI 6.6 . 27.6 5.7. ARVIO
Parej a
(Yks.)

Joutsen 1 (2) - - 1

Haapana 6 (7) (8) 2 (14) 6

Tavi 3 (3) - 3

Sinisorsa 12 (14) (10) 8

Jouhisorsa 2 (3) - - 2

Tukkasotka 3 (5) - 1 (1) 3

Telkkä 4 (4) (9) 4 (10) 2

Uivelo - (3) (3) -

Yhteensä 25

Taulukko 3. Kuorejärven kahlaajien arvioidut parimäärät

Laji Parimäärä

Taivaanvuohi 2

Pikkukuovi 1

Kuovi 1

Valkovikio 2

Metsävikio 1

Liro 3

Rantasipi 1

Yhteensä 11
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LIITE 5

Taulukko 4. Kuorejärven maalintujen linjalaskenta 27.6.91.
Kahlaajia ei ole otettu huomioon yhteenlasketussa pari
määrässä eikä tiheydessä.

Laji Havaittu Tiheys
parimäärä ( paria/km2)

Teen 1 1,3

Metso 1 5,9

Taivaanvuohi 2

Pikkukuovi 1

Valkovikio 2

Liro 2

Rantasipi 1 -

Käki 1 0,3

Tervapääsky 7 1,8

Palokärki 1 0,3

Haarapääsky 1 0,8

Räystäspääsky 1 0,9

Metsäkirvinen 2 2,0

Keltavästäräkki 3 8,5

Punakylkirastas 1 1,4

Ruokokerttunen 10 13,9

Lehtokerttu 2 1,6

Pajulintu 36 37,5

Harmaasieppo 1 2,9

Hömötiainen 5 12,8

Peippo 11 12,5

Järripeippo 5 5,5

Vihervarpunen 3 2,9

Punavarpunen 1 1,0

Polijansirkku 3 10,6

Pajusirkku 9 19,9

YHTEENSÄ 105 144,2
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LIITE 6

Taulukko 5. Kuorejärvellä v. 1991 havaitut lintulajit

pv = pesint varmistettu m = tavattu muuttoaikana
pr = pysyvä reviisi r = käyttää järveä pääasiassa
p = tavattu pesimäaikana ruokailualueena

1. Joutsen pv 22. Käki p
2. Haapana pv 23. Tervapääsky r
3. Tavi pv 24. Palokärki p
4. Sinisorsa p 25. Haarapääsky r
5. Jouhisorsa p 26. äystspäsky r
6. Tukkasotka p 27. Metsäkirvinen pr
7. Telkkä pv 28. Keltavästäräklq pv
8. Uivelo p 29. Punakylkirastas p
9. Metso pv 30. Ruokokerttunen pv

10. Teen p 31. Lelitokerttu p
11. Kurki pv 32. Pajulintu p
12. Taivaanvuohi p 33. Harmaasjeppo p
13. Pikkukuovi p 34. Hömötiainen p
14. Kuovi p 35. Korppi p
15. Valkovikio pv 36. Peippo pr
16. Liro p 37. Järripeippo p
17. Metsävikio p 38. Viliervarpunen p
18. Rantasipi pr 39. Punavarpunen p
19. Naurulokki p 40. Pohjansirkku p
20. Harmaalokki p 41. Pajusirkku p
21. Kalatiira p
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LIITE 7

Taulukko 6. Suojelupistearvoon vaikuttavat lajit

Laj i Suoj elupistearvo

Sinisorsa 2

Tavi 2

Haapana 2

Jouhisorsa 3

Tukkasotka 2

Telkkä 1

Joutsen 5

Kurkl 2

Taivaanvuohi 2

Kuovi 1

Liro 1

Rantasipi 1

Valkovikio 1

Ruokokerttunen 1

Keltavästäräkki 1

Punavarpunen 2

Pajusirkku 1

30
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PUOLANGAN SÄRKI- JA MÄTÄSJÄRVEN
LINNUSTON, SUOJELUARVON JA
KUNNOSTUSTARPEEN SELVITYS

San Seppä
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JOHDÄNTO

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta arvokkaat
rehevät pienvedet, ns. lintuvedet, ovat joutuneet yhä useam
min ihmisen muuttavan toiminnan kohteiksi. Toisaalta monet
lintuvedet ovat syntyneet tämän toiminnan seurauksena. Suun
niteltaessa muutosliankkeita ei lintuvesien monipuoliseen
kasvi- ja eläinmaailmaan perustuvaa suurta luonnonsuojelu
arvoa tai niiden korkeaa biologista tuottokykyä ole yleensä
otettu huomioon, vaan tällaiset alueet on tavallisesti kat
sottu hyödyntämiskelvottomiksi joutomaiksi.

Viime vuosikymmenellä on kuitenkin ryhdytty yhä suuremmassa
määrin kiinnittämään huomiota lintuvesien suojeluun. Maa- ja
metsätalousministeriö asetti 24.5.1979 työryhmän selvittämään
Suomen merkittävien lintuvesien ja muiden rehevien pienvesien
alueellisen esiintymisen sekä laatimaan näiden arvoluokituk
sen sekä suojeluehdotukset. Työryhmä sai ehdotuksensa val
miiksi 31.3.1981 (Komiteamietintö 1981).

Suojelun päämääränä on lintuvesien eliöyhteisöistä riippu
vien lajien kantojen säilyttäminen elinvoimaisina ja toisaal
ta moninaiskäyttömahdollisuuksien turvaaminen.

Pesivän linnuston arvo on tärkein lintuveden suojeluarvoon
vaikuttava tekijä. Arvoon vaikuttavat myös kohteen merkitys
muutonaikaisena levälidys- ja ruokailu- sekä sulkasadon aikai
sena kerääntymisalueena, kasvillisuuden ja kalataloudellinen
arvo, veden laatu, rantojen rakentamisaste sekä alueen merki
tys tutkimuskohteena.

Kuorejärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojelu-
ohjelmaan (Komiteamietintö 1981), johon Kainuusta on valittu
11 kohdetta. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Kuore
järven pesimäaikaisen linnuston laji- ja parimäärät sekä
järven suojelullinen arvo etenkin linnuston kannalta. Linnus
ton perusselvitystä voidaan käyttää myöhemmin hyväksi järven
tilaa ja mahdollisia kunnostusliankkeita suunniteltaessa. Työ
on tehty Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin toimesta.

2 TUTKIMUSÄLUEEN KUVAUS

2.1 JÄRVIEN HYDROLOGIÄ JA VEDEN LAATU

Särki- ja Mätäsjärvi sijaitsevat Puolangan Lylykylässä ja ne
ovat Lylyjoen sivuhaaran latvajärviä. Järvien yhteenlaskettu
pinta-ala on 42 ha. Valtakunnallisessa lintuvesien suojelu
ohjelmassa esitetty suojelurajaus on 30 lia maa- ja 42 ha ve
sialuetta. Kuvassa 1 on esitetty järvien maantieteellinen
sijainti sekä yleiskuva.
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Särkijärven suurin pituus on 1.170 m ja leveys 400 m. Järvenpinta-ala on 35 ha ja rantaviivan pituus on 2,8 km. Valumaalueen pinta-ala on noin 7 km2. Järveen laskee lounaastaKarkupuro ja kaakosta Mätäsjärveltä Mätäspuro. Vesi purkautuu koillisesta Särkijokea pitkin Lylyjokeen. Särkijärvi onmatala suurimman syvyyden ollessa noin metrin.

Pintaveden kemiallisia ominaisuuksia on tarkasteltu Kainuunvesi- ja ympäristöpiirin tekemien analyysien pohjalta. Tulokset on koottu taulukkoon 1.

Kuva 1. Yleiskuva tutkimusalueesta.
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Taulukko 1. Särkijärven pintaveden kemiallisia ominaisuuk
sia.

19.4 4.7.
1972 1991

Lämpötila (°C) 0,8 17,0
1-lappi (mg/1) 7,4 8,7
Happi (kyil. %) 54,0 90,0
Sameus (FTU) 9
Kiintoaine (mg/l)

- 3,6
Sälikönjolitavuus (mS/m) 2,3 2,4
Älkaliniteetti (mmol/1)0,27 0,14 0,09
pH 6,2 6,4
Väriluku (Pt mg/ 113 170
COD Mn (mg/1) 12,8 25,1
Kok.typpi (pg/1) 640 1000
Nitraatti-N (pg/1) - <5
Ammonium-N

- 6
Kokonaisfosfori (pg/l) 46 27
Fosfaatti-P (pg/l) - 5
Rauta (pg/l) 1604 960
Mangaani (pg/1)

- 32

Särkijärven vesi on vesi- ja ympäristöliallituksen (1988) laa
dullisen yleisluokituksen mukaan hyvää, joskin erittäin
humuspitoista. Änalyysejä tulisi olla enemmän ja ne tulisi
tehdä samaan vuodenaikaan otetuista vesinäytteistä, jotta
niiden keskinäinen vertailu olisi mahdollista. Tässä tapauk
sessa näytteitä on vain kaksi ja ne on otettu eri vuoden-
aikoina. Myös aikaeroa on lähes parikymmentä vuotta näyt-
teiden välillä. Järven ravinnepitoisuuksista päätellen järvi
on lievästi rehevöitynyt (Oravainen 1987). Järven korkea
humuspitoisuus ja veden ruskea väri johtuvat järveä ympä
röivistä soista sekä alueella suoritetuista ojituksista.
Valuma-alueen pinta-alasta noin 50 % on suota.

Mätäsjärven suurin pituus on 510 m ja suurin leveys 160 m.
Järven pinta-ala on 6 ha ja rantaviivan pituus on 1,3 km.
Valuma-alueen pinta-ala on 0,7 km2. Järven vedet purkautu
vat luoteesta Mätäspuroa pitkin Särkijärveen. Järvi on matala
kokonaissyvyyden ollessa noin metrin.

Pintaveden kemiallisia ominaisuuksia on tarkasteltu Kainuun
vesi- ja ympäristöpiirin tekemien analyysien pohjalta. Tulok
set on koottu taulukkoon 2.
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Taulukko 1. Mätäsjärven pintaveden kemiallisia ominaisuuk
sia.

19.4 15.7.
1972 1991

Lämpötila (°C) 0,8 17,7
Happi (mg/1) 7,8 7,6
Happi (kyil. %) 57 80
Sameus (FTU) 10 -

Kiintoaine (mg/l) - 3,0
Sähkönjohtavuus (mS/m) 1,6 3,1
Älkaliniteetti (mmol/l,27 0,06 0,15
pH 5,9 6,68
Väriluku (Pt mg/ 72 160
COD Mn (mg/l) 10,3 21,0
Kok.typpi (pg/1) 430 600
Nitraatti-N (pg/1)

- <5
Kokonaisfosfori (pg/1) 49 80
Fosfaatti-P (pg/1) - 41
Rauta (pg/1) 782 1200
Mangaani (pg/l) - 42

Mätäsjärven vesi on vesi- ja ympäristöhallituksen (1988)laadullisen yleisluokituksen mukaan tyydyttävän ja välttä
vän väliltä. Änalyysejä tulisi olla enemmän myös tämän järvenkohdalla, jotta näytteitä voitaisiin vertailla keskenään.
3ärvi on erittäin humuspitoinen päätellen korkeasta väri
luvusta, kemiallisesta hapen tarpeesta ja typen määrästä.Ravinnepitoisuuksien mukaan järvi on rehevä (Oravainen 1987).Korkeisiin humus- ja ravinnepitoisuuksiin ovat vaikuttaneetjärveä ympäröivät suot ja niiden ojitukset. Valuma-alueen
pinta-alasta noin 50 % on suota.

-

2.2 KASVILLISUUS

Molempien järvien rannat ovat metsäiset ja rakentamattomat.
Suurin osa rantasoista on ojitettu.

Saraniittyvyöhyke on paikoin leveä, varsinkin Mätäsjärvellä. Saraniityllä kasvaa sarojen (Carex sp.) lisäksi kurjenjalkaa (PotenLilla palustris), raatetta (Menyanthes trif0-liata), rahkasammalia (Sphagnum sp), terttualpia (Lysimachia thyrsiflora), luhtavillaa (Eriophonum angustifolium),vaivaiskoivua (BeLula nana), pohjanpajua (Salix lapponum)sekä kiiltopajua (Sal±x phylicifolia).

Ruoikkovyöhykkeen muodostaa järvikorte (Equisetum fluviatile), jota etenkin Särkijärvellä runsaasti.
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Kelluslelitisistä järvellä kasvoi sekä pohjanlummetta (Nym
phaea candida), isoulpukkaa (Nuphar lutea), uistinvitaa
(Potamogeton natans) ja palpakko (Sparganium sp.).

Järvien kasvillisuutta on esitetty kuvissa 2 - 5 (liitteet 1
— 2).

3 AINEISTO JA MENETELMÄT

Särki- ja Mätäsjärvellä käytiin ainoastaan kolmesti, kesä
kuussa kahdesti ja heinäkuussa kerran. Pesivän linnuston
kanta arvioitiin Kauppisen (1988) ja maalintujen Järvisen,
Koskimiehen ja Väisäsen (1988) ohjeiden mukaan. Rantalin
tujen ja varpuslinnuista ruokokerttusen ja pajusirkun pesivät
kannat arvioitiin kiertolaskentojen yhteydessä.

Vesilinnut laskettiin 7.6 ja poikueet 4.7. kiertolaskentana.
Laskentojen toisto olisi ollut tärkeää, sillä eri lajien
muutto- ja pesinnän aloittamisajankohdat vaihtelevat. Lasken
ta tulisi suorittaa sen lyhyen ajanjakson aikana, jolloin
pesivä kanta on asettunut paikoilleen, mutta parisiteet eivät
vielä ole katkenneet. Laskentaa ei voida pitää luotettavana,
jos koiraat ovat liittyneet yli neljän yksilön kierteleviin
parviin.

Kiertolaskennat suoritettiin kiertämällä järvet veneellä tai
jalan lähellä vesirajaa sopivia tähystyspaikkoja hyväksi-
käyttäen. Apuna lajiston määrittämisessä käytettiin kuka
ria ja kaukoputkea.

Maalintujen linjalaskenta suoritettiin 17.6. kiertämällä
järvi jalkaisin noin 100 metrin päässä rantaviivasta käyttäen
apuna kiikaria lajimäärityksessä. Muistiin merkittiin kaikki
nähdyt ja kuullut linnut, joiden perusteella laskettiin
parimäärät. Lintujen lajikohtainen pesimätiheys laskettiin
Järvisen ja Väisäsen (1983) esittämän kaavan, D = K * Sb/L
mukaan. Kaavassa D on lajin pesimätiheys (paria/km2), K
lajikohtainen havaittavuuskerroin, Sb laskennassa havaittu
parimäärä ja L linjan pituus (km). Yleensä laskennassa havai
taan arviolta n. 60 % lintupareista (Järvinen & Väisänen
1983), joten todelliset pesimätiheydet ovat esitettyjä suu
rempia.

Pesimälinnusto (lajit ja parimäärät) on arvio vuoden 1991
kannasta. Vuosittaiseen kantaan vaikuttavat talvehtimis
alueiden olot, edellisen vuoden poikastuotto ja kevään sää-
olot (Koskimies & Pöysä 1987). Kevät 1991 oli kolea ja noin
pari viikkoa tavanomaisesta myöhässä. Lähes koko kesäkuu oli
poikkeuksellisen sateinen ja viileä, mikä vaikutti lintujen
pesintään, samoin kuin niiden näkymiseen ja kuulumiseen
lieikentävästj. Laskennat oli näin ollen suoritettava usein
erittäin epäedullisissa sääolosuhteissa, jotka yhdessä käy
tettävissä olleen lyhyehkön työskentelyajan myötä vaikuttivat
siihen, että alueen todellisesta pesivästä linnustosta saa
tiin arvioiduksi vain pieni osa.
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4 ÄLUEEN LINNUSTO

4.1 PESIVÄ LINNUSTO

Alueella tavattiin yhteensä yhdeksän vesilintulajia, joistaalueella arvioitiin pesivän kahdeksan lajia. Lokeista tavattim vain yksi laji, samoin tiiroista. Vesilintujen pari-määräksi molemmilla järvillä arvioitiin yhteensä 37 paria jatiheydeksi 88 paria/km2.

Joutsen (Cygnus cygnus) pesi Särkijärvellä ja sai kuusipoikasta. Härkälintu (Podiceps griseigena) oleskeli samoinSärkijärvellä. Puolisukeltajasorsista yleisin oli haapana(Anas penelope). Muita pesiviä puolisukeltajia olivat tavi(Anas crecca) ja sinisorsa (Anas platyrhynchos) sekä joulu-sorsa (Anas acuta). Kokosukeltajista järvellä pesivät tukkasotka (Aythya fuligula) sekä telkkä (Bucephala clangula).Uiveloita (Mergus albellus) nähtiin molemmilla järvillä,mutta pesintää ei varmistettu. Arvio alueen vesilintukannastaon esitetty taulukossa 3, liite 3.

Kahlaajista järvellä nähtiin seitsemän pesivää lajia, joidenkokonaisparimäärä oli vähintään 14. Valkovikio (Tringa nebularia), liro (Tr±nga glareola) ja taivaanvuohi (Callinagogallinago) olivat runsaimmat lajit. Muita lajeja olivattöyhtöhyyppä (Vanellus vanellus), pikkukuovi (Numenius phaeopus), kuovi (Numenius arquata) sekä metsävikio (Tringa ochropus). Taulukossa 4 (liite 3) on esitetty kahlaajien arvioidutparimäärät tutkimusalueella.

Muita komiteamietintöön (1981) kuuluvia pesiviä kosteikkolajeja olivat naurulokki (Larus ridibundus), kivitasku(Denanthe oenanthe), ruokokerttunen (Äcrocephalus schoenobaenus), niittykirvinen (Anthus pratensis), keltavästäräkki(Motacilla flava) ja pajusirkku (Emberiza schoeniclus).

Pesimättömistä mietinnön mukaisista lajeista tavattiin kurki(Grus grus), kalatiira (Sterna hirundo) ja västäräkki (Motacilla alba).

Maalintulaskennassa havaittiin Särkijärvellä yhteensä 68pesivää paria 16 lajista kokonaistiheyden ollessa 75,1 paria/km2 ja Mätäsjärvellä 46 pesivää paria 17 lajista kokonaistiheyden ollessa 171,9/km2. Laskentojen tulokset onesitetty taulukossa 5 (liite 4). Molemmilla alueilla yleisinlaji oli pajulintu (Phylloscopus trochilus).

Muita yleisiä lajeja olivat järripeippo (Fring±lla montifringilla), peippo (Fringilla coelebs) ja pajusirkku (Emberiza schoeniclus).

4.2 LAJIKOHTÄINEN TÄRKÄSTELU

Särkijärvellä ja Mätäsjärvellä tavattiin vuonna 1991 kolmellakäyntikerralla seuraavat lintulajit. Pesivistä kosteikkolajeista on esitetty Suomen lintuatiaksen (Hyytiä et al. 1983)
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sekä Suomen linnuston (Solonen 1985) mukaan pieni katsaus
lajien levinneisyydestä maassamme elinympäristövaatimuksi
neen. Pesivän kannan suuruutta on arvioitu omien havainto
jen perusteella. Taulukkoon 6, (liite 5) on koottu alueella
vuonna 1991 tavatut lintulajit.

1. Härkälintu (Podiceps griseigena)

Pesii rehevillä järvillä ja lalidilla Etelä- ja Keski-Suomessa
aina Peräpohjolan rajoille saakka. Levinneisyyskuvaa luonneh
tii suuri aukkoisuus kannan pääosan pesiessä Järvi-Suomen
eteläosissa. Laji asuttaa kaikenkokoisia runsasravinteisia
vesiä, joissa on pesimäpaikoiksi soveltuvia avonaisia ilma
ruohostoja. Laji on Kainuussa harvalukuinen pesijä (Helo
1972, 1975, 1980). Särkijärvellä nähtiin yksi lintu 7.6. ja
17.6. järven luoteispäässä. Pesintä mahdollinen, ei varmis
tettu.

2. Joutsen (Cygnus cygnus)

Maamme joutsenkanta taantui vainon seurauksena jyrkästi viime
vuosisadalla ja tämän vuosisadan alussa. 1940-luvun lopulla
oli joutsenia enää 15 paria. Vainon loputtua kanta alkoi
elpyä ja kokonaiskanta on lisääntynyt jo 300-400 pariin.
Lajin oletetaan levittäytyvän tulevaisuudessa yhä etelämmäk
si. Pohjois-Suomen joutsenet pesivät vetisillä avosoilla ja
nevojen rimmissä. Vähäisempi osa kannasta lisääntyy ruohos
toisilla pikkujärvillä. Muualla maassa joutsenet ovat etu
päässä rehevien lintuvesien asukkeja. Särkijärven luoteis
osassa joutsenparin pesintä tuotti kuusi poikasta. Joutsen on
aiemmin pesinyt Mätäsjärvellä, mitä ei tänä vuonna tapahtu
nut.

3. Haapana (Anas penelope)

Levinneisyyden painopiste on pohjoinen, joskin runsastunut
myös Etelä-Suomessa. Pesii monenlaisten vesistöjen tuntu
massa eikä ole elinympäristönsä suhteen kovinkaan vaatelias.
Särkijärven pesivä kanta oli arviolta kuusi paria, Mätäs
järven yksi.

4. Tavi (Anas crecca)

Kannan painopiste on lievästi pohjoisessa. Pesii yleisenä
koko maassa kaikentyyppisten vesien lähiympäristössä, metsis
sä ja soilla, usein kaukana vedestä. Särkijärvellä pesi
ainakin neljä paria ja Mätäsjärvellä yksi.

5. Sinisorsa (Anas platyrchynchos)

Runsain vesilintulajimme, etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa
kannan liarventuessa polijoista kohti. Suosii ruoliostoisia ja
ravintorikkaita lintujärviä. Pesä on huolella kätketty kas
villisuuden suojaan ruoikkoon, rantaniitylle tai kauemmaksi
metsään. Särkijärven kanta vähintään kaksi paria, Mätäsjärven
kolme.
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6. Jouhisorsa (Anas acuta)

Levinneisyydeltään pohjoinen laji. Esiintyminen Suomessa
painottuu seuduille, joilla on runsaasti aukeita soita,
rantaniittyjä tai laajoja viljelyksiä. Pesii aukeilla niitty
mäisillä paikoilla ja usein suhteellisen lähellä vesirajaa.
Särkijärvellä varmistettiin yksi pesintä.

7. Tukkasotka (Äythya fuligula)

Yleinen pesimälintu koko maassa. Laji tulee toimeen monen
laisissa vesiympäristöissä. Pesii sisämaassa lähellä vettä
ruohokasvillisuuden seassa matalissa ruohottuneissa järvis
sä ja lahdissa. Särkijärven runsain vesilintu, kanta arviolta
kymmenisen paria, Mätäsjärvellä neljä paria.

8. Telkkä (Bucephala clangula)

Pohjoisten havumetsien lajistoon kuuluva. Pesii koko maassa
ja on Suomessa pesivistä sorsalinnuista runsaslukuisimpia.
Telkän elinympäristövaatimukset ovat vesistön laadun suhteen
väljät. Vesistön laatua tärkeämpää ovat rantojen metsäisyys
ja sopivat pesäkolot. Pönttöjen vähäisyydestä johtuen harva
lukuinen laji tutkimusalueella. Särkijärvellä yksi pari,
Mätäsj ärvellä kaksi.

9. Uivelo (Mergus albellus)

Molemmilla järvillä nähtiin lintuja: Mätäsjärvellä 7.6.
koiras, Särkijärvellä 17.6. kolme koirasta ja yksi naaras
sekä 4.7. yksi pari. Linnut olivat todennäköisesti pesi
mättömiä.

10. Hiirihaukka (Buteo buteo)

Nähtiin 7.6. Särkijärven ja Mätäsjärven välillä taivaalla
sekä 17.6. Särkijärven läheisyydessä liakkuuaukean ylä
puolella.

11. Teen (Tetrao tetrix)

4.7. tavattiin poikue Mätäsjärven läheisyydessä.

12. Kurki (Grus grus)

7.6. nähtiin Särkijärvellä yksi lintu.

13. Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)

Pesii varsin tasaisesti koko maassa. Viime vuosisadan lopulta
levinnyt voimakkaasti kohti pohjoista, joskin siellä on
levinneiyydessä suuriakin aukkoja. Pesii pelloilla, niityillä
ja avosoilla. Pesäkuoppa sijaitsee joko paljaalla maalla tai
matalan kasvillisuuden keskellä. Puolustavat aggressiivisesti
pesiään vihollisia vastaan. Mätäsjärvellä pesi yksi pari
rantaniityllä.
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14. Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)

Yleinen pesimälintu koko maassa. Kanta on vahvin Pohjois-
Suomen soilla, Kainuussa ja Suomenselällä. Pesimäympäristöt
ovat avoimia, reheviä ja vetisiä. Pesä sijaitsee maassa,
matalassa syvennyksessä, enemmän tai vähemmän vetisen sa—
raikon kätkössä. Riistalintu, jota metsästetään meillä suh
teellisen vähän. Särkijärvellä pesi vähintään yksi pari,
Mätäsjärvellä kaksi.

15. Pikkukuovi (Numenius phaeopus)

Maalintulaskennassa 17.6. kuultiin Särkijärvellä ääntä.

16. Kuovi (Nwnenius arquata)

Eteläinen laji, joka pesii yleisenä Perämeren pohjukan ja
Pohjois-Karjalan länsiosien korkeudelle saakka. Kanta on
paikoin vahvistunut levinneisyysalueen pohjoisosissa, eteläs
sä laji on taantunut. Pesii laajahkoalaisilla avomailla:
rantaniityillä, pelloilla ja soilla. Pesä sijaitsee enemmän
tai vähemmän heinien, sarojen tai varpujen kätköissä. Mätäs
järven läheisyydessä pesi todennäköisesti yksi pari.

17. Valkovikio (Tringa nebularia)

Pohjoinen, karujen suoseutujen, kuivien kangasmetsien pesimä—
lintu. Kanta on runsain Pohjois- ja Itä-Suomessa. Viihtyy
pienillä metsän ympäröimillä rämepainanteilla, metsälampien
rämerannoilla ja kosteilla metsäniityillä. Jäkälikössä si
jaitseva pesä voi olla kaukanakin lähimmästä suosta tai
rannasta. Särkijärven kanta kolmisen paria, Mätäsjärven yksi
pari.

18. Metsävikio (Tringa ochropus)

Levinneisyydeltään eteläinen. Pesii tasaisen harvalukuisena
soistuneissa metsissä Etelä- ja Keski-Suomessa. Pohjoisessa
laji pesii rehevien, eteläisiä pesimäympäristöjä muistutta
vien laaksojen, purojen ja lampien tuntumassa. Sopivia pesä
paikkoja tarjoavat rauhalliset, tiheät sekametsäkorvet ja
korpikuusikot, usein avoimen rannan, suon tai hakkuuaukean
tuntumassa. Laji sopeutuu hyvin metsäympäristön muutoksiin.
Mätäsjärvellä pesi yksi pari.

19. Liro (Tringa glareola)

Liro pesii koko maassa joskin kannan painopiste on pohjoi
sessa. Laji viihtyy kaikentyyppisillä kosteilla, avoimilla
ja harvapuustoisilla soilla. Pesä sijaitsee hyvin kätkettynä
yleensä maassa, mutta lajin tiedetään pesivän myös keski
kokoisten varpuslintujen pesissä. Runsaslukuisimpia ellei
peräti maamme runsaslukuisin kahlaaja. Särkijärven kanta
ainakin kaksi paria, Mätäsjärven yksi.
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20. Naurulokki (Larus ridibundus)

Pesii runsaslukuisena suurinakin yhdyskuntina etenkin rehe
villä vesillä siellä täällä Etelä- ja Keski-Suomessa, missä
se pesii myös soilla. Erillisesiintymiä siellä täällä maan
pohjoisosissa Lapin perukoita myöten. Kannan voimakas nousu,
etenkin 1950- ja 1960-luvuilla on sittemmin hidastunut ja
monin paikoin taantunut. Molemmilla järvillä vähintään vii
denkymmenen linnun kolonia, jonka linnuista osa pesi.

21. Kalatiira (Sterna hirundo)

Muutamia yksilöitä molemmilla järvillä nähtiin jokaisella
käyntikerralla.

22. Käki (Cuculus canorus)

Tutkimusalueella kuultiin jokaisella käyntikerralla kukun
taa.

23. Käpytikka (Dendrocopos major)

Yksi reviiri molemmilla järvillä.

24. Metsäkirvinen (Anthus trivialis)

Muutama reviiri molempien järvien ympäristössä.

25. Niittykirvinen (Anthus pratensis)

Pesii avoimessa valoisassa maatossa Järvi-Suomea lukuun
ottamatta yleisenä koko maassa. Pesä hyvin kätkettynä mata
lan kasvillisuuden suojassa sopivan aukkoisessa kasvilli
suudessa. Molempien järvien läheisyydessä pesi muutamia
parej a.

26. Keltavästäräkki (Motacilla flava)

Pesii yleisenä, useimmiten löyhinä ryliminä soilla ja niityil
lä koko maassa ollen runsain pohjoisessa. Viihtyy parhaiten
puuttomilla harvaan matalapuisilla sekä pensaikkoisilla
mailla. Edellytyksenä on, että lähistöllä on vettä, vaikkapa
lätäköitä tai ojia. Muutama pari pesi molempien järvien
läheisyydessä.

27. Västäräkki (Motacilla aiba)

Särkijärvellä nähtiin yksi lintu 7.6.

28. Tiihi (Bombysilla garrulus)

Särkijärvellä nähtiin maalintulaskennassa 17.6. yksi lintu.

29. Rautiainen (Prunella modularis)

Mätäsjärvellä kultiin 17.6. maalintulaskennan yhteydessä
laulua.
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30. Punarinta (Erithacus rubecula)

Särkijärvellä kuultiin 17.6. maalintulaskennassa ääntä.

31. Leppälintu (Phoenicunus phoenicunus)

Mätäsjärven ympäristössä yksi reviiri.

32. Kivitasku (Denanthe denanthe)

Pesii erilaisilla avomailla koko maassa. Kanta on vahvin maan
polijoisimmassa osassa. Pesä sijaitsee tavallisesti maassa,
melko syvällä ja hyvässä suojassa kiven alla, kivirakenteiden
tai puiden juurakoiden onkaloissa. Nähtiin Särkijärven lähei
syydessä hakuuaukealla 17.6.

33. Laulurastas (Turdus philomelos)

Yksi reviiri Särkijärven rantametsikössä.

34. Ruokokerttunen (Äcrocephalus sclioenobaenus)

Pesii kosteilla pensaikkomailla koko Suomessa. Kanta on
vahvin Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä Lapissa. Elinympäris
tölle ovat tyypillisiä erilaiset rantaruohostot sekä
-pensaikot. Pesä on yleensä hyvin kätketty kasvillisuuden
piiloon. Särkijärvellä yksi reviiri.

35. Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)

Mätäsjärvellä kuultiin 17.6. ääntä.

36. Pajulintu (Pliylloscopus trochilus)

Rantametsien runsain laji. Maalintulaskennassa 17.6. havait
tiin Särkijärvellä 34 ja Mätäsjärvellä 15 paria.

37. Hippiäinen (Regulus regulus)

Mätäsjärven ympäristössä kuultiin 17.6. muutamia yksilöitä.

38. Harmaasieppo (Muscicapa striata)

Vähintään yksi reviiri Mätäsjärven ympäristössä.

39. Hömötiainen (Parus montanus)

Maalintulaskennassa 17.6. kuultiin ja nähtiin muutamia lintu-
ja molemmilla järvillä.

40. Kuukkeli (Perisoreus infaustus)

Mätäsjärven ja Särkijärven välisessä maastossa nähtiin 17.6.
yksi lintu.
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41. Varis (Corvus corone cornix)

7.6. Mätäsjärvellä yksi lintu ja 17.6. Särkijärvellä neljä.

42. Peippo (FrIngilla coelebs)

Muutamia reviirejä molempien järvien rantametsiköissä.

43. Järripeippo (Fringilla montifringilla)

Molemmilla järvillä muutamia reviirejä.

44. Vihervarpunen (Carduelis spinus)

Yksittäisiä lintuja kuultiin molempien järvien ympäristössä.

45. Urpiainen (Carduelis flammae)

Kuultiin pari kertaa Mätäspuron varrelta.

46. Pohjansirkku (Ertzberiza rustica)

Muutama reviiri molemmilla järvillä sekä niiden välisenMätäspuron varrella.

47. Pajusirkku (Errzheriza schoeniclus)

Esiintyy yleisenä koko maassa kosteilla pensaikkoalueilla jaruoikkomailla. Lajin painopiste on edelleen Pohjois-Suomessa.Pesä sijaitsee yleensä hyvin piilotettuna maassa pajupensaanalla tai ruoikon tms. suojissa. Useita reviirejä molempienjärvien lähiympäristössä.

5 JÄRVET LINTUJEN ELINYMPÄRISTÖNÄ

Oleellisia tekijöitä vesilintujen habitaatin valinnassa ovatrantaviivan muoto, suojaisten lahdekkeiden ja lammikoidenesiintyminen, ranta- ja vesikasvillisuuden määrä ja laatusekä veden syvyys ja väri (Hiiden 1965).

Järven koon kasvaessa vesilintujen laji- ja parimäärät kasvavat ja tiheys pienenee Lehikoisen (1977) mukaan. Monissajärvissä laajoilla avovesialueilla ei ole niiden syvyydenvuoksi vesilinnuille merkitystä (Pöysä 1983). Sekä Särkiettä Mätäsjärvi ovat melko matalia, jolloin ravinnon (kasvillisuuden) tuotto on runsasta ja helposti vesilintujen hyödynnettävissä. Varsinkin Särkijärven vesilinnusto on runsas jamonipuolinen.

Vesilinnuston kannalta tärkeitä tekijöitä kasvillisuudensuhteen ovat kasvillisuuden ja avoveden välinen suhde, avovesireunan rikkonaisuus ja kasvillisuusvyöhykkeiden määrä
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(Pöysä 1983). Särkijärvellä kasvillisuuden ja avoveden väli
nen suhde on arviolta 1:4. Saraikkoa ja ruoikkoa sekä kasvu
lisuussaarekkeita on eniten järven luoteisosassa, missä vesi-
linnut pääasiassa oleskelivatkin. Ävovesialuetta on järvellä
runsaasti. Mätäsjärvellä kasvillisuuden ja avoveden välinen
suhde on arviolta 2:1. Saraniityt ovat leveät ja avovesi
reunan rikkovat lukuisat sarasekakasvustosaarekkeet.

Mataluutensa sekä kasvilisuuden määrän ja rakenteen perus
teella järvet tarjoavat oivallisen pesimäympäristön puoli
sukeltajasorsille sekä tukkasotkalle. Runsas ilmaversois
kasvillisuus toimii suojana naapuripareja ja varsinkin poi
kueaikana myös petoja vastaan. Kelluslehtisiä ja uposkasvil
lisuutta on riittävän lähellä pintaa, minkä tyyppistä habi
teettia puolisukeltajat ovat oppineet hyödyntämään (Pöysä
1983). Laajoilla saraniityillä viihtyvät puolestaan taivaan
vuohi, töyhtöhyyppä ja kuovi.

Järviä ympäröivillä rauhallisilla rantametsiköillä voivat
eräät sorsalajit, kuten sinisorsa, tavi ja haapana pesiä
usein kaukanakin rannasta.

Järvien syrjäinen sijainti ja erämaisuus tekevät alueesta
rauhallisen elinympäristön linnuille. Rauhallisuutta lisää
myös rantojen rakentamattomuus. Järven kalastuksellinen
käyttö on melko vähäistä.

6 SÄRKI- JA MÄTÄSJÄRVEN SUOJE
LULLINEN ARVO

6.1 PESIVÄN LINNUSTON ARVO

Valtakunnallisessa lintuvesien suojeluohjelmassa (Komitea—
mietintö 1981) pesivän linnuston arvon määrittämiseksi on
kehitetty kaikki lintuvesilajit huomioonottava suojelupiste
arvomenetelmä. Tässä menetelmässä kosteikkolajeiksi on kat
sottu lajit, jotka pesivät vesi- tai rantaniittyalueilla sekä
pensaikkovyöliykkeellä. Pensaikkoalueella pesiviä selviä
metsälintulajeja ei ole otettu mukaan. Arvoa määritettäessä
ei ole otettu huomioon yksinomaan ruokailevia lajeja (esim.
kalasääski ja pääskyt), vaikka näistä monet voivatkin saada
pääasiallisen elantonsa kosteikoilta.

Kullekin kosteikkolajille annettu pistearvo 1 - 10 riippuu
lajin esiintymisyleisyydestä ko. luonnonmaantieteellisellä
vyöhykkeellä ja lintuvesillä pesivän kannan arvioidusta
osuudesta koko pesivästä kannasta. Eri lajien pisteiden summa
on lintuveteen pesivän linnuston suojelupistearvo. Käytet
täessä ko. menetelmää on kustakin lajista otettu mukaan
parit, joilla on ollut pesimäaikana pysyvä reviiri (vähintään
soidinmenoja tai laulava koiras) lintuvedellä.

Särki- ja Mätäsjärven suojelupistearvoksi on Komiteamietin
nössä (1981) esitetty 50, eli järven pesimälinnusto on kat
sottu kansallisesti arvokkaaksi (pistearvo oltava vähintään
50). Tässä työssä arvoksi saatiin 41. Pistearvo olisi voinut
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olla suurempi, jos linnuston selvittämiseen olisi ollutenemmän aikaa, alueellahan käytiin ainoastaan kolmesti jaensimmäisen kerran vasta 7.6., jolloin osa linnuista oliasettunut jo pesimään. Käytettävissä oli myöskin niukastilinnustoa koskevaa tietoa aiemmilta vuosilta. Ärvokkainyksittäinen pesimälaji oli Särkijärvellä pesinyt joutsen sekäKainuussa harvinainen härkälintu, jonka pesintä oli mahdollinen.

6.2 MUU LINNUSTOON PERUSTUVÄ MERKITYS

Komiteamietinnön (1981) mukaan vesistön merkitys muutonaikaisena levähdys- ja ruokailualueena voi olla hyvin huomattava, huomattava, kohtalainen tai vähäinen. Tutkimusalueenmerkitys lintujen levähdys- ja ruokailualueena on kohtalainen, sillä joutsen ja kurki lepäilevät ja ruokailevatsiellä muuttoaikoina. Särkijärvellä pesi yksi joutsenpari.

6.3 RIISTÄNTUOTTOARVO

Metsästettävien vesilintujen tuottokyky on suojeluohjelmassa(Komiteamietintö 1981) katsottu tärkeäksi suojeluarvoonvaikuttavaksi tekijäksi. Tuoton pistearvoa laskettaessapesivä heinäsorsapari saa arvon yksi ja muut vesilintuparitpainon suhteessa vastaavat arvot. Kaikkien vesilintupariensuhdelukujen summa on kohteen riistantuoton pistearvo. Vesi-lintujen tuotolla on katsottu olevan hyvin huomattava merkitys arvon ollessa yli 100 ja huomattava 50 pisteen yhttyessä.

Särki- ja Mätäsjärven riistantuottoarvo v. 1991 oli 18,7.Komiteamietinnöstä (1981) ko. arvo puuttuu kokonaan. Järvilläon metsästäjille jonkin verran merkitystä sorsastusaikaan.

6.4 ALUEEN MUU SUOJELULLINEN ARVO

Särki- ja Mätäsjärvellä ei ole tehty tarkempaa kasvillisuusselvitystä, joten kasvillisuuden arvoa on vaikea määrittää.Lintuveden pesimisaikaisen linnuston arvo vastaa keskimäärintyydyttävästi myös kasvillisuuden arvoa. Järvien kala-taloudellinen merkitys on vähäinen.

7 JÄRVIEN KUNNOSTUS JA HOITO

Järvien mataluus ja laajat kasvillisuusvyöhykkeet ovat oivallista pesimäympäristöä etenkin vesilinnuille. Huolimattapaikoin runsaasta kasvillisuuden määrästä on Särkijärvellärunsaasti avovettä. Leveät saraniityt ovat vallanneet rehevänMätäsjärven rannat ja kasvillisuussaarekkeet täpiittävätavovettä, jonka osuus on edelleen melko suuri.
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Särkijärvi ja Mätäsjärvi eivät nykyisellään kaipaa kunnos
tusta, joskin niiden linnustoa ja kasvillisuuden levittäy
tymistä tulisi seurata. Tulevaisuudessa rehevä ja matala
Mätäsjärvi saattaa vähitellen kasvaa umpeen, jolloin sen
kunnostus tulee ajankohtaiseksi. Toimenpiteenä voisi olla
järvestä laskevan Mätäspuron patoaminen, jolloin järven
pintaa nostettaisiin hieman ja umpeenkasvu järvellä hidas
tuisi.

8 YHTEENVETO

Särki- ja Mätäsjärvi sijaitsevat Puolangan Lylykylässä ja ne
ovat Lylyjoen sivuhaaran matalia latvajärviä. Rannat rajoit
tuvat suurelta osin ojitettuihin soihin ja ne ovat rakenta
mattomat. Särkijärvellä on laaja järvikortevyöhyke, Mätäs
järveä puolestaan luonnehtivat leveät saraniityt. Ävovesi
aluetta on etenkin Särkijärvellä runsaasti, rehevällä Mätäs
j ärvellä kohtalaisesti.

Järvien parhaiten edustetut linturyhmät ovat vesilinnut ja
kahlaajat. Järvet kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesien
suojeluolijelmaan valtakunnallisesti arvokkaina lintujärvi
nä. Vuonna 1991 järvillä pesi kahdeksan vesilintulajia,
yhteensä 37 paria. Kahlaajien lajimäärä oli seitsemän, yh
teensä 14 paria. Muita pesimälajeja oli 27, joista kosteikko
lajeja 6. Kaikkiaan alueella tavattiin kolmella käynti-
kerralla v. 1991 47 lajia. Ärvokkain yksittäinen pesimälaji
oli joutsen sekä Kainuussa harvalukuinen härkälintu. Molemmat
tavattiin Särkijärvellä.

Alueen suojelullinen arvo perustuu runsaaseen vesilinnustoon
sekä rantojen rakentamattomuuteen. Lisäksi molemmat järvet
ovat syrjäisiä ja erämaisia. Niillä ei tällä hetkellä ole
kunnostustarvetta, joskin niiden tilaa ja linnuston koostu
musta tulisi seurata. Rehevää Mätäsjärveä saattaa tulevaisuu
dessa uhata umpeenkasvu, jolloin sen kunnostus pintaa lieväs
ti nostamalla olisi aiheellista. Järviltä puuttuu tarkempi
kasvillisuusselvitys, mikä olisi syytä tehdä.

Kajaanissa 7.8.1991

San Seppä, LuK

SS/hs
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LIITE 1

Kuva 2. Yleiskuva Särkijärvestä. Kuvattu Särkijoen suulta
luoteisrannalle.

. .

.:

Kuva 3. Vesilinnut oleskelivat enimmäkseen Särkijärven länsi
osassa, missä on laajat järvikortteikot ja saraheinäsaarek
keet.
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Kuva 4. Mätäsjärvi kuvattuna Mätäspuroita järven länsi-
osasta etelärannalie.

Kuva 5. Järven saraniittyvyöhyke on laaja, sarojen joukossakasvaa mm. luhtavillaa. Kuvattu järven pohjoisrannaltalänteen.
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LIITE 3

Taulukko 3a. Särkijärven vesilintujen pesivän kannan
arvio kolmen käyntikerran perusteella.

LAJI 7.6 . 17.6 4.7. ARVIO
Parej a
(Yks.)

Härkälintu 1 (1) 1 (1) - 1

Joutsen 1 (1) 1 (1) - 1

Haapana 2 (3) - 7 (7) 6

Tavi- 4 (4) - - 4

Sinisorsa 1 (1) - 2 (2) 2

Jouhisorsa - poikue - 1

Tukkasotka 8 (9) (3) (31) 10

Telkkä 2 (2) - 1 (1) 1

Uivelo — 1 (4) 1 (2) —

Yhteensä 26
















