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1

JOHDANTO
Leväsuo sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjärven kaupungissa noin 18,5 kilometriä
keskustasta koilliseen. Alueelle ollaan suunnittelemassa turvetuotantoa. Suunnittelualueella
tehtiin pesivän maalinnuston inventointi kesäkuussa 2009. Inventoidun alueen pinta-ala oli 166
ha ja sen sijainti on esitetty karttaliitteessä 1.
Linnustokartoituksessa selvitettiin Leväsuolla ja sen välittömässä lähiympäristössä pesivän
maalinnuston lajisto ja parimäärät. Liitteessä 2 rajatulla inventointialueella toteutettu
linnustokartoitus suoritettiin linjalaskentana maalintujen pesimäkaudella 3.6.2009. Tässä
raportissa esitetään käytetty laskentamenetelmä, Leväsuon pesimälinnuston lajisto sekä havaitut
parimäärät. Linnustollisesti keskeisimpien alueiden sijainti esitetään karttaliitteessä (liite 2).

2

LASKENTAMENETELMÄ
Leväsuon pesimälinnuston lajistokoostumus ja yksilömäärät selvitettiin linjalaskennan avulla.
Laskenta suoritettiin 3.6.2009 Koskimiehen (1994) sekä Turveteollisuusliitto ry:n (2002)
linnustolaskennasta antamia toimintaohjeita soveltaen. Selvityksen teossa huomioitiin myös
”Turvetuotannon lupahakemuksen luontoselvitykset” –oppaan (Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskus 2009) ohjeistusta. Laskennan suorittivat Luontotutkimus Rajamäki Tmi:stä fil.
yo Raimo Rajamäki ja YTM, PsM Timo Tikka.
Laskentasää ei ollut paras mahdollinen, sillä ilma oli vuodenaikaan nähden melko viileää (7-13
plusastetta). Aluksi tuuli oli heikkoa, mutta myöhemmin tuuli hieman voimistui. Kuuluvuus oli
aamulla useita satoja metrejä. Aikaisin aamulla oli puolipilvistä, myöhemmin pilvistä.

2.1

Linjalaskenta
Suunnittelualueen linnustoa selvitettiin linjalaskennan avulla (tarkempi kuvaus: Koskimies
1994). Linjalaskentaa käytetään yleisesti linnuston selvitys- ja seurantamenetelmänä ja se antaa
suhteellisen nopeasti edustavan kuvan alueen kokonaislinnustosta lukuun ottamatta
vesilinnustoa (Väisänen ym. 1998). Tavoitteena on selvittää pesivän maalinnuston lajisto,
parimäärät ja kokonaistiheydet. Laskentahavainnot suhteutetaan laskenta-alueen pinta-alaan
kertomalla ne tutkittavan alueen alalla. Tällöin tuloksena saadaan minimiarvio tutkimusalueella
pesivien lintuparien lukumääristä.
Lajikohtaisten parimäärien lisäksi aineistosta laskettiin Asantin ym. (2003) esittämällä
menetelmällä lajin suojeluarvoon perustuva pisteytys, jonka avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä
alueen linnustollisesta arvosta ja verrata sitä muihin alueisiin. Pisteytyksessä huomioidaan lajin
uusiutumiskyvyttömyys ts. luonnossa lisääntyvän kannan sukupolvenväli, lajin lisääntyvän
kannan koko Suomessa sekä lajin uhanalaisuus Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.
Suojelupistearvotaulukon alla on lueteltu kasvillisuusselvityksen aikana 7.7. havaittuja lajeja,
joita ei ole laskettu mukaan suojelupistearvoon.
Laskentalinjat valittiin siten, että kaikkia maastossa esiintyviä biotooppeja sisältyi linjoille
samassa suhteessa niiden esiintymisrunsauteen. Tällöin eri biotoopeilla esiintyvien lintulajien
teoreettinen runsaus vastaa todellisuutta ja saatu tulos on mahdollisimman todenmukainen.
Laskettujen linjojen kokonaispituus oli yhteensä n. 4 km (liite 2).
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Yhden laskentakerran menetelmällä ei välttämättä havaita kaikkia alueella esiintyviä lintuja
niiden satunnaisen liikkumisen sekä olosuhteiden vaikutusten takia. Linjalaskennassa yhden
laskentakerran teho on n. 60-70 % (mm. Koskimies ja Väisänen 1988). Kattavamman ja
yksityiskohtaisemman tiedon saamiseksi tulisi laskentakertoja olla mielellään vähintään kaksi
(Turveteollisuusliitto ry 2002). Yhden laskentakerran menetelmällä saadaan pienialaisilla ja
erityisesti avoimilla soilla kuitenkin lajistosta ja parimääristä riittävä yleiskuva.

3

TULOKSET

3.1

Linnuston yleiskuvaus
Pesimäaikaisessa linjalaskennassa inventointialueella tavattiin yhteensä 32 lintulajia ja 49
lintuparia. Lisäksi kasvillisuusselvityksen yhteydessä havaittiin 8 uutta lajia. Alueella pesivän
maalinnuston laskennallinen minimiparimäärä oli 82 paria. Varsinaisia suolajeja (Väisäsen ym.
1998 mukaan) havaittiin kuusi. Inventoidulla alueella runsaimpina esiintyviä pesimälajeja olivat
kalalokki (Larus canus) ja keltavästäräkki (Motacilla flava). Myös koirasteeriä (Tetrao tetrix)
(NT) nähtiin useita, seitsemän. Ne olivat ilmeisesti olleet vielä soitimella aikaisin aamulla.
Arvioimme pesimäkannaksi kuitenkin vain kaksi teeriparia. Suolajeista tavattiin riekko
(Lagopus lagopus), pikkukuovi (Numenius phaeopus), liro (Tringa glareola), valkoviklo
(Tringa nebularia), niittykirvinen (Anthus pratensis) ja keltavästäräkki (Motacilla flava).
Lisäksi kasvillisuusselvityksen aikana heinäkuussa havaittiin suolajeista kurjen (Grus grus)
sulkia ja suopöllön (Asio flammeus) pesä.
Inventointialueen laskennallinen kokonaisminimiparimäärä (49 paria/km2) on selvästi
alhaisempi kuin viimeisimmän Atlas-laskennan alueellinen keskiarvo (n. 150 paria/km2)
(Väisänen ym. 1998). Tämä voi osittain johtua siitä, että arvioimme parimääriä varsin
varovaisesti eikä laskuissa ole mukana kasvillisuusselvityksen aikana havaittuja uusia lajeja.
Myös sää oli ajankohtaan nähden melko viileää, joten se on saattanut laimentaa lintujen
lauluintoa.

3.2

Suojelullisesti huomattavat lintulajit

3.2.1

EU:n lintudirektiivin lajit, EVA-lajit sekä UHEX-lajit
Inventointialueella linjalaskennassa tavatut suojelullisesti huomattavat lajit on esitetty
taulukossa 1. Taulukkoon on otettu myös muut linnustoselvityksessä havaitut lajit koko suon
suojelupistearvon laskemisen vuoksi. Linjalaskennassa EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja
tavattiin kaikkiaan kolme lajia ja Suomen kansainvälisiä erityisvastuulajeja kahdeksan lajia.
Yksi laji kuuluu Suomen kansallisen uhanalaisuusluokituksen mukaan luokkaan vaarantuneet
(VU). Neljä inventoinnissa tavattua lajia kuuluu luokkaan silmälläpidettävät (NT), jotka eivät
täytä vaarantuneiden lajien kriteerejä, eivätkä ne lukeudu varsinaisesti uhanalaisiin lajeihin.
Kasvillisuusselvityksen yhteydessä havaittiin lisäksi yksi vaarantunut laji ja yksi
silmälläpidettävä laji sekä neljä direktiivilajia. Nämä lajit on lueteltu taulukon alla, mutta niitä ei
ole laskettu suojelupistearvoon.

EU:n lintudirektiivin määritelmän mukaan liitteessä mainittujen lajien elinympäristöjä on
suojeltava erityistoimin, jotta varmistetaan näiden lintulajien lisääntyminen ja eloonjääminen
niiden levinneisyysalueella. Näitä erityistoimia ovat mm. SPA-alueet (Special Protection
Areas), jotka ovat osa Natura 2000 -verkostoa.
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Taulukko 1. Leväsuon pesimäaikaisessa linjalaskennassa havaitut lajit sekä suojelupistearvo.
Suomi = Suomen uhanalaisuusluokituksessa mainittu laji (VU: vaarantunut uhanalainen laji, NT:
silmälläpidettävä), EVA= Suomen kansainvälinen erityisvastuulaji.
Suolajit on alleviivattu
(Väisänen 1998).
Laji

EU:n lintudirektiivi

Teeri

Tetrao tetrix

Metso

Tetrao urogallus

Riekko

Lagopus lagopus

Palokärki

Dryocopus martius

Käpytikka

Dendrocopos major

Käki

Cuculus canorus

X

Suomi

EVA

NT

X

NT

X

X

X
NT

Parimäärä
2

Suojelupistearvo
1,5

1

1,8

2

1,8

1

1,0

1

0,2

1

2,0

Kuovi

Numenius arquata

X

1

1,7

Pikkukuovi

Numenius phaeopus

X

2

1,7

Liro

Tringa glareola

Valkoviklo

Tringa nebularia

X

X

1

0,5

X

1

1,4

Taivaanvuohi

Gallinago gallinago

1

0,4

Töyhtöhyyppä

Vanellus vanellus

2

1,5

Naurulokki

Larus ridibundus

1

1,0

Kalalokki

Larus canus

7

2,0

Harmaalokki

Larus argentatus

1

0,6

Sepelkyyhky

Columba palumbus

1

0,3

Kulorastas

Turdus viscivorus

1

0,4

Laulurastas

Turdus philomelos

1

0,2

Räkättirastas

Turdus pilaris

2

0,2

Käpylintu sp.

Loxia sp.

1

0,2

Haarapääsky

Hirundo rustica

1

0,1

Pensastasku

Saxicola rubetra

1

0,4

Leppälintu

Phoenicurus phoenicurus

Metsäkirvinen

Anthus trivialis

VU

NT
X

1

0,1

2

0,1

Niittykirvinen

Anthus pratensis

2

0,2

Pajulintu

Phylloscopus trochilus

1

0,1

Peippo

Fringilla coelebs

2

0,1

Vihervarpunen

Carduelis spinus

2

0,1

Harmaasieppo

Muscicapa striata

1

0,1

Pohjansirkku

Emberiza rustica

1

0,1

Keltavästäräkki

Motacilla flava

3

0,3

Västäräkki

Motacilla alba

1

0,1

49

21,9

Yhteensä

3

5

8

Kasvillisuusinventoinnin yhteydessä 7.7. löydettiin kurjen (Grus grus) (direktiivilaji) sulkia,
suopöllön (Asio flammeus) (direktiivilaji) pesä, jossa oli 5 poikasta (kansikuva) sekä joutsenen
(Cygnus cygnus) (direktiivi- ja vastuulaji) vanha pesäkumpu, jonka vieressä oli kuollut
harmaalokin poikanen. Ilmeisesti harmaalokki oli pesinyt kummulla tänä kesänä.
Riekkopoikueessa oli kymmenkunta poikasta. Lisäksi havaittiin lekutteleva tuulihaukka (Falco
tinnunculus) (NT), vaarantunut uhanalainen tiltaltti (Phylloscopus collybita) (VU),
kapustarintapari (Pluvialis apricaria), metsäviklopari (Tringa ochropus) ja useampia korppeja
(Corvus corax). Näiden lajien yhteenlaskettu suojelupistearvo on 18,6, joka nostaisi
huomattavasti suon suojelupistearvoa, jos ne laskettaisiin mukaan.
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3.2.2

Luonnonsuojelulain 46§ ja 47§:n lintulajit sekä uhanalaiset päiväpetolinnut
Inventointialueella ei havaittu LsL:n 46§ ja 47§:n mukaisia uhanalaisia tai erityisesti suojeltavia
lintulajeja. Inventointialueelta tai sen läheisyydestä ei ole tiedossa olevia maakotkan tai
muuttohaukan pesäreviirejä (Metsähallitus, Tuomo Ollila 18.8.2009). Ympäristöhallinnon
Hertta-uhanalaisrekisterin mukaan inventointialueella ei ole myöskään muiden uhanalaisten
päiväpetolintujen pesäreviirejä.

3.3

Linnuston suojelupistearvo
Inventointialueen laskennallinen linnuston suojelupistearvo (21,9) on alueellisesti varsin korkea.
Suojelullisesti huomattavien lajien osuus (13,1) suojeluarvosta on 60 %. Yksittäisistä lajeista
eniten suojeluarvoon vaikuttavat runsas kalalokki ja käki, molemmat 9 %. Vanhojen metsien
lajeista selvitysalueella havaittiin metso, palokärki ja kulorastas (Väisänen 1998).

3.4

Linnustollisesti arvokkaimmat alueet
Linnustollisesti arvokkain alue on Leväsuon rimpinen kaakkois- ja eteläosa, jossa oli mm.
suopöllön pesä ja riekkopoikue. Myös joutsenen pesäkumpu oli suon eteläosassa.

4

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Leväsuon pesimälinnuston lajisto ja parimäärät selvitettiin 3.6.2009 suoritetussa
linjalaskennassa. Inventoidun alueen pesimälinnusto koostuu pääasiassa suolinnuista ja metsien
yleislinnuista (Väisänen 1998). Varsinaisia suolintuja inventointialueella tavattiin kuusi lajia ja
lisäksi kasvillisuusselvityksen aikaan heinäkuussa kaksi suolajia. Linnuston lajimäärä oli
huomattavan korkea näinkin pienikokoiselle suolle. Pelkästään kahlaajia havaittiin kaikkiaan
kahdeksan lajia. Linnuston parimäärät olivat keskimääräistä alhaisempia, ja linnuston
kokonaistiheys oli myös tavanomaista alhaisempi. Tämä saattaa johtua varovaisesta parimäärien
arvioinnista, ajankohtaan nähden viileästä säästä ja siitä, että kasvillisuusselvityksen yhteydessä
havaittuja uusia lajeja ei laskettu kokonaistiheyteen.
EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja alueella pesii kaikkiaan 7 lajia ja Suomen
erityisvastuulajeja (EVA) 9 lajia, kun myös kasvillisuusselvityksen aikaan havaitut lajit
lasketaan mukaan. Inventointialueen ja sen lähialueen linnustollinen arvo on tulosten perusteella
lajistollisesti tavanomaista parempi, mutta parimääräisesti tavanomaista heikompi.
Linnustollisesti arvokkain alue sijoittuu Leväsuon kaakkois- ja eteläosaan, jossa oli mm.
suopöllön ja joutsenen pesä sekä iso riekkopoikue.
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Kuva 1. Niittykirvisen poikaset Leväsuon kaakkoisosassa.

Kuva 2. Vanha joutsenen pesäkumpu Leväsuon eteläosassa.

