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1. Johdanto

Esittelen tässä raportissa Joensuun Kontiosuon kaatopaikalla tekemieni lintulaskentojen tulokset
vuodelta 2014. Työn motiiveina olivat lähinnä kiinnostus lokkilajien määrän vaihteluun ja sen
ymmärtämiseen, henkilökohtaisen lokkituntemukseni parantaminen koskien eritoten harmaalokin
lähilajeja, sekä havainnointi linnustoltaan erikoisessa ja mielenkiintoisessa kohteessa. Lisäksi olen
käynneilläni pyrkinyt lukemaan havaitsemani lintujen lukurenkaat sekä toimittanut tiedot
Luonnontieteelliselle keskusmuseolle ja lokkien lukurengasprojektista Suomessa vastaavalle Risto
Juvasteelle. Tässä raportissa en käsittele lukurengastuksen tuloksia, vaan ainoastaan havaittujen
lintujen yksilömäärää koskevaa aineistoa.
Raportin päätarkoitus on esitellä lokkien, varislintujen, kottaraisen, pikkuvarpusen ja keltasirkun
lukumäärien vaihtelua Kontiosuolla vuoden mittaan. Tässä yhteydessä on syytä huomioida, että
raportoidut yksilömäärät eivät sellaisenaan kerro, paljonko jonkin lajin yksilöitä käy paikalla
esimerkiksi vuorokausi- tai kuukausitasolla, vaan ne ovat arvioita kerrallaan paikalla olevien lajien
yksilömääristä. Esimerkiksi lokkeja ja varislintuja liikkuu kaatopaikalle ja sieltä pois
varhaiskeväästä alkutalveen käytännössä koko valoisan ajan.
Lähtöoletuksenani oli, että lokkien, varislintujen ja kottaraisen lukumäärät olisivat huipussaan
kevään ja syksyn päämuuttojen ja toisaalta poikasten pesästä lähdön aikoihin. Pikkuvarpusen ja
keltasirkun osalta odotin määrien olevan korkeita etenkin talvisin. Tämä siksi, että lajit pesivät
maaseutumaisissa ympäristöissä ja hakevat ruokansa sulan maan aikana heinikoista ja vastaavista
ympäristöistä; kaatopaikka on niille ainakin oletettavasti lintulautaa vastaava talviravinnon
hankintapaikka. Harmaalokkia (Kuva 1) koskevalla aineistolla selvitin lisäksi, miten merkittävä
laskijoiden välisten erojen vaikutus kirjattuun yksilömäärään on, sekä millaisissa olosuhteissa
harmaalokkien yksilömäärät ovat kaatopaikalla korkeimmillaan, huomioimalla analyysissä
vuodenkiertoon liittyvän vaihtelun.

Kuva 1. Eri-ikäisiä harmaalokkeja nokat tuuleen käännettyinä. 2.11.14.
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2. Aineisto ja menetelmät

2.1. Tutkimusalue
Kontiosuon jätekeskus sijaitsee viitisen kilometriä Joensuun kaupungintalolta itäkaakkoon.
Keskusta ylläpitää Puhas Oy. Kaatopaikka-alue on kooltaan karkeasti 2100 m x 500 m ja
leveimmältä kohdaltaan noin 600 metriä (Kuva 2). Kokonaisuus rajautuu pääasiassa
keskenkasvuisiin mänty- ja sekametsiin, joista huomattava osa kasvaa rämeellä. Alueella on
puutarha- ja sekajätteen, lajitellun jätteen, maa-aineksen ja erikoisjätteen varastointia, mukaan
lukien vaaralliseksi luokiteltava jäte. Tarkemmin, katso Koivula (2014).

Kuva 2. Kontiosuon kaatopaikka 1.9.2014. Kuvattu alueen kaakkoispuolelta; kippi etualalla. © Sampo
Laukkanen.

Yksityishenkilöille tarkoitettu lajittelukenttä lähellä vaaka-asemaa on linnustoltaan niukka, joskin
sen välittömässä ympäristössä olevista rikkaruohostoista tapaa muuttoaikoina joskus runsaastikin
varpuslintuja. Lajittelukentältä välittömästi kaakkoon jatkuva, hyvin laaja entinen läjitysalue on
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nykyään lintujen kannalta enimmäkseen liian rehevä ja kasvillisuudeltaan sankka. Varis- ja
lokkilinnut kylläkin toisinaan lepäilevät siinä, etenkin jos paikalla saalistaa aktiivisesti kanahaukka.
Aktiivinen sekajätteen läjitysalue sijaitsi vuonna 2014 alueen kaakkoisreunassa (Kuva 2) ja on
lokki- ja varislintujen kannalta tärkein osa aluetta. Kipin eteläpuolella on asfaltoitu kenttä, jolla
tapahtuu mm. rakennus-, puutarha- ja biojätteen läjitystä. Vuonna 2014 alettiin kipistä välittömästi
pohjoiseen sijaitsevaa märkää painuma-aluetta rakentaa tekemällä sinne soratieura. Painumaa
reunustavat maakasat ovat vuosina 2012-13 olleet lokkien ja varisten suosimaa lepäilyaluetta, mutta
2014 etenkin lokit tuntuivat keskittyvän lähemmäs kippiä. Maakasojen pohjoispuolella sekä vanhan,
ruohottuneen täyttömäen itäpuolella kasvaa mäntyrämettä, sekametsää ja pensaikkoja. Aidatun
alueen pohjoisosassa on vesialtaita, joilla lepäilee ja vähäisessä määrin myös pesii keväästä syksyyn
vesilintuja, kahlaajia ja useita varpuslintulajeja.
Kontiosuolle tekemissäni lintulaskennoissa keskityin lokki- ja varislintuihin sekä kottaraiseen,
pikkuvarpuseen ja keltasirkkuun. Kävin aina läpi kippi- ja biojätealueen sekä mainitun märän
painuman reuna-alueineen (Kuva 2). Sulan veden aikana tutkin myös pohjoisosan altaat, koska
niillä lepäilee parhaimmillaan useita kymmeniä lokkeja, etenkin pienempiä lajeja.
Edellä lueteltujen, ympäri vuoden seuraamieni lajien lisäksi selvitin kaatopaikka-alueen pesivää
lintulajistoa kartoittamalla alueen touko-heinäkuun aikana mahdollisimman kattavasti.
Kartoituksien jälkeen kokosin reviiriksi tulkitsemani havainnot koko kaatopaikka-alueelta. Tässä
esiteltävä aineisto koostuu lajilistasta, parimäärien kokonaisarvioista sekä pesimävarmuuksista.
Viimemainittua varten jaoin havaitut lajit kolmeen luokkaan:
(1) varma pesintä (muna- tai poikaspesä tai vasta pesästä lähteneet poikaset havaittu)
(2) todennäköinen pesintä (laulava koiras tai pari samassa paikassa vähintään viikon ajan)
(3) mahdollinen pesintä (laulava koiras tai pari havaittu kerran pesimiseen sopivassa ympäristössä)

2.2. Havainnointimenetelmät
Havainnoinnin tärkein apuväline oli kiikari (8,5 x) sekä vaikeasti tunnistettavien lokkien osalta
teleobjektiivilla varustettu kamera (digirunko, 300 mm objektiivi ja 1,4 x telejatke). Lintujen
suhteellisen arkuuden vuoksi tein lokki- ja varislintulaskennat autosta käsin; linnut säikkyvät
jalankulkijaa usein jo yli sadan metrin päästä. Kävin kaikilla käyntikerroilla tarkkaan läpi
biojätekentän, sekajätteen kaatopaikan, sekajätepisteen luoteispuoliset maakasat sekä keväästä
syksyyn myös vesialtaat kaatopaikan luoteisosassa. Lokkien ollessa runsaita näiden pisteiden
kattavaan tutkimiseen kuluu 1-3 tuntia.
Pesimälinnustoa selvittäessäni tutkin viidellä kartoituskierroksella avomaat ja pohjoisosan vesialtaat
tarkasti kävellen; metsiköiden havainnointi rajoittui useimmiten aluetta kiertäville teille. Kukin
kartoituskierros vei 2-3 aamun tuntia. Havainnoinnin tärkeimmät apuvälineet tämän tyyppisissä
tutkimuksissa ovat omat korvat – esimerkiksi metsässä liikkuessa pääosa havainnoista koskee
lintujen laulua sekä kutsu- ja varoitusääniä – ja kiikari. Kirjasin havainnot mukana kuljettamalleni
karttapohjalle.
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Kaatopaikkalaskentoja vaikeuttavat monet seikat: (i) työkoneet, rakentaminen ja jalan liikkuvat
työntekijät, (ii) varislintujen metsästäjät sekä jätteitä omine lupineen tutkivat ulkopuoliset, (iii)
petoeläinten, erityisesti kanahaukan, vierailut, (iv) lasi- ja rakennusjäte, (v) maanpinnan
korkeusvaihtelut, ja (vi) monien vähälukuisten lokkilajien haastava tunnettavuus. Seikat i-iii
edellyttävät laskijalta kärsivällisyyttä ja joustavuutta, ja vaativat toisinaan keskivertokäyntiä
pidempää paikalla oloa, koska linnut usein kaikkoavat paikalta voimakkaiden häiriöiden takia.
Kohta iv on huomioitava kaikkialla paikalla liikkuessa; auton renkaiden rikkoutuminen on
mahdollista. Kohdan v vuoksi lintujen lukumäärän saaminen hallintaan edellyttää kärsivällisyyttä ja
havainnointia useista pisteistä. Seikan vi vuoksi eritoten lokkien suosimaa kippiä on havainnoitava
lähietäisyydeltä pitkiä aikoja ja varustauduttava kameralla. Esimerkiksi aroharmaalokin luotettava
dokumentointi valokuvaamalla ei aina ole mahdollista yli 30-50 metrin päästä.

2.3. Aineisto
2.3.1. Ympärivuotinen seuranta: lokit, varislinnut, kottarainen, pikkuvarpunen ja keltasirkku
Lajit, joiden määrä oli enintään sadassa, oli yleensä mahdollista laskea tarkasti yksilön tarkkuudella,
mutta runsaampien lajien kohdalla kirjatut luvut olivat arvioita. Näihin päädyin laskemalla otoksia
osasta yksilöitä (esim. 50 tai 100 yksilöä) ja sen jälkeen arvioimalla, montako otoksen kokoista
ryhmää paikalla oli. Siten alle sadan yksilömäärät ovat hyvin tarkkoja, mutta korkeammissa
luvuissa saattaa olla virhettä, jonka uskon olevan enintään 10-20 % luokkaa.
Kokosin havainnot ”laskennoiksi” tiedostoon. Laskenta tarkoittaa tässä lintujen hetkellisen
lukumäärän arviota; tällaisia arvioita tein pisimpään kestäneillä käyntikerroilla joskus kaksi tai
kolmekin, mutta eri laskentojen välillä oli oltava vähintään tunti. Kirjatut luvut ovat kerrallaan
havaittuja yksilömääriä, joista tarkastelen viikoittaista korkeinta lukua (”viikkomaksimi”). Ne eivät
kerro, paljonko yksilöitä kaikkiaan käy paikalla. Esimerkiksi Tampereen Tarastenjärven
kaatopaikan osalta on arvioitu, että lokkien huippuajanjaksoilla paikalla saattaisi päivän mittaan
käydä jopa 5-8 kertaa enemmän lokkeja kuin mitä niitä on kerrallaan havaittavissa (Juvaste ym.
2015). Kontiosuolla käyvien lokki- ja varislintujen tuoreehkoista kokonaismäärän arvioista, katso
esim. Lindblom (2009).
Keräsin laskenta-aineiston 9.1.-23.12.2014 (255 laskentaa). Lisäksi Risto Juvaste luovutti käyttööni
julkaisemattoman lokkien laskenta-aineistonsa 4.3.-29.11.2014 (175 laskentaa). Lisäksi otin tähän
raporttiin verrokiksi samalta paikalta samoin menetelmin kokoamani harmaalokkiaineiston 20122013 (yhteensä 144 laskentaa; Koivula 2014). Useimmista laskennoista olen kirjannut kellonajan,
säätilan (pilvisyys asteikolla 1-8, tuuli metriä sekunnissa, näkyvyys kilometreissä sekä sateisuus
kolmessa luokassa: sateeton, tihku ja jatkuva) sekä lokkien, varislintujen, kottaraisen,
pikkuvarpusen ja keltasirkun laskentahetken maksimiyksilömäärät. Harmaalokilta kirjasin
vähintään kerran viikossa myös ikäjakauman. Käytän jäljempänä ikäluokkajakoa kalenterivuosiin
(kv): 1kv on havaintovuonna syntynyt, 2kv edellisvuonna, 3kv toissa vuonna jne. Linnun
sulkiminen voi joillakin yksilöillä edistyä nopeammin tai hitaammin kuin yleensä, mikä aiheuttaa
pienen virhemahdollisuuden maastossa tehtäviin ikämäärityksiin yli kaksivuotiailla yksilöillä.
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2.3.2. Pesimälinnusto
Pesimälintukartoitusta tehdessäni kirjasin maastossa kaikki lintuhavainnot riippumatta siitä, oliko
lintu mielestäni paikalla pesivä, kiertelevä tai muuttava. Jos havainto mahdollisesti koski pesivää,
merkitsin sen karttapohjalle. Tulkitsin parimäärän kullekin lajille erikseen kaikista viidellä
kartoituskierroksella havaitsemistani, aluetta ympäröivän aidan sisäpuolisista havainnoista.
Vierekkäisiksi tulkittujen reviirien välimatkan oli oltava vähintään 100 m varpuslinnuilla (pois
lukien yhdyskuntapesijät, kuten pääskyt ja räkättirastas) ja 200 m isommilla lajeilla, kuten
kahlaajat, varislinnut, lokit ja sorsat (Kuva 3). Poikkeuksena olivat tilanteet, joissa lähempänä
toisiaan sijainneet reviirit oli mahdollista varmistaa yhtäaikaishavainnolla.

Kuva 3. Lapasorsapari kaatopaikan pohjoispään umpeen kasvavilla altailla. 27.5.14.

2.4. Analysointi
Esittelen aineistoa pääasiassa kuvien avulla, en niinkään formaalein analyysein. Kuvaajista on
tapauskohtaisesti mahdollista tulkita yksilömäärien vaihtelun (huippujen ja pohjalukemien) avulla
muutonhuiput, poikasten lähtö syntymäkolonioistaan sekä kevätmuuttajien saapuminen ja
syysmuuton päättyminen.
Analysoin aineistosta tarkemmin harmaalokin, koska laji muodostaa suuren osan vuotta lokkien
pääjoukon ja on toisaalta harvinaisuuksia ajatellen kiinnostava, sillä niiden seasta on viime vuosina
opittu erottamaan ulkonäöltään samankaltaisia harvinaisia lokkilajeja. Mielenkiinnon kohteena on
erityisesti, minä viikonpäivinä, vuorokaudenaikoina ja millaisessa säässä havaittavat lokkimäärät
ovat korkeimmillaan (eli milloin kannattaa suunnata lokkilaskentaan), sekä toisaalta se, miten
samankaltaisia kahden kokeneen lokkilaskijan arviot paikalla olevista lokkimääristä ovat. Mallissa
on lisäksi huomioitava vuodenaikaisvaihtelu, sillä tämä tekijä yksinään selitti vuosien 2012-2013
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aineiston kokonaisvaihtelusta yli kolmanneksen (Koivula 2014). Lähtökohdaksi otin omat sekä
Risto Juvasteen laskentakerrat vuodelta 2014. Aineiston tasapainottamiseksi poistin aineistosta ne
laskennat, joihin ei ollut liitetty säätietoja tai kellonaikaa, sekä ne, jotka oli tehty jakson 1.3.-30.11.
ulkopuolella. Tähän tarkasteluun päätyi 318 laskentaa.
Harmaalokkiaineistoa varten laadin monimuuttujamallin, jossa harmaalokkimäärän selittäjinä olivat
laskija (Koivula tai Juvaste), viikko (luokkamuuttuja 10-48), viikon jakso (kolme luokkaa:
alkuviikko ma-ti, keskivaihe ke-pe tai viikonvaihde la-su), vuorokaudenaika (kolme luokkaa:
laskennan aloitus aamulla ennen klo 10, keskipäivällä klo 10-14 tai iltapäivällä klo 14 jälkeen),
pilvisyys (jatkuva muuttuja 0/8 … 8/8), tuulisuus (jatkuva muuttuja, metriä sekunnissa), näkyvyys
(jatkuva muuttuja, kilometrejä) ja sateisuus (kolme luokkaa: ei sadetta, tihku- tai kuurosade, jatkuva
sade). Perustelen luokkamuuttujien runsautta sillä, että kyseiset muuttujat joko ovat alun alkaenkin
luokkia eikä niiden välisten erojen voida olettaa olevan yhtä suuria, sekä sillä, että tietyt muuttujat
ovat lähtökohtaisesti epälineaarisia. Tällainen muuttuja on viikko: alku- ja loppuvuoden
yksilömäärät ovat oletettavasti alempia kuin kesällä ja alkusyksystä, jolloin suoraa viivaa
realistisemmassa mallissa olisi vähintään kaksi huippua. Malli on siis

Yksilömäärä = viikko + viikkojakso + vrk-aika + laskija + pilvisyys + tuulisuus + näkyvyys + sateisuus

(1)

Lasken mallista (1) kullekin muuttujalle neliösummien avulla prosentuaalisen selitysosuuden.
Varsinaisen analyysin (kovarianssianalyysi) esittely ei ole perusteltua, koska mm. aineiston
riippumattomuusoletus ei täyty (kaikki havainnot ovat samasta paikasta) ja toisaalta olen
kiinnostunut ainoastaan siitä, mitkä muuttujat merkittävimmin yksilömäärän vaihtelua selittävät.

3. Tulokset ja niiden tulkinta

3.1. Viikkokohtaisten maksimimäärien vaihtelu vuonna 2014
Vuoden 2014 havaittuja määriä tarkastellen harmaalokkeja (Kuva 4) oli keskimäärin viikkoa kohti
552 yksilöä, vaihteluvälin ollessa 0-2100. Naurulokkeja oli paikalla keskimäärin 252 (vaihteluväli
0-2500), variksia 375 (70-1300), naakkoja 457 (40-1500) ja korppeja 117 (25-320). Harakoita oli
keskimäärin 25 (0-75), kottaraisia 25 (0-140), pikkuvarpusia 15 (0-110) ja keltasirkkuja 45 (0-240).
Edellisvuoden raportin lukuihin (Koivula 2014) vertailukelpoisempia lukuja ovat huhti-lokakuun
(viikot 14-44) yksilömäärät, jotka olivat harmaalokille keskimäärin 796 (185-2100), naurulokille
420 (0-2500), varikselle 390 (70-1300), naakalle 271 (40-700), korpille 97 (25-210), harakalle 17
(4-48), kottaraiselle 52 (0-140), pikkuvarpuselle 24 (0-110) ja keltasirkulle 3 (0-12).
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Kuva 4. Harmaalokin höyhenpuvun vaihtelua vuodenaikojen ja iän myötä. Ylhäällä vas. nuori, 1kv (23.7.14)
ja oik. talvipukuun sulkiva nuori, 1kv (5.11.14). Keskellä vas. ensimmäisen vuoden yksilö ensimmäisenä
keväänään, 2kv (29.5.14) ja oik. vuotta vanhempi yksilö syksyllä, 3kv (5.11.14). Alhaalla vas. esiaikuinen,
4kv (5.5.14) ja oik. aikuinen keväällä, vähintään neljävuotias yksilö, +4kv (6.5.14).
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Seuraavassa keskityn lähinnä raportoimaan havaittuja määriä sekä niihin suoraan liitettäviä
tekijöitä, kuten muuttokausi ja pesintä. Kontiosuolla käyvien lokki- ja varislintujen
kokonaismääristä sekä lepäily- ja yöpymispaikoista, katso Lindblom (2009) ja Koivula (2014).

3.2. Lokkilinnut
Ensimmäiset harmaalokit saapuivat keväällä 2014 helmikuussa (4.2. paikalla juhlapukuinen vanha
yksilö), ja 10.3. niitä oli jo paikalla peräti 320. Kevätkauden korkeimmat määrät olivat 2. ja 5.4.,
jolloin niitä oli paikalla 900 yksilöä. Vuoden korkeimmat lukemat ajoittuivat viikoille 31-44 (31.7.28.10.), jolloin viikkomaksimit vaihtelivat 850-2100 välillä viikon 42 notkahdusta lukuun
ottamatta, ja tämän jakson viikkomaksimien keskiarvo oli 1149 yksilöä. Huhtikuun piikin jälkeen
määrät putosivat nopeasti, kunnes viikolta 19 (7.5. 140 yksilöä) harmaalokkien viikkomaksimit
kiipesivät tasaisen jyrkästi syyshuippuun viikolla 39 (26.9. 2100 yksilöä). (Kuva 5.)
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Kuva 5. Harmaalokin viikoittaiset Kontiosuolla kerrallaan havaittujen yksilöiden maksimimäärät 2012-13
(pienet harmaasävyiset symbolit) ja 2014 (isot mustat symbolit).
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Harmaalokkien etujoukko keväällä oli vanhoja (+4kv-tyyppisiä) lintuja, jotka saapuvat
pesimäpaikoilleen mahdollisimman varhain saadakseen hyvän pesimäpaikan ja aloittaakseen
pesinnät. Kontiosuolla harmaalokkihuippu oli viikolla 17 (maalis-huhtikuun taitteessa), ja kolme
viikkoa myöhemmin määrät olivat enää kolmannes huipusta; viikolla 18 (huhti-toukokuun taite)
alkoi nuorempia ikäluokkia (2-4kv) jo olla merkittävästi, noin puolet Kontiosuon harmaalokeista
(Kuva 6). Suhdeluku vanhojen ja nuorempien harmaalokkien välillä säilyi jatkuvasti suurin piirtein
samana, kunnes viikolta 30 (21.-27.7.) eteenpäin samana kesänä syntyneet (1kv) harmaalokit
saapuivat suurina määrinä Kontiosuolle. Kiinnostavasti nuoria oli hyvin vähän jo viikolla 40, mutta
niiden määrä ja osuus nousivat jälleen viikolle 43, ja joulukuun viimeiset sinnittelijät olivat pääosin
1kv-yksilöitä. Mahdollinen selitysmalli on, että harmaalokit muuttavat perhekuntina, jolloin nuoret
lähtevät syysmuutolle yhtä aikaa aikuisten kanssa, ja viimeiset yksilöt ovat syystä tai toisesta
erilleen joutuneita kiertelijöitä (Risto Juvaste, suull. ilm.). Harmaalokkien liikkumiseen ja
yöpymiseen liittyviä muita huomioita löytyy viime vuoden raportista (Koivula 2014).
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Kuva 6. Harmaalokin viikoittaiset kerrallaan havaitut maksimimäärät Kontiosuolla jaoteltuna viiteen
havaittujen yksilöiden ikäluokkaan. 1kv = havaintovuonna syntyneet (31.12. saakka); 2kv = edellisvuonna
syntyneet jne. Useimmissa tapauksissa ikäluokat perustuvat kaikkien paikalla nähtyjen yksilöiden
ikämääritykseen, osassa ikäluokat on poimittu otoksista.

Selkälokilla erottui voimakas kevätmuuton huippu viikoilla 15-19 (huhtikuun puolivälistä
toukokuun puoliväliin), minkä jälkeen niitä oli Kontiosuolla vaihtelevasti noin 10-30 yksilöä
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syyskuun ensimmäiselle viikolle (Kuva 7). Tämän jälkeen selkälokit häipyivät syysmuutolle, ja
viimeinen vanha lintu sinnitteli ensilumen jo sadettua 28.10. asti.
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Kuva 7. Selkä-, nauru- ja kalalokin
Kontiosuolla kerrallaan havaitut
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Merilokki on kolmas Kontiosuolla säännöllisesti tavattava iso lokkilaji, mutta sen yksilömäärät
jäävät parhaimmillaankin muutamiin. Laji ei pesi Joensuun lähialueilla, vaikka niitä tavataan
satunnaisesti pesivinä useilta maamme suurilta järviltä. Nyt kevään ensimmäinen yksilö näyttäytyi
9.4. Sen jälkeen niitä näkyi harvakseltaan 1-3 yksilöä 7.5. saakka. Tämän jälkeen oli hiljaista
juhannuksen tienoille, kunnes 19.6. paikalla viivähti esiaikuinen yksilö, ja heinäkuussa merilokkeja
näkyi taas harvakseltaan. Syyskausi alkoi kunnolla elokuun puolivälissä, jonka jälkeen merilokkeja
näyttäytyi paikalla syyskuun lopulle useimmilla käyntikerroilla, tavallisimmin 1-3 yksilöä. Lajilla
oli selkeä syyshuippu 26.-27.9., jolloin niitä näkyi kolmella perättäisellä laskentakerralla 4-8. Lokamarraskuussa merilokkeja näkyi lähes jokaisella käyntikerralla 1-3 yksilöä, ja viimeinen vanha lintu
haki evästä Kontiosuolta 1.12.
Naurulokki on pienin Kontiosuolla säännöllisesti tavattavista lokeista (Kuva 8) ja myös
muuttokausia tarkastellen eniten kylmänarka. Kevätkausi käynnistyi 30.3., jolloin paikalla oli neljä
vanhaa ruskeahuppua. Tämän jälkeen määrät kohosivat vauhdilla kevätmuuton huippuun 15-17
(Kuva 7). Pesimäkaudella naurulokit viihtyvät paljolti pesimäyhdyskunnissaan rehevillä järvillä,
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mutta 7.4.-22.7. naurulokkeja näkyi Kontiosuolla joka käyntikerralla vähintään 120 yksilöä. Viikot
25-26 näkyvät aineistossa toisena piikkinä: 20.-25.6. paikalla oli 1100 yksilöä. Tähän liittyvät
nuorten lintujen lähtö kiertelemään pesiltään sekä toisaalta samaan sattuva syysmuuton alkaminen.
Naurulokkimäärä putosi alle sadan 23.7., alle kymmenen 25.8., ja viimeinen näyttäytyi 14.9. (nuori
yksilö).
Kalalokki on yleinen, mutta pesii tavallisesti yksittäispareina tai muutaman parin yhdyskuntina.
Laji pesii myös Kontiosuon kaatopaikka-alueella (Kuva 8). Ensimmäinen – edelliskesän
nuorukainen – näkyi 30.3., ja viimeiset 8.10., jolloin paikalla oli kolme kalalokkia. Kalalokkikausi
kesti käytännössä viikot 15-30: 11.4. paikalla oli 18 yksilöä, muutonhuipussa 15.-20.4. jatkuvasti
90-350 yksilöä, ja viimeinen yli kymmenen yksilön summa oli 1.8., jolloin kalalokkeja löytyi 28
(Kuva 7).

Kuva 8. Ylhäällä naurulokkeja: vas. nuori, 1kv (13.7.14), oik. vanha, +2kv (9.4.14). Alhaalla kalalokkeja: vas.
Nuori, 1kv (6.9.14), oik. vanha, +2kv (11.9.14). Vanhan kalalokin takana ”isoveli” harmaalokki.
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Kuva 9. Tuhkaselkälokin puvun vaihtelua vuodenajan ja iän mukaan. Ylhäällä vas. nuori, 1kv (4.11.14) ja
oik. esiaikuinen, 2kv (7.6.14). Alhaalla vas. esiaikuinen, 2kv (27.6.14) ja oik. vanha lintu, +3kv (14.4.14).

Osa Kontiosuolla havaittavista selkälokeista edustaa niin kutsuttuja tuhkaselkälokkeja (Kuva 9).
Näitä ei ole sisällytetty Kuvaan 7 eikä yllä kuvailtuun kotimaisen fuscus-alalajin selkälokin
tarkasteluun. Kontiosuon tuhkaselkälokkien pääosa lienee itäistä alalajia heuglini, mutta Suomessa
tavataan harvakseltaan myös läntisiä intermedius- ja graellsii-alalajeja. Tuhkaselkälokit näyttävät
olevan kotimaisia selkälokkeja karskimpia, sillä niitä nähdään usein viikko-pari aiemmin ja syksyllä
saman verran myöhemmin kuin kotimaisia selkälokkeja. Nyt ensimmäinen tuhkaselkälokki
näyttäytyi Kontiosuolla 24.3. (vanha lintu) ja syksyn viimeinen sinnitteli 4.11. asti (nuori yksilö).
Ääripäivämäärien välillä niitä näkyi harvakseltaan 1-2 yksilöä, mutta kaksi voimakasta
esiintymishuippua todettiin: 17.4. paikalla oli 10 vanhaa ja 5 esiaikuista, ja toisaalta 30.4.-2.5.
paikalla oli päivittäin 7-9 yksilöä. Syyskaudella ei ollut selkeää huippua, mutta 27.9. paikalla oli
kolme yksilöä.
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3.3. Harmaalokkien määrään vaikuttavat tekijät
Harmaalokkien määrää selittävään malliin olin ottanut vastemuuttujaksi 2014 maalis-marraskuussa
havaitut yksilömäärät (318 laskentaa). Selittävinä muuttujina olivat viikko, viikon vaihe (alku- ja
loppuviikko tai viikonloppu), vuorokaudenaika (aamu-, keski- tai iltapäivä), laskija (Koivula tai
Juvaste) ja neljä säätilamuuttujaa (pilvisyys, tuulen nopeus, näkyvyys ja sateisuus). Kaikki mainitut
muuttujat oli kirjattu jokaisesta mukaan otetusta laskennasta.
Viikko oli tärkein yksittäinen muuttuja, selittäen peräti 67 % (Kuvat 5-6). Toisin sanoen noin kaksi
kolmasosaa harmaalokkien määrän vaihtelusta oli selitettävissä viikkojen välisillä eroilla. Tämä
vaihtelu voidaan pitkälle selittää lajin muuttokäyttäytymisellä ja pesintään vaikuttavilla tekijöillä.
Harmaalokki on Pohjois-Karjalassa puhdas muuttolintu – kaikki yksilöt lähtevät isojen
järvenselkien jäätyessä etelämmäs, pääasiassa etelärannikolle ja läntiseen Eurooppaan. Lisäksi
Kontiosuolla todennäköisesti levähtää muualta tulleita yksilöitä muuttomatkan aikana, ja vaikka
tämä muutto olisikin melko säännöllistä, siinä on joka tapauksessa ennustamatonta vaihtelua
riippuen esimerkiksi päämuuton aikaisesta säästä. Tähän kausivaihteluun kuuluu myös se, että
pesästä lentoon selviytyvien yksilöiden määrä vaihtelee muun muassa kesän säätilan mukaan.
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Kuva 10. Viikon vaiheen,
vuorokaudenajan ja sateisuuden
vaikutus Kontiosuolla 2014
havaittuihin harmaalokkimääriin.
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Kiinnostavinta aineistossa on kaikkien muiden tekijöiden varsin vähäinen vaikutus harmaalokin
havaintomääriin. Viikon vaiheiden välinen vaihtelu selitti yhden ja vuorokaudenaika kaksi
prosenttia aineiston kokonaisvaihtelusta (Kuva 10). Näiden kahden tekijän keskiarvojen parittainen
vertailu kertoi, että lokkimäärä oli korkeampi viikon alussa ja keskellä kuin viikonloppuisin, ja että
määrä oli selvästi korkeampi aamu- ja keskipäivällä kuin iltapäivän tunteina (Kuva 10). Myös
säätila (pilvisyys, tuulisuus, näkyvyys ja sateisuus) selitti harmaalokkimäärää yhteensä hieman alle
kaksi prosenttia; yli puolet tästä vaihtelusta meni sateen piikkiin (Kuva 10). Laskijoiden väliset erot
harmaalokin määräarvioissaan olivat mitättömiä: tekijä selitti vain 0,2 % aineiston
kokonaisvaihtelusta. Aineistoon jäi selittämätöntä vaihtelua 27 %.
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3.4. Varislinnut
Varismäärät pysyttelivät Kontiosuolla lähes koko vuoden vähintään 200 yksilössä (Kuvat 11-12).
Aineistosta erottuu kevätmuuton huippu viikoilla 8-12 sekä toisaalta pitkä syysmuuttokausi
viikkojen 34-45 aikana.
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Kuva 11. Runsaimpien varislintujen viikoittaiset maksimimäärät Kontiosuolla 2014. Huomaa pystyakselien
mittakaavaerot.

Naakkamaksimit vaihtelivat selvästi varista enemmän (Kuvat 11-12). Aineistosta voi nähdä neljä
lajin elinkierron vaihetta: huomattavan korkeat talvehtijamäärät, kevätmuutto viikoilla 13-15,
pesimäkauden alhaiset määrät, sekä syysmuuttokausi viikoilla 28-35.
Korppi pesii hyvin varhain kevättalvella, mikä näkyy aineiston kuoppana noin viikoilla 12-22
(Kuva 11). Tämän jälkeen nuoret yksilöt saapuivat voimalla Kontiosuolle, ja lajin määrät kipusivat
– viikkojen 40-44 notkahdusta lukuun ottamatta – joulukuun määrähuippuun.
Harakka oli tutkituista varislinnuista vähälukuisin, mutta sekin näytti olevan runsain nimenomaan
lumisena kautena sekä alku- että loppuvuodesta (Kuva 11). Toisaalta lajilla oli varsin selvästi
erottuva huippu viikon 10 lopusta viikolle 13.
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Kuva 12. Vasemmalla varis, oikealla naakka. 6.9.14.

3.5. Kottarainen, pikkuvarpunen ja keltasirkku
Kottaraisia oli paikalla käytännössä läpi vuoden vähintään muutama, mutta aineistossa erottui
kolme yli sadan yksilön piikkiä: viikolla 15 (11.4.), 26-28 (24.6.-10.7.) ja 34-37 (22.8.-14.9.) (Kuva
13). Ensimmäinen lienee lajin kevätmuuton huippu, toinen ajoittuu suurin piirtein nuorten lintujen
lähtöön pesistään kiertelemään ennen varsinaista syysmuuttoa, ja syksyn lähes kuukauden mittainen
huippu on todennäköisesti syysmuuton pääkausi.
Pikkuvarpunen oli lähes koko vuoden hyvin vähälukuinen, mutta viikolta 31 (31.7. paikalla 28
yksilöä) alkanut tasaisen jyrkkä määrän nousu huipentui viikoille 38-39 (21.9. 110 ja 27.9. 100).
Tämän jälkeen määrät putosivat viikolle 42 tultaessa tavanomaiseen 0-6 yksilön tasoon.
Yksipiikkinen huippu luultavasti osuu lajin syysmuuttokauteen (Kuvat 13-14). Odotuksien
vastaisesti pikkuvarpusia ei talvikuukausina juuri paikalla näkynyt.
Keltasirkkumäärät käyttäytyivät odotetulla tavalla: laji oli moninkertaisesti runsaampi
talvikuukausina kuin muulloin (Kuvat 13-14). Kiintoisaa aineistossa ovat viikon 10 jälkeen
tapahtunut romahdus nollaan – 3.-9.3. paikalla oli vaihtelevasti 70-200 keltasirkkua – sekä viikolta
46 alkanut hyvin jyrkkä kiipeäminen joulunajan 220-240 yksilöön. Laji on osittain muuttolintu, ja
Kontiosuon yksilöt lienevät osittain muualta (ehkä idempää) tulleita, osittain lähiseudulla pesineitä,
jotka lumen kertymisen myötä saapuvat maaseutuympäristöistä viljasiilojen, karjatilojen ja
kaatopaikkojen tapaisille paikoille, joilta löytyy siemenravintoa ankarina talvikuukausina.
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Kuva 13. Kottaraisen, pikkuvarpusen ja keltasirkun viikkokohtaiset maksimimäärät Kontiosuolla 2014.
Huomaa pystyakselien mittakaavaerot.
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Kuva 14. Vasemmalla keltasirkkukoiras (9.7.14), oikealla pikkuvarpunen (16.8.14).

3.6. Kontiosuon pesimälinnusto parimäärineen
Kesän 2014 kartoituksissa havaitsin Kontiosuon alueella 18 varmaa pesimälajia (54 paria), joista
runsaimmat olivat pajulintu (8 paria) ja västäräkki (8 paria) (Taulukko 1). Paikalla todennäköisesti
pesiviä lajeja löytyi 35 (82 paria), joista runsaimmat olivat peippo (10 paria) ja viitakerttunen (7
paria). Varmojen tai todennäköisten 53 lajin lisäksi havaitsin kesän mittaan 13 mahdollista
pesimälajia sopivilla pesimäpaikoilla.
Mukavimmista pesimälajeista täytyy nostaa esille pohjoisilla altailla pesinyt laulujoutsen (Kuva
15). Muninta oli käynnissä 4.5., ja 3.6. emo oli edelleen pesällä ja näytti hautovan. Seuraavana
päivänä (4.6.) pesä oli tyhjä ja löysin viisi poikasta lähistöltä. Ne varttuivat ilmeisen rauhallisissa
oloissa, sillä altailla oli 21.9. kaksi vanhaa joutsenta ja viisi jo lentokykyistä nuorukaista.
Seuraavalla käynnillä (26.9.) tai sen jälkeen joutsenia ei enää näkynyt. Muita harvalukuisia,
arvokkaampia pesimälajeja olivat pikkutylli (2 paria), isokuovi (2 paria) ja pikkulepinkäinen (1
pari). Mahdollisiin pesimälajeihin tulkitsin lisäksi muun muassa kesällä pariin otteeseen
havaitsemani kana- ja nuolihaukan sekä palokärjen, vaikkakin nämä saattoivat pikemminkin pesiä
jossain kaatopaikan lähistöllä. Mustakurkku-uikkuja oli huhtikuun lopussa enimmillään kolme,
mutta laji ei pesinyt; yksinäinen lintu tosin viipyi heinäkuulle (Kuva 16).
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Kuva 15. Neljä viidestä Kontiosuolla syntyneestä ja lopulta lentokykyiseksi varttuneesta laulujoutsenen
poikasesta. Hans Christian Andersen oli selvästi satusetä, sillä tuskinpa kovin moni tällaisia rumina pitää!
4.6.14.

Kuva 16. Mustakurkku-uikkuja hakemassa sopivaa pesimäpaikkaa. 21.4.14.
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Taulukko 1. Kontiosuon kaatopaikka-alueella 2014 havaitut pesimälintulajit systemaattisessa järjestyksessä.
Pesimävarmuus (Pesvarm): 1 = varma pesintä (havaittu muna- tai poikaspesä tai vasta pesästä lähtenyt
poikue); 2 = todennäköinen pesintä (havaittu reviiriä pitävä koiras tai lintupari vähintään viikon ajan samassa
paikassa); 3 = mahdollinen pesintä (havaittu reviiriä pitävä koiras tai lintupari kerran pesintään sopivassa
paikassa). Pareja: kaatopaikka-alueella pesivien parien kokonaismääräarvio.

Lajinimi
LAULUJOUTSEN
HAAPANA
TAVI
SINISORSA
LAPASORSA
TUKKASOTKA
TELKKÄ
KANAHAUKKA
NUOLIHAUKKA
RUISRÄÄKKÄ
PIKKUTYLLI
TÖYHTÖHYYPPÄ
TAIVAANVUOHI
LEHTOKURPPA
KUOVI
RANTASIPI
METSÄVIKLO
KALALOKKI
SEPELKYYHKY
KÄKI
PALOKÄRKI
KÄPYTIKKA
KIURU
HAARAPÄÄSKY
RÄYSTÄSPÄÄSKY
METSÄKIRVINEN
NIITTYKIRVINEN
KELTAVÄSTÄRÄKKI
VÄSTÄRÄKKI
RAUTIAINEN
PUNARINTA
SATAKIELI
LEPPÄLINTU
PENSASTASKU
KIVITASKU
MUSTARASTAS
RÄKÄTTIRASTAS
LAULURASTAS
PUNAKYLKIRASTAS
RUOKOKERTTUNEN
VIITAKERTTUNEN
LEHTOKERTTU
PENSASKERTTU

Tieteellinen nimi
Cygnus cygnus
Anas penelope
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Aythya fuligula
Bucephala clangula
Accipiter gentilis
Falco subbuteo
Crex crex
Charadrius dubius
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
Numenius arquata
Actitis hypoleucos
Tringa ochropus
Larus canus
Columba palumbus
Cuculus canorus
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Motacilla flava
Motacilla alba
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus dumetorum
Sylvia borin
Sylvia communis
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Pesvarm
1
3
1
1
2
3
1
3
3
3
1
1
2
2
2
1
2
1
2
3
3
3
3
1
2
2
2
3
1
2
1
3
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Pareja
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
5
1
3
2
1
8
1
5
1
1
1
4
1
1
2
6
4
7
2
6

(Jatkuu edelliseltä sivulta)

Lajinimi
TILTALTTI
PAJULINTU
HIPPIÄINEN
HARMAASIEPPO
PYRSTÖTIAINEN
HÖMÖTIAINEN
SINITIAINEN
TALITIAINEN
PIKKULEPINKÄINEN
NÄRHI
HARAKKA
VARIS
KORPPI
KOTTARAINEN
PIKKUVARPUNEN
PEIPPO
VIHERPEIPPO
VIHERVARPUNEN
HEMPPO
PUNAVARPUNEN
PUNATULKKU
KELTASIRKKU
PAJUSIRKKU

Tieteellinen nimi
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Muscicapa striata
Aegithalos caudatus
Parus montanus
Parus caeruleus
Parus major
Lanius collurio
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus corone cornix
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Passer montanus
Fringilla coelebs
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Carpodacus erythrinus
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus

Pesvarm
2
1
2
2
3
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
3
2
2

Pareja
1
8
3
1
1
1
3
4
1
1
3
2
1
1
1
10
1
3
1
2
1
1
2

Kartoituksen keskeisin heikkous oli, etten tutkinut metsä-, räme- ja pensaikkoalueita kävelemällä
niitä läpikotaisin. Tämä selittää joidenkin melko tavallisten lajien pesimävarmuuden jäämisen
luokkaan 2 tai jopa 3. Peipon tai rastaiden pesiä ei ole vaikea löytää, vaan varmojen pesintöjen
puuttuminen selittyy enemmänkin sillä, että pitäydyin metsiä havainnoidessani aluetta kiertävillä
teillä. Lisäksi joitakin metsälintuja olisi saattanut tarkemmalla puustoisten ympäristöjen läpi
käymisellä löytyä enemmänkin; esimerkiksi rastaat, hippiäinen, rautiainen ja vihervarpunen.

3.7. Muu linnusto
Havaitsin kaatopaikalla vuonna 2014 kaikkiaan 136 lintulajia (Liite). Vuosina 2012-13 havaitsin
kahdeksan sellaista lajia, joita en havainnut 2014. Siten Kontiosuolla on vuosina 2012-14 havaittu
kaikkiaan vähintään 144 lintulajia. Käyn seuraavassa läpi kuluneen vuoden mielenkiintoisimpia
havaintoja.
Valkoposkihanhi on keväin syksyin tavallinen läpimuuttaja Pohjois-Karjalassa, ja satunnaisesti laji
on yrittänyt maakunnassa jo pesiäkin. Siten niiden näkeminen kiertelevinä tai muuttavina
Kontiosuolla on melko arkipäiväistä. Nyt kuitenkin yksi hyväkuntoiselta vaikuttanut yksilö liikkui
Pyhäselän ja Kontiosuon väliä 15.8.-12.9. tiiviisti harmaalokkien mukana ja laidunsi lokkien
joukossa. Muista hanhista tai vesilinnuista ei kertynyt erityistä mainittavaa. Vuoden mittaan
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Kuva 17. Nuori muuttohaukka on saalistanut naakan. Varislintuja tämä peto närkästytti, mutta lokit eivät
syystä tai toisesta tuntuneet siitä piittaavan. 27.9.14.

kaatopaikalla sitä vastoin viivähti viisi harmaahaikaraa, jotka kaikki lienevät olleet kierteleviä
nuoria tai esiaikuisia lintuja.
Petolintuja näyttäytyi vuoden mittaan usein, mutta valtaosa havainnoista koski kaatopaikalla tai sen
lähellä pesinyttä kanahaukkaparia ja syksyllä myös muutamia nuoria kanahaukkoja. Merikotkia
näkyi huhtikuussa kuusi ja lokakuussa yksi yksilö. Huhtikuulle sattui myös yksi mainio petolintujen
muuttopäivä: 19.4. täyttömäen laelta näkyi kolmessa tunnissa 11 piekanaa ja 14 hiirihaukkaa sekä
yksittäisiä muita petolintuja muutolla. Touko-kesäkuussa kaatopaikalla kävi säännöllisesti myös
kaksi haarahaukkaa, jotka vähintään pitivät reviiriä mutta mahdollisesti myös yrittivät pesiä
kaatopaikan lähimetsissä. Harvinaisesta muuttohaukasta kertyi vuoden mittaan viisi havaintoa:
12.4. ja 7.7. vanha saalistava sekä syyskuulla 26.9. vanha yksilö sekä 6.9. ja 27.-28.9. nuori
saalistava (Kuva 17).
Harvinaisia lokkeja näkyi vähemmän kuin edellisvuonna, mutta ahkeruus palkittiin nytkin.
Läntisen alalajin (graellsii/intermedius) selkälokki näyttäytyi 16.4. (Kuva 18). Yksilö oli
rengastettu pesäpoikasena Saksassa 4.7.2008 ja kontrolloitu sen jälkeen Agadirissa Marokossa
2009, Berkshiressä Englannissa 2011 ja Tampereella 14.4.2014. Yksilön alalaji on epäselvä, ja
havainto on tätä kirjoitettaessa BirdLife Suomi ry:n Rariteettikomitean käsittelyssä. Syksyllä
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kaatopaikalla näyttäytyi kolme lokkiharvinaisuutta, joita Pohjois-Karjalan Lintutieteellisen
Yhdistyksen alueharvinaisuuskomitea ei ole tätä kirjoitettaessa käsitellyt. Näistä ensimmäinen oli
3.11. hetken kipissä viivähtänyt, edellisvuonna syntynyt aroharmaalokki (Kuva 18). Kaksi muuta
havaintoa koskivat nuoria isolokkeja (Kuva 18), joista toinen viipyi paikalla 4.-29.11. ja toinen
näyttäytyi pariin otteeseen 20.-23.11.

Kuva 18. Kontiosuolla vuonna 2014 havaittuja lokkiharvinaisuuksia. Vasemmalla selkälokki alalajia graellsii
saksalaisella H94V-värirenkaalla (16.4.14); keskellä edellisvuonna syntynyt aroharmaalokki (3.11.14);
oikealla nuori isolokki (15.11.14).

Kontiosuolla näkyvät kesykyyhkyt ovat lähes järjestään lähiasutuksen liepeillä lenteleviä yksilöitä,
mutta 16.7. kipin tuntumassa ruokaili yksinäinen lintu. Meriharakka pesii lähimmillään Penttilän
vanhan sahan rannassa, ja yksilöt käyvät toisinaan Kontiosuolla; nyt niitä oli enimmillään 14.7.,
jolloin biojätealueella norkoili kolme lintua. Valkoselkätikka näyttäytyi kaatopaikalla kahdesti:
13.7. koiras, joka lähti lännen suuntaan, ja 13.9. kaksi lintua ilmeisesti vaelluksella samaan
suuntaan. Pähkinähakki on paikalta vaikea havaita, mutta 12.9. matkasi kaksi lintua lounaaseen.
Mustavaris taas oli keväällä verraten usein nähtävissä muiden varislintujen joukossa, mutta
syksyllä vähälukuisempi ja nyt yksinäinen vanha lintu näyttäytyi täyttömäen laen sähkölangoilla
11.-22.11.
Vuoden kirkkain harvinaisuustähti oli oranssin romu-Tanan lähistöllä 9.-11.7. kottaraisten mukana
liikkunut pinkki-musta punakottarainen, vanha yksilö (Kuva 19). Mahdollisesti sama yksilö löytyi
kaksi päivää myöhemmin Outokummun Alavista. Syyskuun lopun hippiäisten päämuutolla taas
hippiäisiä oli enimmillään kaatopaikan metsiköissä ja pensaikoissa peräti 160 yksilöä, ja joukosta
löytyi 26.9. taigauunilintu. Toinen taigauunilintu löytyi 27.9. (Kuva 20) ja kolmas 28.9. Melkoinen
sattuma ajatellen lajin taipumusta piileskellä menestyksellisesti pensaiden ja puunlatvojen sisäosissa
– useimmiten terävä kutsuääni ilmiantaa lajin – sekä sitä, että kaikki kolme oli valokuvien
perusteella todettavissa eri yksilöiksi! Muista hyönteissyöjälinnuista mainittavimpia havaintoja
olivat 28.9. sinnitellyt harmaasieppo, 2.11. lumipyryssä kipillä hetken lennellyt tunturikiuru,
22.11. kippiin muutolta yllättäen tipahtanut västäräkki, 27.-29.5. alueen pohjoisosan umpeen
kasvaneilla altailla laulanut rastaskerttunen sekä 24.5. pajukossa säksättänyt viitasirkkalintu.
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Kuva 19. Pienestä kottaraisparvesta heinäkuun helteillä yllättäen löytynyt vanha punakottarainen veti
Kontiosuolle bongareita laajemmaltikin. 9.7.14.

Keväisistä siemensyöjälinnuista nostan esiin peipon päämuuton aikaisen kerääntymän: 18.4.
lähinnä toimiston ja kotitalouksien lajittelukentän välisessä parin hehtaarin rikkaruohostossa
ruokaili 870 yksilöä. Tätä ennen, 5.4, vanhan täyttömäen heinikossa liikkui 17 hempon parvi.
Syyskaudella 6.9. pohjoispään altailla piileskeli naaraspukuinen pohjansirkku, värikkäitä tiklejä
näkyi 12.9. 32 yksilön parvi, ja 20.9. uskoakseni samassa parvessa oli jo 35 yksilöä. Lapin
tuntureiden harvinainen pesimälaji vuorihemppo näyttäytyi 25.11. kahden yksilön voimin.
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Kuva 20. Toinen Kontiosuon kolmesta taigauunilinnusta, joita näkyi kaatopaikalla kiertelevissä
hippiäisparvissa perättäisinä päivinä. 27.9.14.

4. Ajatuksia laskennoista ja kaatopaikan linnustollisesta arvosta

On selvää, että puutteellinen jätteiden lajittelu ja varastointi ulos (kippiin) suosivat lokkeja ja
varislintuja. Kontiosuolla aletaan vuonna 2015 siirtyä sekajätteen paalaamiseen ja toimittamiseen
poltettavaksi, ja ulkoläjityksen pitäisi loppua kokonaan vuonna 2016. Läjityksen alasajon myötä
tapahtuvaa lokkien ja varislintujen määrän vähenemistä tulee olemaan kiintoisaa seurata. Seurantoja
olisi hyvä ulottaa myös lähialueiden isoille järville sekä varislintujen kannalta tärkeille taajama-,
maaseutu- ja metsäalueille.
Edellisessä Kontiosuon raportissa (Koivula 2014) esitin suunnitelmakseni lisätä seurattavien
lintujen lajimäärää, ja tämä myös onnistui suunnitellusti, varsin pienellä lisävaivalla. Lisäksi
kaavailin pesimälinnuston kartoitusta; tämä onnistui mielestäni tyydyttävästi, joskin suurempi
ajallinen panostus sekä metsiköiden, pensaikkojen ja rämeiden tarkka läpi käynti jalkaisin olisi
tuonut enemmän varmoja pesintöjä, tarkempia parimääräarvioita sekä mahdollisesti muutaman
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lisälajinkin. Suunnittelen vuoden 2015 osalle toistavani samat seurannat ja pesimälinnuston
kartoituksen vähintään 2014 tapaan.
Kontiosuon linnustollinen arvo hahmottui aiempaa paremmin 2014 tekemieni seurantojen sekä
pesimälajistoselvitykseni ansiosta, joskaan käsitystäni eri ympäristöjen merkityksestä linnuille ne
eivät muuttaneet (katso Koivula 2014). Vanha täyttömäki näyttäytyi edelleen lintuköyhänä liiallisen
heinittyneisyytensä takia, ja rämeet vaikuttivat linnustoltaan karuilta. Metsiköitä sitä vastoin asutti
kohtuullisen monipuolinen linnusto, mikä on pääasiassa rehevyyden, sekapuustoisuuden ja runsaan
kuolleen puuston ansiota. Monimuotoisuuden kannalta olisi erinomaista, jos metsiköt ja pensaikot
saisivat vastaisuudessakin olla ”hallitun hoitamattomuuden” tilassaan.
Avomaiden osalta toistan saman kuin edellisessä raportissanikin (Koivula 2014): kun entisiä
kippialueita maisemoidaan, olisi halvin ja monimuotoisuuden kannalta paras vaihtoehto pyrkiä
pitämään kumpareet mahdollisimman karuina ja kasvillisuus karujen, kuivien olojen lajistona.
Multamaan ja pensaiden tuominen voi paikallisesti olla hyvä lisäämässä rakenteellista
monipuolisuutta, mutta pääosa avomaista toimisi lintujen ja useiden harvinaisten hyönteisten
kannalta parhaiten kuivan aromaisena.
Alueen pohjoisosan vesialtaiden linnustollisesti merkittävin osa olivat umpeen kasvamassa olevat
pikkualtaat. Niillä pesi muun muassa sorsalintuja, kerttusia ja pajusirkkuja. Avoimet altaat, joita
nykyään vielä hapetetaan, näyttivät toimivan hyvänä ympäristönä myös telkälle, rantasipille ja
kalalokille, ja satunnaisesti altailla kävivät Penttilän meriharakatkin. Näillä altailla pesi myös
laulujoutsen menestyksellisesti. Tavien ja telkkien pääosa kuitenkin luultavammin asutti
lähimetsiköitä ja ojamaisia ympäristöjä. Kuten edellisvuonnakin, myös 2014 etenkin umpeen
kasvaneet altaat olivat syyskuussa erinomaisia suurelle määrälle hyönteissyöjälintuja, kuten monet
kerttuset, uunilinnut, leppälintu, sinirinta ja hippiäinen. Suurin allas oli edelleen linnuille liian
avoin, joskin parissa kohtaa osmankäämit alkavat hiljalleen levittäytyä.

Kiitokset

Kiitän Kontiosuon kaatopaikalla työskenteleviä suopeasta suhtautumisesta tekemiini laskentoihin.
Osmo Heikkala ja Eelis Koivula avustivat laskennoissa. Risto Juvaste luovutti käyttööni oman
lokkilaskenta-aineistonsa. Kiitokset myös Sampo Laukkaselle Kuvan 2 luovuttamisesta raporttia
varten.
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Liite. Kontiosuon alueella vuonna 2014 havaitut lintulajit systemaattisessa järjestyksessä. Vuosina 2012-13
havaitut lajit on merkitty rastilla: vuoden 2014 sarakkeen päivämäärät koskevat kyseisen vuoden
ensihavaintoja.

Lajinimi
LAULUJOUTSEN
METSÄHANHI
VALKOPOSKIHANHI
HAAPANA
TAVI
SINISORSA
JOUHISORSA
LAPASORSA
TUKKASOTKA
TELKKÄ
ISOKOSKELO
PYY
KUIKKA
MUSTAKURKKU-UIKKU
HARMAAHAIKARA
KATTOHAIKARA
MEHILÄISHAUKKA
HAARAHAUKKA
MERIKOTKA
RUSKOSUOHAUKKA
SINISUOHAUKKA
KANAHAUKKA
VARPUSHAUKKA
HIIRIHAUKKA
PIEKANA
KALASÄÄSKI
TUULIHAUKKA
AMPUHAUKKA
NUOLIHAUKKA
MUUTTOHAUKKA
RUISRÄÄKKÄ
KURKI
MERIHARAKKA
PIKKUTYLLI
TYLLI
KAPUSTARINTA
TÖYHTÖHYYPPÄ
PIKKUSIRRI
LAPINSIRRI
JÄNKÄSIRRIÄINEN
SUOKUKKO
TAIVAANVUOHI
LEHTOKURPPA

Tieteellinen nimi
Cygnus cygnus
Anser fabalis
Branta leucopsis
Anas penelope
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya fuligula
Bucephala clangula
Mergus merganser
Bonasa bonasia
Gavia arctica
Podiceps auritus
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Pernis apivorus
Milvus migrans
Haliaeetus albicilla
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Buteo lagopus
Pandion haliaetus
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Crex crex
Grus grus
Haematopus ostralegus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Calidris minuta
Calidris temminckii
Limicola falcinellus
Philomachus pugnax
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
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2012-13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

2014
5.4.2014
17.4.2014
15.8.2014
21.4.2014
13.4.2014
11.4.2014
21.7.2014
27.4.2014
29.4.2014
12.4.2014
5.4.2014
17.4.2014
21.4.2014
17.4.2014
7.6.2014
27.5.2014
5.4.2014
12.4.2014
12.4.2014
22.3.2014
22.3.2014
30.3.2014
18.4.2014
18.4.2014
12.4.2014
12.4.2014
27.5.2014
12.4.2014
5.6.2014
13.4.2014
19.4.2014
27.4.2014
7.9.2014
30.4.2014
22.3.2014
24.5.2014
3.6.2014
24.5.2014
18.4.2014
20.6.2014

Lajinimi
KUOVI
RANTASIPI
MUSTAVIKLO
VALKOVIKLO
METSÄVIKLO
LIRO
PIKKULOKKI
NAURULOKKI
KALALOKKI
SELKÄLOKKI
HARMAALOKKI
AROHARMAALOKKI
ISOLOKKI
MERILOKKI
LAPINTIIRA
KESYKYYHKY
UUTTUKYYHKY
SEPELKYYHKY
KÄKI
TERVAPÄÄSKY
PALOKÄRKI
KÄPYTIKKA
VALKOSELKÄTIKKA
PIKKUTIKKA
KANGASKIURU
KIURU
TUNTURIKIURU
TÖRMÄPÄÄSKY
HAARAPÄÄSKY
RÄYSTÄSPÄÄSKY
METSÄKIRVINEN
NIITTYKIRVINEN
LAPINKIRVINEN
KELTAVÄSTÄRÄKKI
SITRUUNAVÄSTÄRÄKKI
VÄSTÄRÄKKI
TILHI
PEUKALOINEN
RAUTIAINEN
PUNARINTA
SATAKIELI
SINIRINTA
LEPPÄLINTU
PENSASTASKU
KIVITASKU
MUSTARASTAS

Tieteellinen nimi
Numenius arquata
Actitis hypoleucos
Tringa erythropus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Larus minutus
Larus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus cachinnans
Larus hyperboreus
Larus marinus
Sterna paradisaea
Columba livia
Columba oenas
Columba palumbus
Cuculus canorus
Apus apus
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Dendrocopos leucotos
Dendrocopos minor
Lullula arborea
Alauda arvensis
Eremophila alpestris
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Anthus cervinus
Motacilla flava
Motacilla citreola
Motacilla alba
Bombycilla garrulus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
Luscinia svecica
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Turdus merula
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2012-13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2014
12.4.2014
1.5.2014
6.5.2014
4.5.2014
13.4.2014
8.5.2014
23.5.2014
30.3.2014
30.3.2014
22.3.2014
4.2.2014
3.11.2014
4.11.2014
9.4.2014
5.4.2014
5.4.2014
22.3.2014
7.6.2014
27.5.2014
22.3.2014
5.4.2014
13.7.2014

18.4.2014
2.11.2014
23.5.2014
27.5.2014
27.5.2014
20.6.2014
19.4.2014
7.9.2014
4.5.2014
11.4.2014
22.3.2014
6.9.2014
4.5.2014
16.4.2014
3.6.2014
7.9.2014
8.5.2014
5.7.2014
29.4.2014
30.3.2014

Lajinimi
RÄKÄTTIRASTAS
LAULURASTAS
PUNAKYLKIRASTAS
KULORASTAS
VIITASIRKKALINTU
RUOKOKERTTUNEN
VIITAKERTTUNEN
RASTASKERTTUNEN
LEHTOKERTTU
HERNEKERTTU
PENSASKERTTU
TAIGAUUNILINTU
TILTALTTI
PAJULINTU
HIPPIÄINEN
HARMAASIEPPO
PYRSTÖTIAINEN
HÖMÖTIAINEN
TÖYHTÖTIAINEN
KUUSITIAINEN
SINITIAINEN
TALITIAINEN
PUUKIIPIJÄ
PIKKULEPINKÄINEN
ISOLEPINKÄINEN
NÄRHI
HARAKKA
PÄHKINÄHAKKI
NAAKKA
MUSTAVARIS
VARIS
KORPPI
KOTTARAINEN
PUNAKOTTARAINEN
VARPUNEN
PIKKUVARPUNEN
PEIPPO
JÄRRIPEIPPO
VIHERPEIPPO
TIKLI
VIHERVARPUNEN
HEMPPO
VUORIHEMPPO
URPIAINEN
TUNDRAURPIAINEN
PIKKUKÄPYLINTU

Tieteellinen nimi
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Locustella fluviatilis
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus dumetorum
Acrocephalus arundinaceus
Sylvia borin
Sylvia curruca
Sylvia communis
Phylloscopus inornatus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Muscicapa striata
Aegithalos caudatus
Parus montanus
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Certhia familiaris
Lanius collurio
Lanius excubitor
Garrulus glandarius
Pica pica
Nucifraga caryocatactes
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone cornix
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Sturnus roseus
Passer domesticus
Passer montanus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Carduelis flavirostris
Carduelis flammea
Carduelis hornemanni
Loxia curvirostra
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2012-13
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2014
11.4.2014
19.4.2014
12.4.2014
18.4.2014
24.5.2014
24.5.2014
23.5.2014
27.5.2014
27.5.2014
13.9.2014
23.5.2014
26.9.2014
5.6.2014
1.5.2014
7.6.2014
30.6.2014
12.4.2014
18.4.2014
7.9.2014
13.9.2014
7.6.2014
9.3.2014
26.9.2014
9.6.2014
13.9.2014
5.3.2014
23.1.2014
12.9.2014
9.1.2014
10.3.2014
9.1.2014
9.1.2014
9.1.2014
9.7.2014
10.7.2014
22.2.2014
22.3.2014
18.4.2014
9.3.2014
20.4.2014
18.4.2014
5.4.2014
25.11.2014
11.1.2014
11.1.2014
5.4.2014

Lajinimi
ISOKÄPYLINTU
PUNAVARPUNEN
TAVIOKUURNA
PUNATULKKU
LAPINSIRKKU
PULMUNEN
KELTASIRKKU
POHJANSIRKKU
PAJUSIRKKU

Tieteellinen nimi
Loxia pytyopsittacus
Carpodacus erythrinus
Pinicola enucleator
Pyrrhula pyrrhula
Calcarius lapponicus
Plectrophenax nivalis
Emberiza citrinella
Emberiza rustica
Emberiza schoeniclus
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2012-13

X
X
X
X
X
X

2014
20.9.2014
20.6.2014
20.6.2014
7.9.2014
22.3.2014
9.1.2014
6.9.2014
12.4.2014

