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III 
RÄÄKKYLÄN JOUHTENUKSEN JA 

POLVIJÄRVEN SOLANLAMMEN 
PESIMÄLINNUSTO KESÄLLÄ 2003
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Töyhtöhyyppä vastaan kastemato.
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1	 Tutkimusalueiden	kuvaus

1.1 
Jouhtenus

Rääkkylän	Piimälahdessa	sijaitseva	Jouhtenuslam-
pi	on	luonteeltaan	tyypin	I	(pohjoinen)	lintujärvi,	
jolla	on	myös	tyypin	II	(eteläinen)	lintujärven	omi-
naisuuksia	(Väisänen	ym.	1998).	Alue	on	tarkem-
min	kuvattu	 Hottolan	 (1993)	 raportissa.	 Järvi	 on	
säilyttänyt	 erämaisen	 luonteensa,	 sillä	 rannoille	
ei	ole	rakennettu	lisää,	peltoja	ei	ole	raivattu	eikä	
metsiä	ole	sanottavammin	hakattu.

Vaikka	 umpeenkasvu	 ei	 avovesialueilla	 ole	
juuri	 edennyt,	 on	 veden	 pinnan	 tasolla	 –	 joka	
kesällä	2003	oli	Saimaalla	jopa	50cm	normaalita-
son	alapuolella	–	huomattavaa	vaikutusta	alueen	
kasvillisuuteen	 ja	 linnustoon.	 Erityisesti	 alueen	
saraa	kasvavat	rantaluhdat	ovat	 jääneet	kuiville	
ja	 pensaiden	 kasvu	 niillä	 on	 lisääntynyt.	 Tämä	
kehitys	 näkyi	 kesällä	 2003	 erityisesti	 vähennei-
nä	vesilintumäärinä	sekä	lisääntyneinä	peltoja	ja	
pensaikkoja	suosivien	lajien	määrinä.

Paloniemeen	 rakennettu	 torni	 on	 lisännyt	 ret-
keilyä	 alueella	 kuten	 Hottolan	 (1993)	 arvioikin.	
Havaintoja	harvinaisista	linnuista	järveltä	on	ker-
tynyt	 takavuosia	 huomattavasti	 runsaammin	 ni-
menomaan	tornin	ansiosta.

Järven	 kalakanta	 on	 säilynyt	 elinvoimaisena	
päätellen	 järvellä	 ahkerasti	 saalistelleesta	 kala-
sääskestä,	joka	sai	esimerkiksi	kerran	niin	suuren	
kalan,	ettei	päässyt	sen	kanssa	lentoon.	Myös	jär-
vellä	pesimättömiä	 isokoskeloita	 (5yks)	 ja	 silkki-
uikkupari	kävivät	Jouhtenuksella	kalassa.	Lisäksi	
yhtenä	aamuna	kalojen	suuri	ystävä	saukko	uis-
kenteli	 lintutornin	 edustalla.	 Verkkokalastajia	 ja	
katiskanpitäjiä	 ei	 järvellä	 luonnollisesti	 havaittu	
koko	kesänä,	koska	alhaisen	veden	pinnan	 takia	
veneellä	liikkuminen	oli	lähes	mahdotonta.

1.2 
Solanlampi

Polvijärven	Solassa	sijaitseva	Solanlampi	on	tyypilli-
nen	maanviljelyksen	vaikutuspiirissä	sijaitseva	tyypin	
II	rehevä	ja	runsaslintuinen	lintujärvi	(Väisänen	ym.	
1998).	Solanlampi	on	hyvin	kapea,	 (leveimmillään-
kin	vain	300m),	mutta	melko	pitkä	(n.	2	km)	entinen	
Viinijärven	lahti,	joka	on	eteläpäästään	enää	kapean	
Syväsalmen	kautta	yhteydessä	emäjärveen.	Lintuve-
siensuojeluohjelman	tavoiterajauksesta	(42	ha)	ran-
tametsien	osuus	on	erittäin	vähäinen.	Rantapuusto	
on	pääasiassa	mäntyä	 ja	paikoin	koivua	sekä	 ter-
valeppää.	Runsaiden	peltojen	ja	rannan	välissä	on	
kaikkialla	kapea	pajukkovyö.

Järviruoko	ja	osmankäämi	muodostavat	lammen	
vallitsevan	ilmaversoiskasvillisuuden.	Molemmat	
lajit	esiintyvät	melko	tasaisesti	lähes	yhtä	runsaina	
ympäri	lammen	muodostaen	kaikkialla	vähintään	
kapean	vyön	rantaan.	Pohjoispäässä	kasvillisuus	
on	runsaampaa	ja	myös	sokkeloisen	avovesialueen	
keskellä	kasvaa	ruokosaarekkeita	ja	kasvituppaita,	
jotka	ovat	nauru-	ja	pikkulokkien	suosimia	pesimä-
alustoja.	Lammen	pohjoispään	ja	eteläpään	laajan	
sekä	 yhtenäisen	 avovesialueen	 erottaa	 toisistaan	
yhtenäinen,	noin	5	hehtaarin	laajuinen	ruovikko.	
Tämä	ruovikko	on	ruovikkospesialistien	–	kaulus-
haikaran	ja	ruskosuohaukan	–	pesimäpaikka.

Avovesialueella	 kasvaa	 kohtuullisen	 runsaas-
ti	ulpukkaa	ja	vesisammaleita	sekä	jonkin	verran	
vitoja.	Lammen	erikoisuus	on	runsas	sahalehtikas-
vusto,	 joka	 on	 täyttänyt	 eteläisen	 avovesialueen	
pohjoispään	vajaan	hehtaarin	alueelta.	Sahalehteä	
esiintyy	 laikuittaisesti	 muuallakin.	 Kesän	 2003	
poikkeuksellisen	alhaiset	vedenpinnat	haittasivat	
linnustoa	 Solanlammellakin.	 Loppukesällä	 poh-
joispään	avovesialue	 jäi	kuiville	 ja	sorsapoikueet	
eivät	enää	pystyneet	siellä	ruokailemaan.



130  Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen raportteja  4 | 2009

Umpeenkasvu	uhkaa	lähitulevaisuudessa	lähinnä	
lammen	pohjoispäätä.	Tällä	hetkellä	avovesialuei-
den	ja	ilmaversoiskasvillisuuden	suhde	on	lähellä	
linnustollista	optimia	(1:1).	Lammen	linnuston	tila	
on	hyvä.	Erityisesti	vesilinnuston	laji-	ja	parimää-

rät	 ovat	 huomattavan	 korkeat.	 Kalastuksesta	 ja	
veneilystä	 ei	 ainakaan	 kesällä	 2003	 ollut	 haittaa	
linnustolle;	ainuttakaan	veneilijää	ei	laskennoissa	
havaittu	ilmeisesti	alhaisen	veden	pinnan	takia.

Harmaat joutsenpoikaset maastoutuvat hyvin vesikasvillisuuden joukkoon.
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Laji Ajankohta

Silkkiuikku (Podiceps cristatus) 15.05.–25.05.

Härkälintu (Podiceps griseigena) 20.05.–31.05.

Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) 20.05.–31.05.

Haapana (Anas penelope) 18.05.–02.06.

Tavi (Anas crecca) 10.05.–20.05.

Heinätavi (Anas querquedula) 20.05.–05.06.

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 25.04.–10.05.

Lapasorsa (Anas clypeata) 15.05.–31.05.

Jouhisorsa (Anas acuta) 04.05.–17.05.

Punasotka (Aythya ferina) 15.05.–25.05.

Tukkasotka (Aythya fuligula) 25.05.–05.06.

Telkkä (Bucephala clangula) 25.04.–10.05.

Uivelo (Mergus albellus) 15.05.–31.05.

Nokikana (Fulica atra) 15.05.–31.05.

2	 Tutkimusmenetelmät	ja	laskentojen	ajoittuminen

Tässä	julkaisussa	ei	ole	esitetty	pesivien	lajien	re-
viirikarttoja;	ne	löytyvät	ainoastaan	ympäristöhal-
linnon	paikkatietojärjestelmästä.

2.1 
Vesilintulaskennat ja -
menetelmät

Pesivän	vesilinnuston	inventointi	tehtiin	Kauppi-
sen	 (1980,	 1986),	 Koskimiehen	 ja	 Pöysän	 (1985),	
Hirvosen	ja	Mikkolan	(1987),	Koskimiehen	ja	Väi-
säsen	 (1988),	 Koskimiehen	 (1994)	 sekä	 Rusasen	
ym.	(2005)	antamien	laskentaohjeiden	mukaisesti.	

Taulukko 17. Pesivien vesilintujen laskentojen suositeltavat ajat Pohjois-Karjalassa 
(Kauppinen1980, Hottola 1997a).

Laskentojen	ajoituksessa	noudatettiin	pääsääntöi-
sesti	taulukon	17	ohjeellisia	laskenta-aikoja.	Tosin	
2000-luvulla	 lämpimät	 keväät	 ovat	 aikaistaneet	
lintuvesien	sulamista	 ja	monien	 lajien	saapumis-
aikataulukin	on	vähän	aikaistunut.	Tämä	on	vai-
kuttanut	erityisesti	uikkujen	ja	nokikanan	varhai-
sempaan	 asettumiseen	 reviireille	 kuin	 aiemmin.	
Tässä	seurantaselvityksessä	uikkujen	ja	nokikanan	
parimäärät	jouduttiinkin	pistelaskennoissa	arvioi-
maan	 ohjeellisia	 laskenta-aikoja	 aiemmin,	 koska	
laskenta-aikaan	 ne	 olivat	 useimpina	 keväinä	 jo	
pesänrakennuspuuhissa	 kasvustojen	 suojissa	 ja	
parimäärät	 olisivat	 siksi	 tulleet	 ohjeellisena	 las-
kenta-aikana	selvästi	aliarvioiduiksi.
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Laulujoutsenten	 parimäärä	 tulisi	 ensisijaisesti	
arvioida	 pesälöytöjen	 tai	 pesää	 rakentavien	 lin-
tujen	 perusteella,	 jotta	 vältyttäisiin	 tulkitsemasta	
pesimättömiä	luppojoutsenia	sekä	pesimäpaikkaa	
varailevia,	ns.	kihlapareja	pareiksi.	Joiltakin	Poh-
jois-Karjalan	lintuvesiltä	viimeiset	luppojoutsenet	
muuttavat	sulkimisalueilleen	pohjoiseen	vasta	ke-
säkuun	alussa.

Eri	 vesilintulajien	 parimäärät	 arvioitiin	 Kaup-
pisen	 (1980)	 sekä	 Hirvosen	 ja	 Mikkolan	 (1987)	
esittämien	kriteerien	pohjalta.	Haapanan,	tavin	ja	
sinisorsan	osalta	pesiviksi	pareiksi	tulkittiin	parit,	
yksinäiset	 koiraat	 ja	 alle	 viiden	 koiraan	 ryhmät.	
Tulkinta	oli	sama	heinätavin	ja	lapasorsan	kohdal-
la	sillä	erolla,	että	pesiviksi	pareiksi	tulkittiin	alle	
kolmen	koiraan	ryhmät.	

Heinätavikannassa	 on	 koirasylijäämää,	 mutta	
tätä	 ei	 ole	 perinteisesti	 otettu	 huomioon	 lasken-
noissa	 (Suoranta	 &	 Gustafsson	 2006).	 Tässäkään	
seurantaselvityksessä	–	koirasryhmiä	lukuun	otta-
matta	–	tätä	koirasylivoimaa	ei	ole	parimääräarvi-
oissa	huomioitu,	jotta	vertailukelpoisuus	aiempiin	
tutkimuksiin	 säilyisi	 paremmin.	 Koirasryhmien	
jättäminen	pois	parimääräarvioista	voi	johtaa	luo-
tettavaan	parimäärätulkintaan	siinä	 tapauksessa,	
että	 kaikki	 parittomat	 koiraat	 ovat	 säännöllisesti	
kolmen	tai	sitä	suuremmissa	parvissa.	Mutta	koi-
rasparvia	syntyy	ja	hajoaa	jokseenkin	epäsäännöl-
lisesti	 ja	 heinätavi	 on	 sen	 verran	 harvalukuinen,	
että	edes	kolmen	koiraan	parvia	ei	havaitse	usein.	
Siksi	 heinätavin	 koirasylijäämä	 tulisikin	 jatkossa	
ottaa	huomioon	muutoin.

Tässä	 seurantaselvityksessä	v.	 2003–2008	kerä-
tyn	 aineiston	 mukaan	 Pohjois-Karjalassa	 heinä-
tavin	 koirasylijäämä	 muuttokaudella	 (-19.5.)	 oli	
2,44	kertaa	naaraiden	määrä	[N	=	55].	Heinätavin	
ohjeellisena	 laskenta-aikana	 (20.5.-5.6.)	 koirasyli-
jäämä	oli	huomattavasti	suurempi	(12,80	[N	=	69]),	
mikä	viittaa	siihen,	että	valtaosa	naaraista	oli	las-
kenta-aikaan	jo	pesimäpuuhissa	ja	siksi	niin	piilot-
televia.	Näin	ollen	luotettavaa	parimääräarviota	ei	
voida	tehdä	naaraiden	perusteella,	vaan	jakamal-
la	koiraiden	määrä	reilulla	kahdella;	1–3	koirasta	
merkitsee	yhtä	paria,	4–6	koirasta	kahta	paria,	7–8	
kolmea	paria	jne.

Harvalukuiselle	harmaasorsalle	ei	ole	esitetty	ai-
emmin	ohjeellista	 laskenta-aikaa	Pohjois-Karjalan	
alueelle.	Harmaasorsa	on	menetelmien	yhtenäisyy-
den	vuoksi	laskettava	muiden	puolisukeltajalajien	
tapaan	 ottamatta	 kantaa	 todelliseen	 pesivyyteen	
(Suoranta	 &	 Gustafsson	 2006).	 Harmaasorsa	 on	
myöhäinen	pesijä	 ja	 sen	muutto	 jatkuu	 ilmeisesti	
kesäkuun	alkuun	asti	ja	lajilla	esiintyy	tyypillisesti	
myös	yksinäisiä	parittomia	koiraita	(Väisänen	ym.	
1998).	Harmaasorsakannassamme	lieneekin	koira-

sylijäämää,	jota	tässä	seurantaselvityksessä	parimää-
räarvioiden	osalta	ei	vielä	riittävästi	huomioitu.

Harmaasorsan	kevätmuutto	Pohjois-Karjalassa	
on	 viime	 vuosina	 aikaistunut,	 joten	 ohjeelliseksi	
laskenta-ajaksi	 voitaneen	 ottaa	 sama	 kuin	 lapa-
sorsalla	(15.–31.5.).	Pohjois-Karjalassa	v.	1976–2008	
kerätyn	aineiston	(ks.	Osio	I,	luku	4.2.4.5)	mukaan	
harmaasorsan	koirasylijäämä	alkukeväällä	(15.4.–
14.5.)	oli	1,71	kertaa	naaraiden	määrä	[N	=	223]	ja	
toukokuun	loppupuolella	(15.–31.5.)	1,55	[N	=	54].	
Täten	parimääräarvio	voidaan	tehdä	ensisijaisesti	
naaraiden	määrän	perusteella	tai	toissijaisesti	jaka-
malla	koiraiden	määrä	1,5:llä;	1–2	koirasta	merkit-
see	yhtä	paria,	3	koirasta	kahta	paria,	4–5	koirasta	
kolmea	paria	jne.

Telkkäparit	ja	vanhat	koiraat	laskettiin	pesiviksi	
pareiksi.	Telkän	osalta	huomiota	kiinnitettiin	suh-
teellisen	helposti	 tunnistettaviin	 toisen	kalenteri-
vuoden	 koiraisiin,	 jotka	 eivät	 yleensä	 vielä	 pesi	
(Salminen	1983).	Ne	jätettiin	pois	telkän	parimää-
ristä.	 Sitä	 vastoin	 pesimättömät	 toisen	 kalenteri-
vuoden	naaraat	ovat	kauempaa	vaikeasti	tunnis-
tettavissa,	joten	niiden	määritykseen	ei	keväisissä	
parimäärälaskennoissa	kulutettu	aikaa.	

Tukka-	 ja	punasotkien	parimäärä	pyrittiin	 las-
kemaan	 naaraiden	 perusteella,	 sillä	 sotkien	 kan-
nassa	on	suuri	koirasylijäämä	(Väisänen	ym.	1998).	
Mutta	 koska	 osa	 sotkanaaraista	 oli	 varhaisimpi-
na	keväinä	jo	selkeästi	asettunut	pesimään	ennen	
ohjeellisten	laskenta-aikojen	alkamista,	jouduttiin	
parimäärätulkinnassa	turvautumaan	myös	koirai-
den	määrään.	Tässä	tapauksessa	koiraiden	määrä	
jaettiin	 muuttoparvista	 lasketulla	 koiras/naaras-
suhteella.	Näin	saatu	luku	kertoo	likimain	pesivien	
parien	määrän	(Kontkanen	2008d).	On	kuitenkin	
huomattava,	 että	 koiras/naaras-suhde	 voi	 vesi-
linnuilla	 vaihdella	 merkittävästi	 lähekkäisilläkin	
alueilla	 (esim.	Hildén	1964)	 ja	olla	poikkeava	eri	
vuosina	(ks.	alla).

Tukkasotkan	 koirasylijäämä	 on	 tavallises-
ti	 1,28–1,63	 kertaa	 naaraiden	 määrä	 (Kauppinen	
1980),	mutta	se	voi	olla	muuttoparvissa	jopa	2,26	
-kertainen	 (Leivo	1987b).	Tässä	seurantaselvityk-
sessä	tukkasotkien	koirasylijäämä	muuttokaudella	
(-24.5.)	oli	1,83	[N	=	2748]	vuosittaisen	vaihteluvä-
lin	ollessa	1,77-1,89.

Punasotkan	koirasylijäämä	on	tavallisesti	1,4–3,0	
kertaa	naaraiden	määrä	(Kauppinen	1980),	mutta	
se	 voi	 olla	 muuttoparvissa	 jopa	 4,75	 -kertainen	
(Leivo	1987b).	Tässä	seurantaselvityksessä	puna-
sotkien	koirasylijäämä	muuttokaudella	(-14.5.)	oli	
3,07	 [N	 =	 704]	 vuosittaisen	 vaihteluvälin	 ollessa	
2,43–3,75.

Sotkien	kohdalla	ohjeellisia	 laskenta-aikoja	on	
syytä	noudattaa,	sillä	etenkin	läpimuuttavia	tukka-
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Laskentapäivä, Jouhtenus Solanlampi

Vesilintulaskenta I 29.04. 30.04.

Vesilintulaskenta II 06.05. 08.05.

Vesilintulaskenta III 17.05. 16.05.

Vesilintulaskenta IV 29.05. 30.05.

Poikuelaskenta I 18.06. 16.06.

Poikuelaskenta II 01.07. 26.06.

Poikuelaskenta III 14.07. 11.07.

Poikuelaskenta IV 29.07.

sotkia	tavataan	varhaisinakin	keväinä	vielä	varsin	
myöhään.	Nyrkkisääntönä	Pohjois-Karjalan	osalta	
voidaan	sanoa,	että	jos	parimääriä	ei	ohjeellisena	
laskenta-aikana	 pystytä	 luotettavasti	 arvioimaan	
naaraiden	perusteella,	niin	silloin	suhteellisen	luo-
tettavaan	 parimääräarvioon	 päästään	 jakamalla	
tukkasotkakoiraiden	 määrä	 kahdella	 ja	 punasot-
kakoiraiden	määrä	kolmella.

Poikuelaskentoja	 käytettiin	 myös	 vesilintulas-
kentojen	tukena	linnustoselvityksissä	(ks.	tarkem-
min	lajikohtaiset	tarkastelut	linnustoselvityksissä	
sekä	Osio	I,	luku	4.2.1.2).

Vesilintulaskennat 
linnustoselvityskohteilla v. 2003

Kevään	eteneminen	oli	laskentavuonna	2003	hyvin	
oikukasta.	Huhtikuun	kolmannella	viikolla	pais-
tateltiin	kesäisissä	lämpötiloissa	ja	tuolloin	saapui	
pääosa	 sinisorsista.	 Mutta	 huhtikuun	 viimeinen	
viikko	 ja	 toukokuun	 alkupuoli	 oli	 hyvin	 koleaa.	
Toukokuun	lopussa	koettiin	jo	yksi	hellepäiväkin.	
Laskentoja	 oikullinen	 sää	 haittasi	 ajoittain,	 tosin	
muita	laskentoja	vesilintulaskentoja	enemmän.

Jouhtenuksen	ja	Solanlammen	vesilintu-	ja	ve-
silintujen	 poikuelaskennat	 tehtiin	 touko	 –	 heinä-
kuussa	(taulukko	18a)	tyyninä	ja	poutaisina	aamui-
na	klo	3.00–12.00	välisenä	aikana	pistelaskentana	
(Kontkanen	2008c).	Molemmissa	kohteissa	lasken-
toja	 auttoi	 suuresti	 ihanteellisesti	 sijoitettu	 lintu-
torni.	Kaukoputkea	(Zeiss	Dialyt	,	20–60x	zoom)	ja	
kiikaria	(Zeiss	10x40)	käytettiin	apuna	laskennois-
sa.	Laskentoja	suoritettiin	molemmissa	kohteissa	
yhteensä	4	vesilintu-	sekä	3–4	poikuelaskentaa.

Jouhtenuksella	 laskennat	 pyrittiin	 tekemään	
mahdollisimman	 yhteneväisesti	 Hottolan	 (1993)	

mukaisesti.	Yleisesti	käytettyjä	menetelmiä	sovel-
lettiin	aiempien	laskentakokemusten	pohjalta	ke-
vään	2003	olosuhteisiin	Pohjois-Karjalassa.

Solanlammella	alue	pystyttiin	hallitsemaan	hy-
vin	kahdesta	pisteestä;	lintutornista	ja	pohjoispäässä	
pellolla	sijaitsevalta	kallionyppylältä.	Molemmissa	
pisteissä	havainnoitiin	aina	kerrallaan	1–2	h.	Kat-
vealueita	 jouduttiin	 pohjoispäässä	 paikkaamaan	
laskennan	 lopuksi	aivan	rannasta,	 jotta	kasvusto-
jen	suojassa	olevat	linnut	olisivat	uineet	avoveteen	
näkösälle.	Venettä	lammella	ei	tarvittu	kohteen	pie-
nuuden	ja	helpon	havainnoitavuuden	takia.

Jouhtenuksella	tilanne	oli	ongelmallisempi.	Ve-
nettä	lammella	ei	voitu	käyttää	koko	kesänä	poik-
keuksellisen	alhaisen	vedenpinnan	takia,	joten	Hot-
tolan	(1993)	laskentatarkkuuteen	ei	tässä	suhteessa	
päästy.	Lisäksi	Jouhtenuksen	runsaat	sekä	sokkeloi-
set	 ruovikot	vaikeuttavat	 rannalta	käsin	 tehtäviä	
laskentoja.	Nämä	seikat	huomioiden	etenkin	piilot-
televien	 tavien	 laskenta	vaikeutui	huomattavasti.	
Positiivista	laskentoja	ajatellen	oli	edellisen	linnus-
toselvityksen	 jälkeen	 rakennettu	 lintutorni,	 josta	
hallitsi	 suurimman	osan	avovesialuetta.	Tornissa	
tarkkailtiinkin	kerralla	jopa	2	h,	jotta	avovesialueel-
la	eri	aikaan	ruokailevat	sorsayksilöt	olisi	havaittu	
mahdollisimman	kattavasti.	Muissa	pisteissä	ha-
vainnoitiin	lyhyempiä	aikoja	(Kontkanen	2008c).

Pesivät	 kahlaajat	 ja	 lokkilinnut	 laskettiin	 etu-
päässä	 vesilintu-	 ja	 ruovikkolaskentojen	 yhtey-
dessä.	Kahlaajista	tulkittiin	pesiviksi	varsinaisten	
pesähavaintojen	 lisäksi	 varoittelevat	 ja	 reviiriä	
puolustavat	 parit.	 Lokkilintujen	 parimäärä	 arvi-
oitiin	hautovien	emojen	perusteella.	Lokit	ja	tiirat	
aloittivat	pesintänsä	toukokuun	lopussa.	Kaikkia	
munapesiä	 ei	 pyrittykään	 näkemään	 pesinnälle	
koituvan	häiriön	minimoimiseksi.

Taulukko 18a. Vesilintulaskentojen ajoittuminen Jouhtenuksella ja Solanlammella kesällä 2003.
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Laskentapäivä, Jouhtenus Solanlampi

Ruovikkolaskenta I (pajusirkku) 02.05. 03.05.

Ruovikkolaskenta II (ruokokerttunen) 03.06. 05.06.

Ruovikkolaskenta III (rytikerttunen) 17.06. 19.06.

Laskentapäivä, Jouhtenus Solanlampi

Rantakanalaskenta I 06.05. 08.05.

Rantakanalaskenta II 17.05. 16.05.

Yölaulajalaskenta I 03.06. 05.06.

Yölaulajalaskenta II 18.06 16.06

2.2 
Ruovikkolaskennat

Ruovikkolaskentojen	kohteena	olivat	pajusirkku,	
ruokokerttunen,	rastaskerttunen	ja	rytikerttunen.	
Ruovikkolaskentoja	tehtiin	kolme	(taulukko	19a).	
Toukokuun	alussa	kartoitettiin	pajusirkkureviirit,	
kesäkuun	alussa	ruokokerttuset	ja	kesäkuun	puoli-
välissä	myöhään	saapuvat	rytikerttuset.	Laskennat	
ajoitettiin	kunkin	 lajin	koiraiden	 innokkaimpaan	
laulukauteen.

Sekä	 pajusirkun	 että	 ruokokerttusen	 pesiviksi	
pareiksi	 tulkittiin	 laulavat	reviiriään	puolustavat	
koiraat	 ja	 parit.	 Molempien	 lajien	 koiraiden	 lau-
luinto	heikkenee	selvästi	naaraiden	saavuttua	pai-
kalle	ja	pesinnän	alettua.

Laskennat	tehtiin	heikkotuulisina	ja	poutaisina	
aamuina	klo	3.00–12.00	välisenä	aikana.	Alueen	
ruovikot	kierrettiin	rannat	ristiin	rastiin	kävellen	
siten,	 että	 pesimäbiotooppi	 saataisiin	 tarkastet-
tua	korkeintaan	30	m	ja	pääasiassa	20–30	metrin	
etäisyydeltä.

Solanlammella	rantoja	kiertää	kapea	järviruo’on	
ja	osmankäämin	muodostama	vyö,	jossa	molempia	
lajeja	on	suurin	piirtein	yhtä	paljon.	Lammen	kes-
kivaiheilla	on	laajempi	ruovikko,	joka	yltää	koko	
kapean	lammen	yli	erottaen	pohjois-	ja	eteläosan	
avovesialueet	 toisistaan.	 Solanlammen	 ruovikot	
eivät	missään	ole	vankkoja.	Solanlammella	ruovi-
kot	oli	helppo	laskea	kattavasti	ja	laskentasää	oli	
kullakin	kerralla	optimaalinen;	tyyni,	aurinkoinen	
ja	lämmin.	

Jouhtenuksella	 ruovikot	 ovat	 sokkeloiset	 ja	
laajat,	 mutta	 vankkoja	 kasvustoja	 on	 ainoastaan	
muutamassa	 paikassa.	 Lammen	 länsipäässä	 osa	
vankoista	 ruovikoista	oli	pahasti	 laonnut	edeltä-
vän	 talven	 aikana.	 Jouhtenuksella	 vaadittavaan	

Taulukko 19a.  Ruovikkolaskentojen ajoittuminen Jouhtenuksella ja Solanlammella kesällä 2003.

laskentatarkkuuteen	 ei	 päästy,	 koska	 venettä	 ei	
ollut	 mahdollisuutta	 käyttää.	 Lammen	 sisäosien	
ruovikoiden	 laskenta	 oli	 täten	 hyvin	 puutteellis-
ta	 ja	 siksi	 etenkään	 ruokokerttusen	 määrä	 ei	 ole	
vertailukelpoinen	 Hottolan	 (1993)	 tuloksiin.	 Pa-
jusirkun	 takseerauksen	 kannalta	 huono	 sateinen	
ja	tuulinen	sää	yllätti	kesken	laskennan	2.5.	 ja	 il-
meisesti	 tästä	 syystä	 pajusirkkumäärä	 jäi	 varsin	
pieneksi.	Toisaalta	pajusirkulla	on	pitkä	laulukausi	
ja	puutteellisen	laskennan	tuloksia	pystyttiin	täy-
dentämään	muiden	laskentojen	yhteydessä.	Mutta	
pajusirkkuja	kuultiin	vähän	myös	muiden	lasken-
tojen	yhteydessä.

2.3 
Rantakana- ja yölaulajalaskennat

Rantakanojen	ja	yölaulajien	laskennat	tehtiin	tyy-
ninä	ja	poutaisina	öinä	klo	22.00–2.00	välisenä	ai-
kana	(taulukko	20a).	Sää	suosi	osaa	rantakana-	ja	
yölau1ajalaskennoista;	laskentayöt	olivat	tyyniä	ja	
poutaisia.	Mutta	koska	myös	kesäkuu	oli	kevään	
tapaan	 säiltään	 hyvin	 vaihteleva	 ja	 pääosin	 ko-
lea	sekä	osin	sateinen,	olivat	sopivat	laskentasäät	
kortilla.	Osa	laskennoista	jouduttiin	suorittamaan	
ajoittain	sateisella	ja	heikkotuulisella	säällä.

Laskennat	 toteutettiin	 kuuntelemalla	 lintujen	
ääntelyä	 useasta	 kuuntelupisteestä,	 joista	 alueen	
linnut	kuuluvat	tyynellä	säällä	kattavasti	(Kontka-
nen	2008c).	Lisäksi	muiden	laskentojen	yhteydes-
sä	tehtiin	joitakin	havaintoja	yöaktiivisista	lajeista.	
Toinen	 yölaulajalaskenta	 yhdistettiin	 rytikerttus-
laskentaan	molemmilla	kohteilla.

Kussakin	kuuntelupisteessä	viivyttiin	niin	pit-
kään,	että	harvemminkin	ääntelevät	lajit	ja	yksilöt	
ehtivät	aloittaa	laulunsa.

Taulukko 20a. Rantakana- ja yölaulajalaskentojen ajoittuminen Jouhtenuksella ja Solanlammella kesällä 2003.
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Laskentapäivä, Jouhtenus Solanlampi

Rantakanalaskenta I 09.05. 12.05.

Rantakanalaskenta II 26.05. 05.06.

2.4 
Rantalaskennat

Rantametsät	kartoitettiin	nk.	supistetun	kartoitus-
laskennan	 menetelmällä	 kulkemalla	 ne	 kahteen	
kertaan	ristiin	rastiin	 jalan	(vrt.	esim.	Hirvonen	ja	
Mikkola	1987).	Pesinnöiksi	tulkittiin	pääsääntöisesti	
laulavat	reviiriään	puolustavat	koiraat,	reviiriä	pitä-
vät	ja/tai	ruokaa	kuljettavat	emot	sekä	varsinaiset	
pesälöydöt.	Reviirit	merkittiin	peruskartalle.	

Laskennat	toteutettiin	heikkotuulisina	ja	poutai-
sina	aamuina	klo	3.30-10.30	välisenä	aikana.	Pää-
paino	oli	varpuslintujen	pesimäkannan	selvittämi-

Taulukko 21a. Rantalaskentojen ajoittuminen Jouhtenuksella ja Solanlammella kesällä 2003.

sessä.	Myös	muista	lajiryhmistä	tehtiin	havaintoja	
rantalaskennoissa.	 Kaksi	 laskentakertaa	 tuntuu	
näin	hyvissä	maastoissa	vähältä,	mutta	lienee	riit-
tävä	linnustoselvityksessä	vaadittavan	tarkkuuden	
saavuttamiseksi.	 Solanlammella	 toinen	 laskenta-
kerta	jouduttiin	yhdistämään	ruokokerttuslasken-
nan	yhteyteen	sopivien	laskentasäiden	vähyyden	
takia.	Tästä	ei	ollut	haittaa	kummankaan	laskennan	
suhteen.	Koska	Solanlampi	on	pieni	 ja	rantamet-
sien	määrä	suojelurajauksen	sisällä	vähäinen,	oli	
mahdollista	suorittaa	molemmat	laskennat	yhden	
aamupäivän	 aikana.	 Laskentojen	 ajankohdat	 on	
esitetty	taulukossa	21a.	

Rantasipi viihtyy useimpien kahlaajien tavoin avoimilla mutarannoilla.
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3	 Jouhtenuksen	linnusto

3.1 
Pesimälinnusto

3.1.1 
Vesilinnut 

Kesän	2003	vesilintulaskennoissa	Jouhtenuksel-
la	 tavattiin	8	pesivää	vesilintulajia	 ja	 48	paria.	
Vuoden	1991	laskennoissa	tavattiin	13	lajia	ja	94	
paria,	joten	vesilintukanta	taantui	noin	puoleen	
kymmenen	 vuoden	 takaisesta	 (taulukko	 23a).	

Vesilintujen	 tiheys	 kesällä	 2003	 oli	 28,8	 paria	
neliökilometrillä.	Tiheys	on	 lintuvesien	vertai-
lussa	seitsemänneksi	heikoin	(taulukko	22).	Do-
minantteja	lajeja	kesällä	2003	olivat	sinisorsa	(18	
paria),	lapasorsa	(8	paria)	sekä	telkkä	(8	paria).	
Vain	sini-	ja	lapasorsan	sekä	uivelon	parimäärä	
pysyi	ennallaan	tai	jopa	vähän	kasvoi	edelliseen	
laskentaan	verrattuna	(taulukko	23a).

Hottolan	(1993)	mukaan	vesilintukantoja	Jouh-
tenuksella	rajoittaa	sopivien	pesäpaikkojen	 ja	ra-
vinnon	puute.	Kesällä	2003	tilanne	vielä	huononi	
entisestään	 poikkeuksellisen	 alhaisen	 vedenpin-

Jouhtenuslammen kapeita avovesialueita ympäröivät laajat ruovikot.



137Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen raportteja  4 | 2009

Järvi Pareja/km2 Laskentavuosi Parimäärä Kokoluokka

Uudenkylänlampi I 170,0 (1994) 34 0,3

Solanlampi 157,2 (2003) 66 0,3

Kalliojärvi 125,0 / 243,9 (1993) 100 1

Nisäjärvi 108,1 (1994) 133 1

Puhakanlahti 104,1 (2008) 26 0,3

Laikanlahti 92,2 / 143,1 (1999) 83 1

Päätyeenlahti I 80,2 / 103,0 1992) 239 3

Uudenkylänlampi II 75,0 (2005) 15 0,3

Peijonniemenlahti II 74,7 / 102,9 (2004) 143 3

Sääperi I 74,5 / 90,8 (1991) 108 1

Päätyeenlahti II 62,1 / 79,7  (2006) 185 3

Jouhtenuslampi I 56,6 (1991) 94 1

Särkijärvi 50,7 (2006) 36 1

Peijonniemenlahti I 49,6 / 75,0 (1987) 96 3

Joki-Hautalampi II 44,3 / 129,2 (2007) 124 3

Mattisenlahti II 43,0 (2007) 55 1

Sysmäjärvi I 41,2 / 63,3 (1990) 286 10

Mattisenlahti I 40,6 (1993) 52 1

Sääperi II 37,9 / 46,2 (2005) 55 1

Vuokonjärvi 37,1 / 45,6 (1999) 82 3

Sysmäjärvi II 34,0 / 52,4 (1999) 237 10

Joki-Hautalampi I 33,9 / 99,0 (1991) 95 3

Sysmäjärvi III 29,3 / 44,9 (2005) 203 10

Jouhtenuslampi II 28,8 (2003) 48 1

Kiesjärvi 28,0 / 53,2 (2004) 57 3

Sätöslahti 27,4 / 52,9 (1994) 37 1

Ruvaslahti 24,2 (2008) 83 3

Hovinlampi 22,7 / 107,8 (1993) 69 3

Höytiäisen kanava 13,6 / 24,5 (1998) 23 1

Pitkäranta 13,6 (2008) 55 3

Taulukko 22. Pohjois-Karjalan lintuvesien vesilintutiheyksiä koko kosteikkoa/avovesipinta-alaa kohden Hottolan (1993, 
1995a,b, 1996a, b, d, e, 1997b, 1998, 1999), Latjan (1999), Leivon (1987b) ja Lindblomin (2005) mukaan
(Lihavointi = tämä selvitys). Lintuveden kokoluokka (km2) Väisänen ym. (1998) mukaan. 
(Tarkemmin, ks. teksti: Solanlammen vesilinnut).

nan	takia.	Koko	pesimäkauden	Saimaan	pinta	oli	
jopa	 50	 cm	 normaalitason	 alapuolella.	Alhainen	
vedenpinta	rajoitti	etenkin	kokosukeltajien	ja	kos-
teilla	rantaluhdilla	ruokailevien	lajien	esiintymis-
tä	järvellä.	Silkkiuikku	sekä	kokosukeltajasorsista	
etenkin	punasotka	kärsivät	avovesialueiden	mata-
luudesta.	Rantaluhdan	kuivuminen	oli	vahingol-
lisinta	 tukkasotkalle,	 jouhisorsalle,	 heinätaville	

sekä	haapanalle.	Useimpien	em.	 lajien	vähäisyys	
Jouhtenuksen	vesilinnustossa	näkyy	myös	niiden	
pieninä	suhteellisina	osuuksina	lintuvesien	keski-
arvoihin	verrattuna	(Väisänen	ym.	1998).

Vesilintukantoja	 Jouhtenuksella	 voi	 rajoittaa	
myös	poikueiden	kannalta	heikentyneet	ruokailu-
alueet,	etenkin	rantaluhtien	ja	saraikkojen	kuivu-
minen.	Saraikot	ovat	vesilintupoikueiden	ruokai-
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lualueina	ehkä	rakenteeltaan	parhaita	(Nummi	&	
Pöysä	1994).	Parien	suosimien	järvien	ylenmääräisyys	
ei	välttämättä	takaa	hyvää	lisääntymistulosta,	mikäli	
alueelta	puuttuvat	poikueiden	vaatimat	vesistötyy-
pit.	Mikäli	emolinnut	havaitsevat	alueen	ylipäätään	
soveltumattomaksi	poikueiden	kasvattamiseen,	luon-
nollisesti	myös	pesimäkannat	voivat	jäädä	alhaisiksi	
suhteessa	tarjolla	olevaan,	pesiville	pareille	soveliaa-
seen	vesialaan	(Pöysä	&	Nummi	1990).

Jouhtenuksen	 naurulokkiyhdyskunnan	 häviä-
misen	myötä	useiden	vesilintujen	pesimäturvalli-
suus	variksia	ja	muita	pesärosvoja	vastaan	on	hei-
kentynyt.	Parina	vuonna	pikku-	ja	naurulokkeja	on	
kuitenkin	pesinyt	järven	kaakkoisosan	tulvapellol-
la.	Lokkien	hyvin	ajoittaisesta	esiintymisestä	ovat	
kärsineet	eniten	mustakurkku-uikku	sekä	tukka-	ja	
punasotka.

Uivelon	toinen	varmistettu	pesintä	oli	vesilintu-
laskentojen	positiivisin	löytö	(vrt.	Hottola	1993).

Sini-	ja	lapasorsa	selvisivät	hyvin	veden	vähyy-
destä	huolimatta.	Ne	ruokailivat	runsaasti	avovesi-
alueiden	kelluslehtikasvustoissa,	eivätkä	ainakaan	
aikuiset	 linnut	 ilmeisesti	kärsineet	veden	vähyy-
destä.	Vedenpinnan	nostosta	Jouhtenuksella	olisi	
kuitenkin	selkeää	hyötyä	todennäköisesti	kaikille	
vesilintulajeille	–	myös	sini-	ja	lapasorsalle.

Pohjois-Karjalassa	vedenpinnan	nostoa	lintuve-
sien	kunnostuksessa	on	käytetty	vain	Polvijärven	
Nisäjärvellä.	 Nisäjärvellä	 jo	 lähes	 soistuneen	 jär-
ven	vedenpintaa	nostettiin	40	cm,	 ja	tämän	ansi-
osta	 järven	vesilinnusto	nelinkertaistui	kolmessa	
vuodessa.	 Sukeltajasorsista	 puna-	 ja	 tukkasotkat	
sekä	uivelo	alkoivat	pesiä	järvellä	veden	riittäessä	
kesäkuussakin.	 Heinätavi	 ja	 lapasorsa	 palasivat	
pesimään	15	vuoden	tauon	jälkeen.	Yksikään	ve-
silintulaji	ei	taantunut.	Voimakkaimmin	kasvoivat	
sinisorsan,	 haapanan	 ja	 tavin	 parimäärät.	 Myös	
mustakurkku-uikut	ja	jouhisorsat	hyötyivät	selväs-
ti.	Lisäksi	nauru-	ja	pikkulokit	palasivat	pesimään	
järvelle	(Hottola	1995c).

3.1.1.1 
Sulkivat vesilinnut

Jouhtenuksella	 on	 merkitystä	 vesilintujen	 sul-
kasatoalueena	 (taulukko	 3).	 Sulkivien	 vesilin-
tujen	 määrät	 olivat	 sinisorsalla	 ja	 tavilla	 lähes	
keskiarvoisia,	mutta	muilla	yleisimmillä	lajeilla	
alle	 keskiarvojen	 (taulukko	 7).	 Sulkijamäärien	
vuosittainen	 vaihtelu	 tosin	 oli	 suurta	 ja	 erot	
saattoivat	johtua	osin	lintujen	havaittavuudesta;	
tulvikolla	olevat	sorsat	oli	helppo	havaita,	mutta	
ruovikoissa	ja	kanavissa	piilottelevien	sulkijoi-
den	havaitseminen	pistelaskennoissa	oli	hyvin	
sattumanvaraista	(ks.	alla;	Kontkanen	2008c).

Kesäisten	 vesilintujen	 maksimimäärien	 perus-
teella	voidaan	päätellä,	 että	haapanakoiraita	 sekä	
-naaraita	kertyy	parhaimmillaan	yli	nelinkertainen	
ja	tavikoiraita	jopa	kahdeksankertainen	määrä	mak-
simaaliseen	pesimäkantaan	verrattuna	(Kontkanen	
2008c).	Sitä	vastoin	sinisorsat,	lapasorsat	sekä	telkät	
lienevät	pääasiassa	Jouhtenuslammen	omaa	pesimä-
kantaa.	Sulkivien	vesilintujen	sukupuolijakaumien	
perusteella	voidaan	havaita	mm.	tavikoiraiden	kes-
kimääräistä	suurempi	osuus	sekä	punasotkakoirai-
den	totaalinen	puuttuminen	(taulukko	8).

3.1.1.2 
Parimäärä- ja poikuelaskennat

Laskennat	 suoritettiin	 kaikkina	 vuosina	 lintutor-
nista	ja	kahtena	vuonna	(2005	ja	2008)	myös	Jouh-
tenuslammen	kaakkoisosan	tulvapellolta.	Saimaan	
vesistön	 vedenpinnan	 korkeus	 vaikutti	 suoraan	
myös	 Jouhtenuslammen	 vedenpinnan	 tasoon.	
Korkean	vedenpinnan	aikaan	vesi	tulvi	kaakkois-
osan	viljellylle	tai	kesannoidulle	pellolle,	joka	tosin	
oli	pengerretty,	mutta	tulvivaa	vettä	ei	joka	vuosi	
pumpattu	pois.	Niinä	vuosina	kun	pelto	tulvi,	se	
oli	vesilintujen	ja	pesivien	lokkien	suosiossa;	niin	
parit,	 sulkivat	sorsat	kuin	poikueetkin	viihtyivät	
runsaina	tällä	tulvikolla.	Tulvikot	ovat	erinomaisia	
vesilintujen	 poikueympäristöjä	 niillä	 esiintyvien	
runsaiden	ravintovarojen	(pienet	selkärangattomat	
eliöt)	tähden	(Nummi	ym.	1999).

Samojen	sorsapoikueiden	havaitseminen	peräk-
käisissä	 laskennoissa	oli	 jokseenkin	keskimääräi-
sen	 todennäköistä	 (taulukko	 5);	 tulvikolla	 olleet	
poikueet	oli	yleensä	helppo	havaita,	mutta	poiku-
eiden	piiloutuminen	alueen	runsaisiin	ja	laajoihin	
ruovikoihin	sekä	kanaviin	vaikeutti	ilmeisen	mer-
kittävästi	poikueiden	havaittavuuteen.

Jouhtenuslammen		vesilintukanta	on	vaihdelleet	
vuosittain	 jonkin	verran;	selvästi	suurinta	kannan-
vaihtelu	näyttäisi	olevan	sinisorsalla	 (taulukko	6a).	
Havaittujen	 poikueiden	 keskiarvoinen	 määrä	
vuotta	kohden	(8,0)	vaikuttaisi	kohtalaisen	hyväl-
tä	suhteessa	alhaiseen	parimäärään	päätellen	siitä,	
että	poikueita	tuottaneiden	parien	osuus	(34	%)	on	
lähes	keskiarvoinen	(taulukot	10	&	15a).

Havaintotuntia	kohti	nähtyjen	poikueiden	mää-
rä	 (2,27	 poikuetta/h)	 oli	 kuitenkin	 selvästi	 alle	
keskiarvon	 (3,44)	 (taulukko	11).	Poikuemäärä	on	
v.	 2003–2008	 vaihdellut	 erittäin	 paljon	 (0,2–4,9);	
suurimmat	poikuemäärät	kirjattiin	niinä	vuosina,	
jolloin	poikueiden	suosima	kaakkoisosan	pelto	oli	
tulvan	vallassa	(ks.	edellä).	Poikuekoot	ovat	olleet	
kaikilla	 lajeilla	keskiarvoja	suurempia;	 laulujout-
senella	 ja	 lapasorsalla	 huomattavasti	 suurempia	
(taulukot	13a	&	13).	Keskimääräinen	poikastuotto	



139Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen raportteja  4 | 2009

vaikuttaisi	olleen	vain	v.	2005	ja	2008	hyvä,	muina	
vuosina	 heikompi;	 v.	 2004	 erityisen	 heikko,	 jol-
loin	 kesken	 pesimäkauden	 nousseen	 vedenpin-
nan	epäiltiin	tuhonneen	suuren	osan	pesinnöistä	
(Kontkanen	2008c).	

Vedenkorkeuden	vaihtelu	haittaa	selvimmin	kui-
kan,	eräiden	lokkilajien	ja	puolisukeltajasorsien	pe-
sintää	ja	pesimätulosta.	Kriittisin	aika	veden	nousun	
suhteen	on	loppukeväästä	ja	alkukesästä.	Oleellista	
vedenpinnan	 vaihtelussa	 on	 vedenkorkeudessa	
tapahtuva	muutos	pesinnän	alkamisen	 jälkeen,	ei	
tietty	vedenpinnan	taso	(Ahola	ym.	2003).

Yhteenveto vesilintulaskennoista

Vesilintujen	 poikuemäärä	 on	 vaihdellut	 Jouhte-
nuksella	 huomattavasti	 enemmän	 kuin	 mitä	 pa-
rimäärän	vaihtelu	antaisi	olettaa.	Runsaan	veden-
pinnan	vaihtelun	havaittiin	olevan	merkittävä	syy	
poikuemäärän	vaihteluihin;	korkean	vedenpinnan	
aikaan	syntyneellä	tulvikolla	runsaina	esiintyneet	
poikueet	 näyttivät	 menestyvän	 hyvin	 päätellen	
keskiarvoista	suuremmista	poikuekooista.	Toisaal-

Taulukko 13a. Kesinä 2003–2008 Jouhtenuksella laskettujen vesilintupoikueiden keskikoko ikäluokittain. 
% = ikäluokan suhteellinen osuus, N = kunkin ikäluokan poikuekoon laskentaan käytettyjen poikuehavaintojen määrä 
(vrt. taulukko 13).

ta	kesken	pesimäkauden	nousseen	veden	arveltiin	
yhtenä	vuotena	tuhonneen	valtaosan	pesinnöistä.	
Osa	huomattavan	suuresta	vuosittaisesta	poikue-
määrän	vaihtelusta	voi	johtua	myös	siitä,	että	joina-
kin	vuosina	poikueet	viihtyivät	veden	pinnan	kor-
keusvaihteluista	johtuen	enemmän	havainnoijalta	
piilossa	alueen	laajoissa	ruovikoissa	ja	lukuisissa	
kanavissa.

3.1.1.3 
Lajikohtainen katsaus vesilinnustoon

Silkkiuikku	(Podiceps cristatus)		
Ei	pesinyt	kesällä	2003.	Järvellä	havaittiin	yksinäi-
nen	lintu	17.5.	ja	pari	kalasteli	18.6.	pitkin	Piimä-
jokea	 käyden	 kääntymässä	 lintutornin	 edustalla.	
Parimäärän	 lasku	 kahdella	 johtuu	 ilmeisimmin	
riittävän	syvän	kalastusveden	puutteesta.	Silkki-
uikulle	vähintään	metrin	syvää	avovettä	on	oltava	
tavallisesti	1–2	ha	paria	kohti	(Väisänen	ym.	1998).	
Kesällä	2005	vedenpinnan	ollessa	korkealla	Jouhte-
nuksella	pesi	jälleen	yksi	pari	(taulukko	6a).

Ikäluokka Ia Ib Ic IIa IIb IIc III I II III

Sinisorsa % 4 20 32 12 4 8 20 54 25 21

N 1 5 8 3 1 2 5 13 6 5

poikuekoko 8 6,8 6 6,3 1 7 7,4 6,4 5,7 7,4

Haapana N 1 1 1 1

poikuekoko 6 5 6 5

Tavi % 0 22 0 22 11 22 22 25 50 25

N 0 2 0 2 1 2 2 2 4 2

poikuekoko 6 7,5 6 7 6 6 6,8 6

Lapasorsa % 14 14 14 14 29 0 14 43 43 14

N 1 1 1 1 2 0 1 3 3 1

poikuekoko 10 6 10 9 9 8 8,7 9 8

Tukkasotka N 1 1

poikuekoko 6 6

Punasotka % 29 29 29 14 0 0 0 80 20 0

N 2 2 2 1 0 0 0 4 1 0

poikuekoko 5,5 6 6 4 5,8 4

Telkkä % 25 25 25 6 13 6 0 73 27 0

N 4 4 4 1 2 1 0 11 4 0

poikuekoko 7,5 6 3 1 6,5 4 5,9 4,5

Ikäluokka Ia Ib Ic IIa IIb IIc III I II III

Laulujoutsen N 3

poikuekoko 6,3
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Härkälintu	(Podiceps grisegena)
Ei	pesinyt	kesällä	2003.	Järvellä	havaittiin	yksinäi-
nen	lintu	9.5.	Yksi	pari	pesi	ilmeisesti	läheisellä	Säy-
neenlahdella.	Härkälintu	pesi	 Jouhtenuslammella	
jälleen	v.	 2004–2005	 ja	v.	 2007–2008	 (taulukko	6a;	
Kontkanen	2008c).

Mustakurkku-uikku	(Podiceps auritus)	
Ei	tiettävästi	pesinyt	kesällä	2003,	vaikka	soidinään-
televä	koiras	kuultiin	30.4.	(LL).	Parimäärän	lasku	
kolmella	liittynee	oleellisesti	lokkikolonian	häviä-
miseen,	sillä	mustakurkku-uikku	tarvitsee	lokkien	
tuomaa	pesimäsuojaa.	Myös	veden	vähyydellä	lie-
nee	ollut	vaikutusta,	koska	mahdollisuus	uida	ve-
sikasvustojen	suojassa	oli	kesällä	2003	oleellisesti	
heikentynyt.	Kolmesta	uikkulajista	mustakurkku-
uikku	onkin	pesäpaikkansa	valinnassa	vaateliain	
(Väisänen	ym.	1998).

Kesällä	2005	korkealla	pysyneen	vedenpinnan	
ansiosta	 suojelualueen	 kaakkoisosan	 kesantopel-
to	 oli	 tulvan	 vallassa.	 Tulvapellon	 laidassa	 pesi	
noin	 50	 parin	 pikkulokkikolonia,	 jonka	 turvissa	
puolestaan	pesi	yksi	mustakurkku-uikkupari.	Ui-
kut	saivat	ainakin	2	poikasta.	Lisäksi	18.7.	pellolla	
uiskenteli	myös	kolmas	vanha	lintu.	Kesällä	2008	
mustakurkku-uikkupari	oleili	myös	samalla	tulva-
pellolla	lokkikolonian	–	jossa	oli	100	pikkulokki-	ja	
10	naurulokkiparia	–	liepeillä,	mutta	uikkujen	ke-
sän	2008	pesintämenestyksestä	ei	ole	tietoa.

Laulujoutsen	Cygnus cygnus
Ei	 pesinyt	 kesällä	 2003.	 Yksi	 ilmeinen	 kihlapari	
viihtyi	järvellä	koko	kesän	ja	toukokuussa	havait-
tiin	 useaan	 otteeseen	 2	 kihlaparia.	 Myös	 kesällä	
1991	joutsenpari	asusteli	Jouhtenuksella,	mutta	ei	
pesinyt	veden	vähyyden	takia	(Hottola	1993).	Hot-
tolan	(1993)	mukaan	Jouhtenus	sopisi	erittäin	hy-
vin	joutsenen	pesimäjärveksi,	mutta	veden	vähyys	
voi	 jatkossakin	estää	pesinnän.	Koskimies	 (1999)	
arvioi	kesävedenpinnan	nostamisen	olleen	eduksi	
Siikalahdella	myös	laulujoutsenelle.	

Veden	pinta	pysytteli	kesällä	2004	ja	2005	kor-
kealla	ja	laulujoutsen	pesikin	lammella	molempina	
kesinä	saaden	4	ja	2	poikasta	(LL).

Jouhtenuksella	on	pesinyt	yksi	joutsenpari	nel-
jänä	 kuudesta	 vuodesta,	 jolloin	 pistelaskentoja	
on	 tehty.	 Pesivä	 pari	 on	 onnistunut	 tuottamaan	
poikueen	 kaikkina	 neljänä	 vuonna,	 vaikka	 itse	
laskennoissa	 poikue	 on	 havaittu	 vain	 kahtena	
vuonna	 (v.	 2006	 ja	 2008);	 pistelaskennoissa	 ha-
vaittujen	poikueiden	koko	(6,3)	on	ollut	selvästi	
keskiarvoa	suurempi	(taulukot	6a,	15a,	13a	&	13).	
Vuosina	2004–2005	havaittujen	poikueiden	koko	
oli	vielä	selvästi	pienempi	(3,0)	(ks.	edellä).	Nä-
mä	havainnot	viittaavat	siihen,	että	ensimmäistä	

kertaa	 alueelle	 asettuvan	 parin	 poikastuotto	 on	
aluksi	heikompi	parantuen	huomattavasti	emojen	
kokemuksen	myötä.	Havaintotuntia	kohti	nähty-
jen	poikueiden	määrä	(0,11	poikuetta/h)	oli	alle	
keskiarvon	 (0,30)	 (taulukko	 11),	 mikä	 johtunee	
suurelta	 osin	 siitä,	 että	 Jouhtenuksen	 laajoissa	
ruovikoissa	ruokailevia	joutsenpoikueita	oli	han-
kala	havaita.

Sinisorsa	(Anas platyrhynchos)	
Sinisorsan	parimäärä	(18	par)	kesällä	2003	oli	var-
sin	korkea	(taulukko	23a;	Väisänen	ym.	1998).	Pa-
rimäärän	kasvu	kolmella	selittynee	luonnollisella	
vaihtelulla.	 Sinisorsa	 olikin	 lapasorsan	 ohella	 ai-
noa	laji,	 jonka	kanta	Jouhtenuksella	on	selvinnyt	
jokseenkin	 hyvin	 vesilinnuston	 kannalta	 yleises-
ti	 negatiivisista	 muutoksista.	 Tosin	 keskiarvoa	
pienempi	poikuekoko	kesällä	2003	kertoi	 jotakin	
ongelmista	 myös	 sinisorsan	 kohdalla.	 Alhaisen	
vedenpinnan	takia	laajat	saraa	kasvavat	rantaluh-
dat	olivat	kesällä	2003	täysin	kuivia,	mikä	heikensi	
useimpien	puolisukeltajasorsien	ravinnonhankin-
tamahdollisuuksia.	 Vetiset	 rantaluhdat	 olisivat	
olleet	 erityisen	 otollisia	 ruokailu-	 ja	 piiloutumis-
maastoja	sorsapoikueille.

Sinisorsaparien	määrä	on	vaihdellut	vuosittain	
varsin	 paljon	 (taulukko	 6a).	 Sinisorsaparit	 näyt-
täisivät	onnistuneen	tuottamaan	poikueita	keski-
määräistä	selvästi	vähemmän	(taulukko	15a).	Poi-
kueiden	 keskikoko	 on	 ollut	 kaikissa	 ikäluokissa	
keskiarvoja	vähän	suurempi	(taulukot	13a	&	13).	
Havaintotuntia	 kohti	 nähtyjen	 poikueiden	 mää-
rä	(0,71	poikuetta/h)	oli	kuitenkin	keskiarvoinen	
(0,68)	 (taulukko	 11).	 Poikueiden	 määrän	 vuosit-
tainen	vaihtelu	(0-1,3	poikuetta/h)	on	ollut	melko	
suurta;	vain	vuonna	2004	poikueita	ei	havaittu	ol-
lenkaan	(Kontkanen	2008c).

Haapana	(Anas penelope)	
Parimäärän	lasku	kahdella	pudotti	puoleen	ennes-
täänkin	alhaisen	tiheyden	(taulukko	23a;	Väisänen	
ym.	1998).	Jouhtenus	ei	ole	ihanteellinen	ympäristö	
haapanalle,	 koska	 sieltä	 puuttuvat	 sen	 mieluisat	
ruokailuympäristöt;	 laidunnukseen	 sopivat	 ran-
taniityt	sekä	kortekasvustot.	

Haapanoiden	 parimäärä	 on	 pysynyt	 tasaisen	
pienenä	koko	seurantajakson	ajan	(taulukko	6a).	
Haapanaparit	 näyttäisivät	 tuottavan	 poikueita	
keskimääräistä	 vähemmän	 (taulukko	 15a).	 Ha-
vaintotuntia	 kohti	 nähtyjen	 poikueiden	 määrä	
(0,09	 poikuetta/h)	 oli	 huomattavasti	 alle	 keski-
arvon	(0,73)	(taulukko	11).	Poikueita	on	havaittu	
vain	kolmena	vuotena	kuudesta,	jolloin	poikue-
määrän	vaihtelu	(0,13–0,20	poikuetta/h)	on	ollut	
pientä	(Kontkanen	2008c).	
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Tavi	(Anas crecca)	
Tavin	parimäärä	putosi	peräti	11	paria,	mikä	selit-
tynee	osin	laskentateknisillä	syillä	(taulukko	23a).	
Vesilintulaskennoissa	tavi	on	lajeista	hankalin,	sil-
lä	huomattava	osa	pareista	oleskelee	parhaaseen	
laskenta-aikaan	pienvesissä,	esimerkiksi	tulvivissa	
rantametsissä	tai	peltojen	ojissa.	Sekä	parimäärä	et-
tä	tiheys	tulevat	siksi	helposti	aliarvioiduiksi	(Väi-
sänen	 ym.	 1998).	 Kesän	 2003	 laskentaolosuhteet	
olivat	tavin	kannalta	ongelmalliset,	koska	veneellä	
ei	päästy	soutaen	tarkistamaan	sokkeloisia	vesialu-
eita,	 eikä	 jalan	 päästy	 tarkistamaan	 hankalimpia	
ruovikon	sisässä	olevia	ojia.

Jouhtenuksen	 tavikanta	 vaikuttaisi	 olevan	
laskusuunnassa	(taulukko	6a).	Poikueita	tuotta-
neiden	taviparien	määrä	on	ollut	keskiarvoinen	
(31	%)	(taulukko	15a).	Tavipoikueiden	keskiko-
ko	 on	 ollut	 kaikissa	 ikäluokissa	 keskiarvoista	
suurempi	(taulukot	13a	&	13). Poikueita	on	ha-
vaittu	vain	kolmena	vuotena	kuudesta,	 jolloin	
poikuemäärän	vaihtelu	(0,2–0,6	poikuetta/h)	on	
ollut	melko	suurta	(Kontkanen	2008c).

Heinätavi	(Anas querquedula)	
Parimäärä	laski	alle	puoleen	edellisestä	laskennas-
ta	 (taulukko	 23a).	 Heinätavilla	 vuosittaiset	 vaih-
telut	 parimäärissä	 ovat	 yleensä	 suurempia	 kuin	
muilla	 sorsalinnuilla.	 Heinätavi	 on	 sorsalinnuis-
tamme	selvin	invaasiolaji:	lämpiminä	ja	varhaisi-
na	keväinä	maahamme	saapuu	”normaalivuosiin”	
verrattuna	moninkertainen	määrä	yksilöitä,	ja	laji	
pesii	sellaisillakin	paikoilla,	joilla	sitä	ei	muulloin	
nähdä.	Toisaalta	heinätavi	on	myös	vaateliaimpia	
sorsalintujamme	ja	sitä	tavataan	vain	rehevimmil-
lä	 lintujärvillä,	missä	se	suosii	 laajoja	 ja	riittävän	
aukeita	niitty-	ja	korterantoja	(Väisänen	ym.	1998).	
Kortteikot	Jouhtenukselta	puuttuvat,	mutta	veden	
vähyys	tai	puuttuminen	luhtaniityiltä	lienee	se,	mi-
kä	on	haitallisinta	myös	heinätavin	kannalta.

Jouhisorsa	(Anas acuta)	
Jouhisorsan	 katoaminen	 pesimälajistosta	 ja	 pari-
määrän	lasku	peräti	yhdeksällä	parilla	on	Jouhte-
nuksen	 pesivässä	 sorsalinnustossa	 tapahtuneista	
muutoksista	 huolestuttavimpia	 (taulukko	 23a).	
Heinätavin	tavoin	suosii	matalia	kortejärviä.	Ruo-
vikkoisillakin	järvillä	se	hakeutuu	matalakasvuisil-
le	paikoille	–	usein	korte-	ja	sararannoille	peltojen	
lähettyville.	Monin	paikoin	jouhisorsan	taantumi-
sen	syyksi	epäillään	rantaniittyjen	pensoittumista	
rantalaidunnuksen	 loputtua	 (Väisänen	 ym.	 1998).	
Jouhtenuksella	veden	vähyys	tai	puuttuminen	ran-
nan	luhtaniityiltä	lienee	haitallisinta	jouhisorsalle.

Lapasorsa	(Anas clypeata)	
Lapasorsan	parimäärä	(8	paria)	sekä	pesimätiheys	
(4,8	par/km2)	kesällä	2003	oli	varsin	korkea	(tau-
lukko	 23a;	 Väisänen	 ym.	 1998).	 Parimäärän	 kas-
vu	 kolmella	 selittynee	 luonnollisella	 vaihtelulla.	
Lapasorsa	on	rehevien,	runsaskasvisten	järvien	ja	
lahtien	asukki,	joka	on	mieltynyt	laidunnettuihin	
rantaluhtiin.	Se	viihtyy	parhaiten	Etelä-	ja	Keski-
Suomen	avoimilla,	tulvivilla	korte-	ja	luhtarannoil-
la,	mutta	tulee	toimeen	myös	korkeissa	aukkoisissa	
ilmaversokasvustoissa	(Väisänen	ym.	1998).

Siksi	onkin	mielenkiintoista,	 että	 lapasorsa	on	
sinisorsan	ohella	ainoa	laji,	jonka	kanta	Jouhtenuk-
sella	 on	 selvinnyt	 ilmeisesti	 hyvin	 vesilinnuston	
kannalta	yleisesti	negatiivisista	muutoksista,	ku-
ten	rantaluhdan	kuivumisesta.	Toisaalta	lapasorsa	
ruokailee	mielellään	kelluslehtikasvustoissa	avoi-
mien	 vesialueiden	 reunoilla,	 missä	 myös	 varttu-
neet	poikueet	usein	viihtyvät	(Väisänen	ym.	1998).	
Jouhtenuksella	 lapa-	 ja	 sinisorsien	 sekä	 tavien	
havaittiinkin	 ruokailevan	 runsaasti	nimenomaan	
avovesialueiden	kelluslehtikasvustoissa.	Ilmeisesti	
myös	järven	sokkeloiset	ruovikot	ovat	paikoin	riit-
tävän	avoimia	avovesialueiden	reunamilla,	jotta	ne	
kelpaavat	lapasorsien	ruokailualueiksi.

Jouhtenuksen	 lapasorsakanta	 vaikuttaisi	 hie-
man	taantuneen	viime	vuosina	(taulukko	6a).	La-
pasorsaparit	näyttäisivät	kuitenkin	onnistuneen	
tuottamaan	poikueita	keskiarvoista	paremmin	ja	
poikueiden	 keskikoko	 on	 ollut	 kaikissa	 ikäluo-
kissa	selvästi	keskiarvoja	suurempi	(taulukot	15a,	
13a	&	13). Havaintotuntia	kohti	nähtyjen	poikuei-
den	 määrä	 (0,20	 poikuetta/h)	 oli	 keskiarvoinen	
(0,18)	 (taulukko	 11).	 Poikueita	 on	 havaittu	 vain	
kolmena	 vuotena	 kuudesta,	 jolloin	 poikuemää-
rän	vaihtelu	(0,1–0,5	poikuetta/h)	on	ollut	melko	
suurta	(Kontkanen	2008c).

Punasotka	(Aythya ferina)
Parimäärä	laski	kolmannekseen	edelliseen	linnus-
toselvitykseen	 verrattuna	 (taulukko	 23a).	 Puna-
sotkat	sukeltavat	ravintonsa	mieluiten	1–2	metrin	
syvyisestä	 vedestä	 ja	 viihtyvät	 avovesialueilla,	
joten	ne	on	helppo	havaita	 (Väisänen	ym.	1998).		
Punasotkanaaraita	ei	havaittu	17.5.	jälkeen	ja	vii-
meinen	koiras	havaittiin	26.5.,	joten	pesinnät	ehkä	
tuhoutuivat	varhaisessa	vaiheessa	tai	mahdollises-
ti	linnut	luopuivat	pesinnästä	järvellä.	Todennäköi-
sesti	veden	mataluuden	tähden	punasotkat	eivät	
viihtyneet	Jouhtenuksella	kesällä	2003.	Myös	lok-
kiyhdyskunnan	 puuttuminen	 lienee	 vaikuttanut	
asiaan	(ks.	tukkasotka).
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Jouhtenuksen	niukka	punasotkakanta	on	vaihdel-
lut	vedenpinnan	korkeuden	mukaan	(taulukko	6a);	
uikkujen	tavoin	sotkat	asettuivat	pesimään	lammel-
le	yleensä	vain	silloin	kun	vedenpinta	on	riittävän	
korkealla.	Punasotkaparit	näyttäisivät	onnistuneen	
tuottamaan	poikueita	huomattavasti	keskiarvoista	
paremmin	ja	poikuekoko	on	ollut	keskiarvoja	suu-
rempi	(taulukot	15a,	13a	&	13). Havaintotuntia	kohti	
nähtyjen	poikueiden	määrä	(0,23	poikuetta/h)	oli	
vähän	yli	keskiarvon	(0,17)	(taulukko	11).	Poikueita	
on	havaittu	vain	kolmena	vuotena	kuudesta,	jolloin	
poikuemäärän	vaihtelu	(0,2–0,8	poikuetta/h)	on	ol-
lut	varsin	suurta	(Kontkanen	2008c).

Tukkasotka	(Aythya fuligula)	
Tukkasotka	ei	pesinyt	Jouhtenuksella	kesällä	2003	
ja	kymmenen	parin	pudotus	edelliseen	laskentaan	
verrattuna	on	huolestuttava	(taulukko	23a).	Tuk-
kasotkan	on	epäilty	paikoin	kärsineen	lintuvesien	
umpeenkasvusta	 sekä	 avointen	 pesimäniittyjen	
pensoittumisesta	 ja	 kuivumisesta	 (ks.	 Väisänen	
ym.	 1998).	 Puna-	 ja	 etenkin	 tukkasotka	 pesivät	
mielellään	 nauru-	 ja	 pikkulokkikolonian	 sisällä,	
missä	niiden	pesimämenestys	on	lokkien	tuoman	
turvan	ansiosta	korkeampi	kuin	yhdyskunnan	ul-
kopuolella	 (Väänänen	 2000b).	 Tukkasotkan	 kan-
nalta	negatiivisimpia	muutoksia	Jouhtenuksella	on	
ollut	rantaluhdan	kuivuminen	sekä	elinvoimaisen	
naurulokkikolonian	 häviäminen,	 mitkä	 yhdessä	
selittänevät	kannan	romahduksen.

Jouhtenuslammella	on	havaittu	vain	yksi	 tuk-
kasotkapoikue	kesällä	2005.	Havaintotuntia	kohti	
nähtyjen	poikueiden	määrä	(0,03	poikuetta/h)	oli	
siten	 reilu	 viidesosa	 koko	 aineiston	 keskiarvosta	
(0,14)	(taulukko	11).

Telkkä	(Bucephala clangula)	
Parimäärä	 laski	 puoleen	 edelliseen	 selvitykseen	
verrattuna	 (taulukko	23a).	Telkän	elinympäristö-
vaatimukset	ovat	melko	väljät,	vaikkakin	se	suosii	
reheviä	ja	melko	matalia	vesiä.	Ravintonsa	telkkä	
saalistaa	sukeltamalla,	pääosin	alle	neljän	metrin	
syvyisessä	 vedessä	 (Mikkola-Roos	 1995).	 Jouhte-
nuksen	veden	pinta	oli	kesällä	2003	ilmeisesti	epä-
edullisen	alhaalla	myös	telkälle.

Telkän	parimäärä	on	kuitenkin	vaihdellut	melko	
vähän	(taulukko	6a).	Poikueita	tuottaneiden	telk-
käparien	määrä	(50	%)	on	ollut	Jouhtenuksella	sel-
västi	keskiarvoa	(22	%)	suurempi	(taulukko	15a).	
Telkkäpoikueiden	keskikoko	on	myös	ollut	keski-
arvoista	parempi	(taulukot	13a	&	13).	Jouhtenuk-
sella	nuorimman	ikäluokan	telkkä-	ja	punasotka-
poikueita	on	havaittu	suhteellisesti	enemmän	kuin	
keskimäärin.	Tämä	voi	johtua	siitä,	että	nuorimmat	
poikueet,	jotka	erityisesti	viihtyivät	näkyvästi	tul-
vikolla	(ks.	edellinen	luku),	siirtyivät	myöhemmin	

ruokailemaan	sellaisille	alueille,	mistä	niitä	oli	pis-
telaskennoissa	vaikeampi	havaita.

Havaintotuntia	 kohti	 nähtyjen	 poikueiden	
määrä	(0,62	poikuetta/h)	oli	keskiarvoinen	(0,65)	
(taulukko	11). Poikueita	on	havaittu	vain	kolmena	
vuotena	kuudesta,	jolloin	poikuemäärän	vaihtelu	
(0,3–1,9	poikuetta/h)	on	ollut	erittäin	suurta;	sel-
västi	 eniten	 poikueita	 havaittiin	 v.	 2005	 ja	 2008,	
jolloin	pääosa	poikueista	havaittiin	em.	tulvikolla	
(Kontkanen	2008c).

Uivelo	(Mergus albellus)
Yksi	pari	pesi	kesällä	2003;	1.7.	havaittiin	naaraas	
ja	neljä	untuvapukuista	(4pullIc)	poikasta.	Uivelo	
pesi	Jouhtenuksella	myös	1991,	 jolloin	emolla	oli	
12	poikasta	(Hottola	1993).	Uivelo	on	yhtä	näkyvä	
kuin	telkkä,	mutta	taitavasti	rantakasvillisuudessa	
piileskeleviä	 poikueita	 on	 vaikea	 huomata	 (Väi-
sänen	ym.	1998).	Vesilintulaskennoissa	uivelopari	
oli	helppo	huomata,	mutta	poikue	havaittiin	vain	
kerran	(1.7.)	lukuisista	käynneistä	huolimatta.	Hot-
tolan	(1993)	arvio,	että	uivelo	pesii	koko	Pohjois-
Karjalassa	aiempaa	oletettua	yleisemmin,	 sai	ke-
sän	2003	lintuvesiselvityksissä	vahvistusta;	Jouh-
tenuksen	lisäksi	pesintä	varmistettiin	Polvijärven	
Nisäjärveltä	(3pull)	(LL)	sekä	Värtsilän	Sääperiltä	
(3pull).	Lisäksi	monilla	lintujärvillä	havaittiin	pe-
simäaikaan	yksittäisiä	lintuja	ja	Tohmajärven	Pei-
jonniemenlahdella	peräti	9	yksilöä.

Nokikana	(Fulica atra)
Ei	pesinyt	kesällä	2003.	Järvellä	havaittu	yksinäi-
nen	lintu	(9.5.)	lienee	ollut	muutolla	pysähtynyt.	Ei	
pesinyt	myöskään	1991,	mutta	on	pesinyt	järvellä	
ainakin	80-luvulla	(Hottola	1993).

Kesällä	2007	nokikana	pesi	Jouhtenuksella	pit-
kästä	aikaa;	10.7.	havaittiin	poikue	(4pull).

3.1.2 
Haikarat, kurki, rantakanat, 
kahlaajat, lokki- ja petolinnut 

Kaulushaikarakoiraan	puhallellessa	kumeasti	ruo-
vikossa	havaittiin	 joitakin	kertoja	samaan	aikaan	
lennossa	 ilmeinen	 naaras.	 Jouhtenuksen	 kurkien	
parimäärä	 kasvoi	 kahteen	 (taulukko	 23a).	Aiem-
min	kaksi	pesivää	kurkiparia	samalta	lintujärveltä	
on	Jouhtenuksen	lisäksi	löydetty	ainoastaan	Rääk-
kylän	Joki-Hautalammelta	ja	Kiteen	Hovinlammel-
ta	(Hottola	1993,	1996a).	Kurkipoikueita	ei	havaittu	
vesilintujen	poikuelaskentojen	yhteydessä	–	tosin	
runsas	ja	korkea	kasvillisuus	on	mahdollisille	poi-
kueille	hyvää	piiloutumismaastoa	–	joten	kurkien	
pesinnän	onnistuminen	jäi	epäselväksi.

Rantakanoista	laskennoissa	havaittiin	vain	yksi	
soidintava	 luhtakana.	 Rantakanavuosi	 oli	 luhta-
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huittien	 osalta	 erityisen	 heikko	 kuten	 edellises-
säkin	 laskennassa	 (Hottola	 1993).	 Luhtakanoja	
kesällä	 2003	 Pohjois-Karjalassa	 oli	 tavanomaista	
runsaammin.	Tähän	suhteutettuna	 Jouhtenuksen	
yksi	pari	on	vähän,	sillä	järvi	on	ollut	maakuntam-
me	parhaita	rantakanojen	pesimäalueita.	Luhtaka-
na	lienee	kärsinyt	sorsien	tavoin	alhaisesta	veden	
pinnasta	johtuneesta	ilmaveroiskasvustojen	kuivu-
misesta,	sillä	aikuiset	ja	poikaset	ruokailevat	mie-
lellään	pikku	lampareiden	mutaikkoisilla	reunoilla	
(Koskimies	1999).

Naurulokkikolonian	häviäminen	ja	muidenkin	
lokkilintujen	väheneminen	on	sorsalinnuston	taan-
tumisen	 ohella	 huolestuttavimpia	 järven	 linnus-
tossa	 tapahtuneita	 muutoksia.	 Lokkilintujen	 vä-
heneminen	vaikuttaa	negatiivisesti	myös	vesilin-
nustoon,	sillä	monet	sorsalinnut	pesivät	menestyk-
sellisemmin	aggressiivisesti	pesiään	puolustavien	
lokkien	 läheisyydessä.	 Hottolan	 (1993)	 mukaan	
tärkein	syy	lokkilintujen	vähäisyyteen	on	sopivi-
en	pesäpaikkojen,	kuten	esim.	veden	ympäröimi-
en	saarekkeiden,	puute.	Alhainen	veden	pinta	ei	
ole	ainakaan	parantanut	suojaisten	pesäpaikkojen	
määrää.	Matalan	veden	aikaan	pienpedoista	myös	
supikoira	 pääsee	 paremmin	 ryöstämään	 lintujen	
pesiä.	 Jouhtenuksella	 lokkien	 väheneminen	 voi	
johtua	 osaksi	 myös	 runsaasta	 pienpetokannasta.	
Naurulokin	taantuman	yhdeksi	syyksi	Suomessa	
on	esitetty	pesiä	ja	poikasia	saalistavien	minkin	ja	
harmaalokin	runsastuminen	(Väisänen	ym.	1998).

Linnustoselvityksen	jälkeen	nauru-	ja	pikkulokit	
ovat	pesineet	kymmenien	parien	voimalla	parina	
vuonna	 järven	 kaakkoisosassa	 ajoittain	 tulvivan	
pellon	reunalla.	Tämän	pellon	tulvimisen	sallimi-
nen	 onkin	 osoittautunut	 Joutenuksen	 linnustoa	
merkittävästi	suosivaksi	tekijäksi.

Jouhtenuksen	 laajat	 räme-	 ja	 niittyreunukset	
ovat	erinomaista	pesimämaastoa	pienille	kurpille	
–	taivaanvuohille	ja	jänkäkurpille	(Hottola	1993).	
Taivaanvuohi	 ei	 näytä	 kärsineen	 rantaluhdan	
kuivumisesta,	sillä	sen	parimäärä	pysyi	korkeana	
(taulukko	23a).	Taivaanvuohi	ei	ole	pesimäympä-
ristönsä	suhteen	kovin	vaatelias	kosteikkolintu	ja	
se	tulee	toimeen	myös	kosteilla	hakkuuaukoilla.	
Rantalaidunnuksen	 väliaikainen	 loppuminen-
kaan	ei	ole	sitä	häirinnyt,	sillä	taivaanvuohi	pys-
tyy	pesimään	varsin	pensoittuneillakin	rantanii-
tyillä	(Väisänen	ym.	1998).

Ruskosuohaukkaparin	pesintä	onnistui	hyvin	ja	
29.7.03	pesän	läheisyydessä	havaittiin	3	lentopoikas-
ta.	Kesällä	2005	Jouhtenuksella	havaittiin	kaksi	rus-
kosuohaukkaparia,	joista	ainakin	toisen	pesintä	on-
nistui,	sillä	9.8.05	havaittiin	5	lentopoikasta	(LL).

3.1.3 
Varpuslinnut

Vesilinnuston	lisäksi	huomattavia	muutoksia	edelli-
seen	laskentaan	verrattuna	tapahtui	myös	varpuslin-
nustossa	(taulukko	23a).	Ruokokerttusten	parimää-
rä	putosi	261:stä	75:een.	Näin	reiluun	vähenemiseen	
voi	olla	useampia	syitä,	joista	ainakin	laskentatehon	
vajaus	on	yksi.	Koska	venettä	ei	laskennoissa	voi-
tu	käyttää,	 jäivät	 järven	keskiosien	laajat	ruovikot	
hyvin	 puutteellisesti	 lasketuiksi.	 Ruokokerttusen	
ja	pajusirkun	parimäärien	vähenemiseen	vaikuttaa	
vähäisessä	määrin	myös	se,	että	kaakkoisosasta	jäi	
pieni	alue	pois	lintuvesien	suojeluohjelman	rajauk-
sen	muutoksen	takia.	Lisäksi	ruokokerttusella	vuo-
sittaiset	 parimäärien	 vaihtelut	 ovat	 suuria	 (esim.	
Koskimies	1999,	Hottola	1999).

Jouhtenuksen	ruovikoiden	heikko	kunto	ja	ranta-
luhdan	kuivuminen	lienee	myös	vaikuttanut	negatii-
visesti	ruokokerttusen	parimääriin.	Esimerkiksi	järven	
länsiosan	tiheimmät	 ja	korkeimmat	ruovikot	olivat	
talven	jäljiltä	runsaasti	laonneet.	Parien	sijoittumista	
vertailtaessa	(Kontkanen	2008c,	Hottola	1993)	havai-
taan,	että	ruokokerttunen	on	vähentynyt	melko	tasai-
sesti	ympäri	järven	rantoja	ja	erityisesti	kuivimmilta	
alueilta	kaakkois-osasta.	Ruokokerttuset	kärsivät	liial-
lisesta	luhtien	ruovikoiden	kuivumisesta,	sillä	kostea	
elinympäristö,	missä	lukuisten	avovesilampareiden	
reunoilla	kuoriutuu	runsaasti	vesihyönteisiä,	on	lajin	
otollisinta	pesimäympäristöä	(esim.	Koskimies	1999).	
Vedenpinnan	nosto	vaikuttaisi	todennäköisesti	posi-
tiivisesti	myös	ruokokerttusen	parimääriin.

Pajusirkkujen	parimäärä	laski	76:sta	47:ään.	Osa-
syy	tähän	on	huonolla	laskentasäällä	(ks.	yllä).	Pää-
syyt	ovat	 todennäköisesti	kuitenkin	samoja	kuin	
ruokokerttusen	kohdalla	mainitut;	myös	pajusirk-
kujen	vuosittaiset	kannanvaihtelut	ovat	suuria	ja	
pajusirkkukin	lienee	kärsinyt	elinympäristön	kui-
vumisesta	(Väisänen	ym.	1998,	Koskimies	1999).

Rantaluhtien	 kuivuminen	 ja	 lisääntynyt	 pen-
soittuminen	tulevat	selkeästi	ilmi	myös	joidenkin	
lajien	parimäärien	kasvuna.	Tyypillisempien	kui-
vempien	niittyjen	lajeista	pensastaskun	parimäärä	
kasvoi	5:stä	peräti	15:een	ja	pensassirkkalinnun	1:
stä	 3:een.	 Pajukoiden	 lisääntyminen	 luhdalla	 toi	
järven	pesimälajistoon	uuden	lajin,	pensaskertun	7	
parin	voimalla.	Päinvastaisen	kehityksen	voimme	
havaita	esimerkiksi	Nisäjärvellä,	missä	vedenpin-
nan	noston	myötä	pensastasku	hävisi	pesimälajis-
tosta	(Hottola	1995c).
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Jatkuu seuraavalla sivulla

3.1.4 
Yhteenveto

Kesän	 2003	 linnustoselvityksissä	 Jouhtenukselta	
tavattiin	yhteensä	45	lintulajia	ja	287	paria	(tauluk-
ko	9).	Lukumääräisesti	 runsaimpia	olivat	 ruoko-
kerttunen	(75),	pajusirkku	(47),	sinisorsa	(18)	sekä	
jaetulla	neljännellä	sijalla	taivaanvuohi	ja	pensas-
tasku	(15	paria).

Kesän	1991	linnustoselvitykseen	(Hottola	1993)	
verrattuna	kokonaisparimäärä	 laski	puoleen.	Pa-
rimäärän	 laskuun	 vaikutti	 eniten	 runsaslukui-
simman	lajin,	ruokokerttusen	kannan	romahdus.	
Lähes	yhtä	merkittäviä	olivat	naurulokkikolonian	

Laji 1991 Pesiviä pareja 
2003

Muutos

Silkkiuikku (Podiceps cristatus) 2 - (-2)

Härkälintu (Podiceps grisegena) 1 - (-1)

Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) 3 - (-3)

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 15 18 (+3)

Haapana (Anas penelope) 4 2 (-2)

Tavi (Anas crecca) 18 7 (-11)

Heinätavi (Anas querquedula) 5 2 (-3)

Jouhisorsa (Anas acuta) 9 - (-9)

Lapasorsa (Anas clypeata) 5 8 (+3)

Punasotka (Aythya ferina) 6 2 (-4)

Tukkasotka (Aythya fuligula) 10 - (-10)

Telkkä (Bucephala clangula) 15 8 (-7)

Uivelo (Mergus albellus) 1 1 (0)

Kaulushaikara (Botaurus stellaris) 1 1 (0) 

Luhtakana (Rallus aquaticus) - 1 (+1)

Kurki (Grus grus) 1 2 (+1)

Pikkulokki (Larus minutus) 4 - (-4)

Naurulokki (Larus ridibundus) 42 - (-42) 

Kalalokki (Larus canus) 13 11 (-2)

Kalatiira (Sterna hirundo) 9 3 (-6)

Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus) 2 1 (-1)

Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) 14 15 (+1)

Isokuovi (Numenius arquata) 2 2 (0)

Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) 1 2 (+1)

Metsäviklo (Tringa ochropus) 3 3 (0)

Valkoviklo (Tringa nebularia) 2 2 (0)

Liro (Tringa glareola) 2 2 (0)

Rantasipi (Actitis hypoleucos) 1 1 (0)

Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) 1 1 (0)

Pikkutikka (Dendrocopos minor) 1 - (-1)

Taulukko 23a. Jouhtenuksen pesimälinnusto kesällä 2003 sekä parimäärät 1991 (Hottola 1993). Suluissa vuoden 2003 
parimäärien erotus verrattuna vuoteen 1991 (lihavoidulla runsastuneet lajit).

häviäminen	sekä	vesilintutiheyden	lasku	puoleen	
aiemmasta	 (taulukko	 22).	 Joidenkin	 kuivempien	
elinympäristöjen	lajien	runsastuminen	ei	kompen-
soinut	suuresti	parimäärän	laskua.

Suurin	yksittäinen	syy	parimäärien	laskuun	on	
vedenpinnan	alhaisuudesta	johtuva	elinympäris-
töjen	kuivuminen.	Selkeimmin	tästä	kärsivät	lähes	
kaikki	vesilintulajit,	rantakanat	sekä	ruokokerttu-
nen.	Vedenpinnan	nosto	olisi	ensisijainen	ja	kiireel-
lisin	 toimenpide	 Jouhtenuksen	 elinympäristöjen	
hoidossa,	 mikäli	 luontainen	 vedenpinnan	 nousu	
ei	asiaa	korjaa.	Vedenpinnan	nostosta	hyötyisivät	
useimmat	järvellä	pesivät	lajit,	erityisesti	lintuve-
sien	monet	arvokkaat	ja	vaateliaat	lajit.
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Laji 1991 Pesiviä pareja 
2003 Muutos

Kiuru (Alauda arvensis) 1 - (-1)

Niittykirvinen (Anthus pratensis) 4 6 (+2)

Metsäkirvinen (Anthus trivialis) 1 5 (+4)

Västäräkki (Motacilla alba) 3 2 (-1)

Keltavästäräkki (Motacilla flava) 1 1 (0)

Pensastasku (Saxicola rubetra) 5 15 (+10)

Pensassirkkalintu (Locustella naevia) 1 3 (+2)

Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum) 1 - (-1)

Ruokokerttunen (A. schoenohaenus) 261 75 (-186)

Rytikerttunen (A. scirpaceus) 2 2 (0)

Lehtokerttu (Sylvia borin) 3 1 (-2)

Hernekerttu (Sylvia curruca) - 1 (+1)

Pensaskerttu (Sylvia communis) - 7 (+7)

Tiltaltti (Phylloscopus collybita) - 1 (+1)

Pajulintu (Phylloscopus trochilus) 5 5 (0)

Harmaasieppo (Muscicapa striata) 1 - (-1)

Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) - 4 (+4)

Räkättirastas (Turdus pilaris) 2 - (-2)

Talitiainen (Parus major) 1 2 (+1)

Sinitiainen (Parus caeruleus) - 1 (+1)

Hömötiainen (Parus montanus) 1 - (-1)

Töyhtötiainen (Parus cristatus) - 1 (+1)

Hippiäinen (Regulus regulus) 1 1 (0)

Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) - 2 (+2)

Harakka (Pica pica) 1 - (-1)

Peippo (Fringilla coelebs) 1 5 (+4)

Vihervarpunen (Carduelis spinus) - 1 (+1)

Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) 1 - (-1)

Pajusirkku (Emberiza schoeniclus) 76 47 (-29)

Keltasirkku (Emberiza citrinella) - 1 (+1)

Yhteensä 45 lajia 561 287

3.2 
Jouhtenuksen 
muutonaikainen merkitys

3.2.1 
Kohteen arvo muuttolintujen 
levähdysalueena

Jouhtenus	on	maakunnallisesti	arvokas	muuttolin-
tujen	levähdysalue	(taulukko	3,	Hottola	1993).

Lintudirektiivin liitteen I lajit

Lintudirektiivin	 liitteen	 I	 lajeista	 Jouhtenuksella	
tavataan	pesimälajien	lisäksi	(ks.	alla)	levähtäjinä	
(L)	ja	ruokailevina	(R)	tai	satunnaisesti	(S)	seuraa-
via	lajeja:	

Kalasääski	 (L,R),	kiljukotkalaji	 (S),	haarahauk-
ka	(S),	merikotka	(S),	niittysuohaukka	(S),	sinisuo-
haukka	 (L,R),	 ampuhaukka	 (L,R),	 pyy	 (R),	 teeri	
(R),	metso	(R),	kapustarinta	(L,R),	suokukko	(L,R),	
vesipääsky	(L,R),	mustatiira	(S),	huuhkaja	(S),	hiiri-
pöllö	(S),	varpuspöllö	(S),	lapinpöllö	(S),	viirupöl-
lö	(S),	suopöllö	(R),	helmipöllö	(S),	palokärki	(R),	
pohjantikka	 (R),	 sinirinta	 (L,R),	 pikkusieppo	 (S),	
peltosirkku	(L) (Hottola	1993).
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3.2.2 
Harvinaisuudet

Havainnot	 Hottolan	 (1993)	 linnustoselvityksen	
täydennykseksi.

Pronssi-iibis	Plegadis falcinellus
2	SW	10.5.2003	(LL)

Harmaasorsa	Anas strepera
kn	21.5.2008.

Haarahaukka	Milvus migrans
Laskennoissa	 havaittiin	 yksi	 kiertelevä	 yksilö	
17.5.2003.

Niittysuohaukka	Circus pygargus
k	22.5.2002	(LL).

Kiljukotkalaji	Aquila clanga/pomarina
1	2-3kv	p>m	23.5.2005	(LL)

Viiriäinen	Coturnix coturnix
Ä1	 2.-3.6.2003,	 Ä1	 14.6.2004.	 Molemmat	 linnut	
samalla	paikalla	 lammen	kaakkoisrannan	 lähellä	
olevalla	pakettipellolla.

Pikkuhuitti	Porzana parva
kÄ	29.5.-1.6.1993	ja	1.6.	vielä	toinen	koiras	sekä	knÄ	
27.5.-8.6.1995.

Mustapyrstökuiri	Limosa limosa
1	4.5.1993	(soidintava),	2	21.4.2000.

Mustatiira	Chlidonias niger
2	jp	p	2.6.2007	(LL)

Kirjokerttu	Sylvia nisoria
Laskennoissa	havaittiin	3.-4.6.2003	laulava	2kv	k,	
joka	piti	reviiriä	lammen		SE-päässä	luhtaniityn	ja	
ruovikon	keskellä	olevissa	pajupuskissa.

Pikkusieppo	Ficedula parva
Laskennoissa	26.5.2003	n-pukuinen	lintu	varoitteli	
lintutornin	viereisissä	puissa.

Kalalokin kajatus kuuluu olennaisena osana lintujärvien äänimaisemaan.



147Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen raportteja  4 | 2009

4	 Solanlammen	linnusto

4.1 
Pesimälinnusto 

4.1.1 
Vesilinnut 

Kesän	 2003	 vesilintulaskennoissa	 Solanlammel-
la	 tavattiin	 12	 pesivää	 vesilintulajia	 ja	 66	 paria.	
(taulukko	23b).	Vesilintujen	tiheys	kesällä	2003	oli	
157,2	paria	neliökilometrillä.	Tiheys	on	lintuvesi-
en	vertailussa	toiseksi	suurin	Uudenkylänlammen	
jälkeen	(taulukko	22).	Dominantteja	lajeja	kesällä	
2003	olivat	sinisorsa	(14	paria),	lapasorsa,	punasot-
ka	sekä	telkkä	(10	paria).

Tiheyksiä	 tulisi	 vertailla	 samaa	 kokoluokkaa	
olevien	 järvien	 kanssa,	 sillä	 suuremmilla	 järvil-
lä	 ”hukkavesipinta-ala”	 on	 suurempi.	 Tiheydet	

yleensä	 laskevat	 huomattavasti	 lintuveden	 koon	
kasvaessa.	 Tosin	 kokoluokissa	 0,1–1	 (km2)	 vesi-
lintujen	 kokonaistiheys	 Etelä-Suomen	 tyypin	 II	
rehevillä	 lintujärvillä	 pysyy	 lähes	 vakiona	 (noin	
76	paria/km2	vesipinta-alaa	 kohti),	 kun	 se	koko-
luokassa	 3	 laskee	 noin	 puoleen	 (38,5	paria/km2)	
(Väisänen	ym.	1998).	

Väisäsen	ym.	(1998)	vesilintutiheydet	on	laskettu	
vesipinta-alaa	kohti,	kun	Pohjois-Karjalan	lintuve-
sien	vesilintutiheyksiä	laskettaessa	on	perinteisesti	
käytetty	lintuvesityöryhmän	ilmoittamia	avovesi-
alueen	 sekä	 luhta-	 ja	 ilmaversoiskasvillisuuden	
yhteenlaskettuja	 pinta-aloja	 (Väisänen	 ym.	 1998	
&	 taulukko14,	 Lintuvesityöryhmä	 1981).	 Tämä	
on	syytä	pitää	mielessä	lukuja	vertailtaessa;	tihe-
ydet	 ovat	 suuntaa-antavia.	 Mikään	 laskentatapa	
ei	 kuvaa	 täysin	 tyydyttävästi	 vesilintutiheyksiä.	
Kuvaavin	tapa	olisin	ilmoittaa	tiheydet	sekä	avo-

Näkymä Solanlammen lintutornista pohjoiseen. Kuvan keskellä erottuu vihreänä laaja sahalehtikasvusto.
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vesipinta-alaa	 että	 koko	 järveä	 kohti,	 jolloin	 jär-
ven	koon,	rehevöitymisasteen	ja	tiheyksien	välinen	
suhde	tulisi	paremmin	ilmi.	Siksi	taulukkoon	22	on	
lisätty	avovesipinta-alaa	kohden	lasketut	vesilintu-
tiheydet	niille	kohteille,	joista	avoveden	pinta-ala	
on	ilmoitettu.	

4.1.1.1 
Sulkivat vesilinnut
Solanlammella	on	merkitystä	vesilintujen	sulka-
satoalueena	(taulukko	3).	Sulkivien	vesilintujen	
määrät	ovat	kaikilla	puolisukeltajalajeilla	olleet	
keskiarvoa	 suurempia	 tai	 keskiarvoisia	 (haa-
pana),	mutta	sulkivien	sukeltajasorsien	(sotkat	
sekä	telkkä)	määrät	ovat	olleet	alle	keskiarvojen	
(taulukko	7). Sinisorsan	sekä	lapasorsan	sulkija-
määrät	ovat	olleet	kasvussa	(vuoteen	2007	asti),	
tavin	 sulkijamäärät	 ovat	 vaihdelleet	 voimak-
kaasti	 ja	muilla	sorsalajeilla	määrät	ovat	pysy-
neet	 jokseenkin	vakiona	koko	tarkastelujakson	
(v.	2003–2008)	ajan (Kontkanen	2008c).

Kesäisten	vesilintujen	maksimimäärän	perusteel-
la	voidaan	päätellä,	että	sinisorsa-,	haapana-	sekä	
lapasorsakoiraita	kertyy	parhaimmillaan	noin	kak-
sinkertainen	ja	tavikoiraita	kolminkertainen	määrä	
maksimaaliseen	pesimäkantaan	verrattuna.	Myös	
haapananaaraita	kertyy	sulkimaan	Solanlammelle	
enimmillään	selvästi	maksimaalisen	pesimäkannan	
ylittävä	määrä.	Sitä	vastoin	pääosa	pesivistäkin	pu-
nasotkakoiraista	 ja	 telkkänaaraista	muuttaa	sulki-
maan	muualle	(Kontkanen	2008c).	Sulkivien	vesi-
lintujen	sukupuolijakaumissa	kiinnittää	huomiota	
lähinnä	sinisorsanaaraiden	pieni	suhteellinen	osuus	
(taulukko	8).	Sulkivien	sinisorsanaaraiden	määrä	on	
odotettua	pienempi,	etenkin	kun	sinisorsan	pesimä-
tulos	vaikuttaisi	olevan	Solanlammella	keskimää-
räistä	heikompi	(taulukko	15a).

4.1.1.2 
Parimäärä- ja poikuelaskennat
Solanlampi	oli	yksi	helpoimmista	lintuvesikohteis-
ta	suorittaa	parimäärä-	sekä	poikuelaskentoja	ja	las-
kentaluotettavuus	suurimpia.	Solanlammen	kaksi	
avovesialuetta	hallitsi	lähes	täydellisesti	eteläpään	
lintutornista	sekä	pohjoispään	pellolla	olevalta	kal-
lionyppylältä.	Rannan	vesikasvillisuusvyöhykkeet	
ovat	kapeat	ja	kortteikko	lammelta	puuttuu	tyystin,	
joten	vesilinnut	eivät	yleensä	ole	hyvin	pitkiä	jak-
soja	havainnoijalta	näkymättömissä.	Tosin	lammen	

keskivaiheilla	 olevaan	 laajempaan	 yhtenäiseen	
ruovikkoon	–	 joka	erotti	 avovesialueet	 toisistaan	
–	poikueiden	oli	helppo	piiloutua.

Solanlammen	vesilintukanta	on	pysynyt	melko	
vakiona	 vuodesta	 toiseen	 (taulukko	 6a). Havait-
tujen	poikueiden	keskiarvoinen	määrä	per	vuosi	
(23,5)	on	suuri	suhteessa	parimäärään,	mistä	joh-
tuen	poikueita	tuottaneiden	parien	osuus	(49	%)	on	
huomattavan	korkea	(taulukot	10	&	15a).

Havaintotuntia	 kohti	 nähtyjen	 poikueiden	
määrä	 (4,34	 poikuetta/h)	 oli	 reilusti	 yli	 keski-
arvon	(3,44)	(taulukko	11).	Poikuemäärä	on	vaih-
dellut	(3,5–7,3)	jokseenkin	koko	aineiston	keski-
arvon	 tahdissa	 ja	 poikuemäärä	 Solanlammella	
on	 joka	 vuosi	 ollut	 keskimääräistä	 suurempi.	
Poikuekoot	 ovat	 olleet	 kaikilla	 lajeilla	 –	 poik-
keuksena	 punasotka	 –	 keskiarvoja	 suurempia	
nuorimmassa	 ikäluokassa	 (I),	 mutta	 tämän	
jälkeen	 poikuekoot	 pienenevät	 kaikilla	 lajeilla	
–	lapasorsaa	lukuun	ottamatta	–		keskimääräis-
tä	nopeammin;	vanhempien	ikäluokkien	(II,III)	
poikuekoot	 ovat	 keskiarvoisia	 tai	 keskiarvoja	
pienempiä	(taulukot	13b	&	13).	Keskimääräinen	
poikastuotto	 näyttäisi	 olleen	 puolisukeltajilla	
yleensä	 hyvä	 ja	 sotkilla	 yhtä	 hyvää	 vuotta	 lu-
kuun	ottamatta	heikko	(Kontkanen	2008c).

Yhteenveto vesilintulaskennoista

Solanlammen	vesilintutiheys	on	korkea	ja	hyvästä	
pesintämenestyksestä	 johtuen	 poikueita	 on	 kes-
kimääräistä	runsaammin.	Poikastuotto	vaikuttaa-
kin	useimmilla	lajeilla	hyvältä,	vaikka	poikuekoot	
ovat	useimmilla	lajeilla	pienentyneet	kesän	kulu-
essa	 jostakin	 syystä	 keskimääräistä	 nopeammin.	
Sukeltajasorsilla	 on	 kuitenkin	 ollut	 ilmeisiä	 vai-
keuksia	 kasvattaa	 poikueitaan	 lentokykyisiksi	
Solanlammella;	 sotkat	 ja	 telkät	 ovatkin	 ilmeisen	
usein	joutuneet	kuljettamaan	vanhemmat	poikueet	
veden	vähyyden	vuoksi	Syväsalmen	kautta	Viini-
järvelle	(Kontkanen	2008c).	Jos	pesimäjärvi	ei	ole	
otollinen	poikueiden	ruokailualue,	voivat	poikueet	
emonsa	mukana	vaihtaa	järveä	(Nummi	&	Pöysä	
1994).	 Viinijärven	 matalat	 rannat	 sopivine	 ilma-
versoiskasvustoineen	 ovat	 myös	 ilmeisen	 hyviä	
ruokailumaastoja	vesilintupoikueille.	Mahdollinen	
vanhempien	poikueiden	siirtyminen	Viinijärvelle	
vähentää	kilpailua	pienikokoisella	Solanlammella	
(Kontkanen	2008c).
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Taulukko 13b. Kesinä 2003–2008 Solanlammella laskettujen vesilintupoikueiden keskikoko ikäluokittain. % = ikäluokan 
suhteellinen osuus, N = kunkin ikäluokan poikuekoon laskentaan käytettyjen poikuehavaintojen määrä (vrt. taulukko 13).

4.1.1.3 
Lajikohtainen katsaus vesilinnustoon

Silkkiuikku	(Podiceps cristatus)		
Yksi	pari	pesi	kesällä	2003	lammen	eteläisellä	avo-
vesialueella	ja	se	sai	3	poikasta.	Yksi	pari	on	pesinyt	
myös	v.	2005–2008	(taulukko	6a).

Vaikka	 uikkujen	 yhteenlaskettu	 pesimätiheys	
(7,2	par/km2)	Solanlammella	on	lähellä	Etelä-Suo-
men	rehevien	lintuvesien	keskiarvoa	(8,6	par/km2),	
on	niiden	suhteellinen	osuus	vesilinnustosta	pieni	
(Väisänen	ym.	1998).	Tämä	johtuu	suurten	uikku-
jen	–	silkkiuikun	ja	härkälinnun	–	vähäisyydestä.	
Silkkiuikun	eloa	rajoittanee	eniten	veden	mataluus	
ja	vastaavasti	härkälintua	pesintään	 ja	 ravinnon-
hankintaan	optimaalisten	harvojen	kaisla-	ja	korte-
kasvustojen	puuttuminen	(Väisänen	ym.	1998).

Härkälintu	(Podiceps grisegena)
Ei	pesinyt	kesällä	2003.	Lammen	eteläpäässä	ha-
vaittiin	yksinäinen	lintu	26.6.	Härkälintu	ei	ole	pe-
sinyt	myöskään	v.	2005–2008	(taulukko	6a).

Mustakurkku-uikku	(Podiceps auritus)	
Kaksi	paria	pesi	kesällä	2003	lammen	pohjoispääs-
sä	lokkiyhdyskunnassa.	Lisäksi	viides	pariton	lintu	
havaittiin	samalla	paikalla	12.5.	Solanlammen	pie-
ni	mustakurkku-uikkukanta	on	viime	vuosina	(v.	
2005–2008)	taantunut	(taulukko	6a).

Laulujoutsen	Cygnus cygnus
Ei	pesinyt	kesällä	2003.	Lammella	havaittiin	pariskun-
ta	16.5.,	joka	myöhemmin	siirtyi	ilmeisesti	läheiselle	
Viinijärven	Torosenlahdelle.	Torosenlahdelta	kuului	
usein	ääntä	laskentojen	yhteydessä	ja	yksinäinen	lintu	
lensi	 joitakin	kertoja	Solanlammen	yli.	Kesällä	2004	
joutsenpari	yritti	pesintää	lammen	eteläpäässä	lintu-
tornin	edustalla,	mutta	pesintä	 joko	tuhoutui	 tai	ei	
edes	edennyt	munintaan	saakka.

Yksi	 joutsenpari	 on	 pesinyt	 kolmena	 neljästä	
(v.	2005–2008)		pistelaskentavuodesta;	pari	on	on-
nistunut	tuottamaan	poikueen	kahtena	vuonna	ja	
sen	poikuekoko	on	ollut	keskiarvoinen	(taulukot	
6a,	15a,	13b	&	13).	Havaintotuntia	kohti	nähtyjen	
poikueiden	määrä	(0,08	poikuetta/h)	oli	alle	kes-
kiarvon	(0,30)	(taulukko	11).

Ikäluokka Ia Ib Ic IIa IIb IIc III I II III

Sinisorsa % 8 15 31 15 4 8 19 52 28 20
N 2 4 8 4 1 2 5 13 7 5
poikuekoko 7,5 7,3 6,5 5,8 2 7 5,2 6,8 5,6 5,2

Haapana % 16 13 22 15 24 6 4 54 41 5
N 11 9 15 10 16 4 3 33 25 3
poikuekoko 5,3 4,9 3,6 4,1 4,7 4 3,7 4,4 4,3 3,7

Tavi % 24 5 19 24 14 5 8 46 46 9
N 9 2 7 9 5 2 3 16 16 3
poikuekoko 6,3 4 6,3 4,7 4 3 5,3 5,9 4,3 5,3

Jouhisorsa % 33 0 0 0 0 33 33 33 33 33
N 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2
poikuekoko 6 2,5 2,5 6 2,5 2,5

Lapasorsa % 17 0 28 11 22 11 11 43 43 14
N 3 0 5 2 4 2 2 6 6 2
poikuekoko 5 6 6,5 6,3 5,5 8 6,5 6 8

Tukkasotka % 40 20 20 20 0 0 0 75 25 0
N 2 1 1 1 0 0 0 3 1 0
poikuekoko 5,5 4 5 2 5,3 2

Punasotka % 21 21 29 14 7 7 0 77 23 0
N 3 3 4 2 1 1 0 10 3 0
poikuekoko 4 3 3,3 4 1 2 3,4 3,3

Telkkä % 21 47 16 5 5 0 5 83 11 6
N 4 9 3 1 1 0 1 15 2 1
poikuekoko 5,8 5,4 4 1 3 6 5,3 2 6
Ikäluokka Ia Ib Ic IIa IIb IIc III I II III

Laulujoutsen N 3
poikuekoko 4,7
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Sinisorsa	(Anas platyrhynchos)	
Sinisorsien	 parimäärä	 (14	 paria)	 ja	 pesimätiheys	
(33,3	 par/km2)	 on	 Solanlammen	 kokoiselle	 lam-
melle	korkea	(Väisänen	ym.	1998).	

Sinisorsaparien	määrä	on	vaihdellut	vuosittain	
jonkin	 verran	 (taulukko	 6a).	 Sinisorsaparit	 näyt-
täisivät	onnistuneen	tuottamaan	poikueita	keski-
määräistä	vähemmän	(taulukko	15a).	Poikueiden	
keskikoko	 on	 ollut	 nuorimmassa	 ikäluokassa	 (I)	
keskiarvoa	suurempi,	mutta	sen	jälkeen	poikuei-
den	keskikoko	on	pienentynyt	keskimääräistä	no-
peammin	(taulukot	13b	&	13).	Havaintotuntia	koh-
ti	nähtyjen	poikueiden	määrä	 (0,52	poikuetta/h)	
oli	alle	keskiarvon	(0,68)	(taulukko	11).	Poikueiden	
määrän	vuosittainen	vaihtelu	(0,3–1,0	poikuetta/h)	
on	ollut	melko	suurta;	heikoimpina	vuosina	(2005	
ja	2007)	sinisorsapoikueita	on	ollut	huomattavasti	
keskimääräistä	vähemmän	(Kontkanen	2008c).

Haapana	(Anas penelope)	
Haapanan	parimäärä	(6	paria)	antaa	korkean	tihe-
yden	(14,3	par/km2)	keskiarvoon	verrattuna	(Väi-
sänen	ym.	1998).	Myös	kuusi	poikuetta	havaittiin	
(Kontkanen	2008c).	Tämä	viittaa	erityisen	hyvään	
poikastuottoon	Solanlammella,	vaikka	mahdolliset	
virhelähteet	parimääräarviossa	sekä	lammen	pesi-
mäkantaan	kuulumattomien	poikueiden	mahdolli-
nen	sisältyminen	aineistoon	huomioidaan.	Toisaal-
ta	myös	lammen	pesimäkantaan	kuuluvat	linnut	
voivat	kuljettaa	poikueensa	pois.	Haapanapoiku-
eet	kuitenkin	viihtyivät	lammella	hyvin	ja	samoista	
tai	tn.	samoista	poikueista	saatiin	useita	havaintoja	
sekä	lammen	syvemmästä	eteläpäästä	kuin	mata-
lavetisestä	pohjoispäästä,	eteläisen	avovesialueen	
ollessa	vähän	suositumpi.

Haapanoiden	 parimäärä	 on	 pysynyt	 erittäin	
vakaana	(taulukko	6a). Haapanaparit	näyttäisivät	
tuottavan	poikueita	enemmän	kuin	mitä	parimää-
rä	sallii	(taulukko	15a),	mikä	kertonee	paitsi	erit-
täin	hyvästä	pesimämenestyksestä,	myös	siitä,	että	
parimäärä	voi	tulla	aliarvioiduksi	ja/tai	haapana-
emot	 tuovat	 lammelle	 poikueita	 lähialueilta	 (ks.	
edellä).	 Haapanapoikueiden	 keskikoko	 on	 ollut	
ikäluokissa	I	ja	II	keskiarvoa	suurempi,	mutta	van-
himmissa	 ikäluokassa	 (III)	 keskiarvoa	 pienempi	
(taulukot	13b	&	13).	Havaintotuntia	kohti	nähtyjen	
poikueiden	määrä	(1,49	poikuetta/h)	oli	selvästi	yli	
keskiarvon	(0,73)	(taulukko	11).	Poikueiden	mää-
rän	vuosittainen	vaihtelu	(0,6–2,3	poikuetta/h)	on	
ollut	suurta,	mutta	kaikkina	vuosina	poikuemää-
rä	on	kuitenkin	ylittänyt	vuosittaisen	keskiarvon	
(Kontkanen	2008c).

Tavi	(Anas crecca)	
Tavin	parimäärä	(5	paria)	lienee	lievä	aliarvio,	sillä	
poikueita	 havaittiin	 6	 (taulukko	 23b;	 Kontkanen	

2008c).	Tämä	viittaa	erityisen	hyvään	poikastuot-
toon	 ja	 siihen,	 että	 lähialueiden	 parit	 saattavat	
myös	tuoda	poikueitaan	Solanlammelle	(ks.	kom-
mentti	haapanan	kohdalla).	Tavipoikueet	ruokai-
livat	kaksi	kertaa	yleisemmin	 lammen	matalassa	
pohjoispäässä	kuin	eteläpäässä.

Tavin	parimäärä	on	vaihdellut	vuosittain	jonkin	
verran	(taulukko	6a).	Poikueita	tuottaneiden	tavi-
parien	keskiarvoista	(31	%)	yli	tuplasti	suurempi	
määrä	(72	%)	(taulukko	15a)	kuvastanee	paitsi	hy-
vää	pesintämenestystä,	myös	alueen	 ilmeistä	 so-
veltuvuutta	lähialueiden	tavipoikueille	–	eli	kaikki	
poikueet	eivät	välttämättä	ole	lammen	oman	pesi-
mäkannan	 tuottamia.	 Tavipoikueiden	 keskikoko	
on	 ollut	 Solanlammella	 keskiarvoista	 suurempi	
ikäluokassa	 I,	mutta	keskiarvoista	pienempi	 ikä-
luokassa	 II	 ja	keskiarvoinen	 ikäluokassa	 III	 (tau-
lukot	13b	&	13).	Poikueiden	määrän	vuosittainen	
vaihtelu	 (0,3–1,8	 poikuetta/h)	 on	 ollut	 suurta	 ja	
kahta	keskiarvoista	vuotta	 (2004	 ja	2007)	 lukuun	
ottamatta	poikueita	on	ollut	keskimääräistä	enem-
män	(Kontkanen	2008c).

Heinätavi	(Anas querquedula)	
Vesilintulaskennoissa	havaittiin	koiras	30.5.03	mi-
kä	 antaa	 tulokseksi	 yhden	 parin	 (taulukko	 23b).	
Emoja	poikueineen	ei	havaittu,	mutta	30.7.03	näh-
tiin	yksi	itsenäistynyt	nuori	lintu,	joka	yritti	liittyä	
tavipoikueeseen.

Heinätavin	parimäärä	on	vaihdellut	vuosittain	
paljon	 (taulukko	 6a).	 Solanlammella	 on	 havaittu	
edellä	mainitun	nuoren	linnun	lisäksi	pistelasken-
noissa	kaksi	poikuetta	(v.	2007	ja	2008),	mikä	riitti	
siihen,	 että	 kuuden	 vuoden	 aikana	 keskimäärin	
yhden	havaintotunnin	aikana	nähtyjen	poikueiden	
määrä	(0,04	poikuetta/h)	oli	koko	aineiston	keski-
arvoa	(0,01)	selvästi	enemmän	(taulukko	11).

Jouhisorsa	(Anas acuta)	
Vesilintulaskennoissa	havaittiin	koiras	8.5.03,	mikä	
antaa	tulokseksi	yhden	parin	(taulukko	23b).	Lisäk-
si	ennen	jouhisorsan	virallista	laskenta-aikaa	(tau-
lukko	17)	havaittiin	pari	30.4.	sekä	3.5.	Poikueha-
vainto	varmisti	vielä	onnistuneen	pesinnän;	7.6.	5	
pullIa	ja	11.7.	2	pullIIc	(molemmat	havainnot	lammen	
pohjoispäästä).	Poikue	tulkittiin	ikien	perusteella	
samaksi.	Varsinaisissa	poikuelaskennoissa	poikue	
havaittiin	pikaisesti	vain	kerran	emon	johdattaes-
sa	 jälkikasvunsa	nopeasti	kasvillisuuden	 turviin.	
Tilanne	kuvastaa	hyvin	sitä,	kuinka	vaikeaa	yksit-
täisten	poikueiden	havaitseminen	voi	olla	rehevillä	
lintuvesillä.

Jouhisorsa	on	Solanlammella	harvalukuinen,	ei-
kä	se	pesi	joka	vuosi	(taulukko	6a).	Poikueita	kuten	
parejakin	on	havaittu	kolmena	vuotena;	poikueita	
tuottaneiden	parien	osuus	(75	%)	on	ollut	huomat-
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tavasti	suurempi	kuin	keskimäärin	(10	%)	(tauluk-
ko	15a).	Havaintotuntia	kohti	nähtyjen	poikueiden	
määrä	 (0,12	poikuetta/h)	olikin	kolminkertainen	
keskiarvoon	(0,04)	verrattuna	(taulukko	11).

Lapasorsa	(Anas clypeata)	
Vesilintulaskentojen	 perusteella	 saadusta	 pari-
määrästä	 (10	 paria)	 laskettu	 tiheys	 (23,8	 par/
km2)	 on	 huomattavasti	 keskiarvoa	 korkeampi	
(Väisänen	ym.	1998).

Lapasorsaparien	määrä	on	vaihdellut	vuosittain	
jonkin	verran	(taulukko	6a).	Lapasorsaparit	näyt-
täisivät	onnistuneen	tuottamaan	poikueita	vähän	
keskiarvoista	enemmän	 ja	poikueiden	keskikoko	
on	ollut	kaikissa	ikäluokissa	keskiarvoja	suurem-
pi	 (taulukot	15a,	13b	&	13).	Havaintotuntia	koh-
ti	nähtyjen	poikueiden	määrä	 (0,37	poikuetta/h)	
oli	kaksinkertainen	keskiarvoon	(0,18)	verrattuna	
(taulukko	 11).	 Poikueiden	 määrän	 vuosittainen	
vaihtelu	 (0–1,3	 poikuetta/h)	 on	 ollut	 kuitenkin	
huomattavan	suurta	ja	heikoimpina	vuosina	(2005	
ja	2008)	Solanlammen	poikuemäärä	on	jäänyt	alle	
vuosittaisen	keskiarvon	(Kontkanen	2008c).

Punasotka	(Aythya ferina)
Solanlammen	pesivien	punasotkien	määrä	(10	pa-
ria)	on	arvioitu	naaraiden	perusteella,	koska	koirai-
den	määrässä	on	yleensä	huomattava	ylijäämä.

Punasotkaparien	määrä	on	vaihdellut	vuosina	
2005–2008	hyvin	vähän	(taulukko	6a).	Punasotka-
parit	näyttäisivät	onnistuneen	tuottamaan	poiku-
eita	vähän	keskiarvoista	enemmän,	mutta	poiku-
eiden	keskikoko	oli	nuorimmassa	ikäluokassa	(I)	
keskiarvoa	 pienempi	 ja	 poikueiden	 suhteellinen	
määrä	 nuorimmassa	 ikäluokassa	 oli	 keskiarvoa	
suurempi	(taulukot	15a,	13b	&	13).	Havaintotuntia	
kohti	nähtyjen	poikueiden	määrä	(0,27	poikuetta/h)	
oli	keskiarvoa	(0,17)	suurempi	(taulukko	11).	Poikuei-
den	määrän	vuosittainen	vaihtelu	(0–0,8	poikuetta/h)	
on	ollut	suurta;	vuosittainen	vaihtelu	huomioiden	So-
lanlammen	poikuemäärä	näyttäisi	tarkastelujaksolla	
olleen	kasvussa	(Kontkanen	2008c).

Tukkasotka	(Aythya fuligula)
Solanlammen	pesivien	tukkasotkien	määrä	(5	pa-
ria)	on	arvioitu	naaraiden	perusteella	(30.5.;	7k5n),	
koska	koiraiden	määrässä	on	yleensä	huomattava	
ylijäämä.

Solanlammen	 tukkasotkakanta	 on	 vaihdellut	
hyvin	vähän	lukuun	ottamatta	v.	2005	alhaista	pa-
rimäärää	(taulukko	6a).	Tukkasotkaparit	näyttäisi-
vät	onnistuneen	tuottamaan	poikueita	vähän	kes-
kiarvoista	enemmän	 ja	poikueiden	keskikoko	oli	
nuorimmassa	ikäluokassa	(I)	keskiarvoa	suurem-
pi	(taulukot	15a,	13b	&	13).	Havaintotuntia	kohti	
nähtyjen	poikueiden	määrä	(0,12	poikuetta/h)	oli	

keskiarvoinen	 (0,14)	 (taulukko	 11).	 Poikueita	 on	
havaittu	vain	kolmena	vuotena	kuudesta,	 jolloin	
poikuemäärän	 vaihtelu	 (0,1–0,3	 poikuetta/h)	 on	
ollut	suhteellisen	suurta	(Kontkanen	2008c).

Telkkä	(Bucephala clangula)
Telkkien	 parimäärä	 (10	 paria)	 on	 Solanlammen	
kokoiselle	lintuvedelle	korkea,	mutta	suhteellinen	
osuus	(15,2	%)	koko	vesilinnustosta	vastaa	keski-
arvoa	(Väisänen	ym.	1998).

Telkän	parimäärä	on	vaihdellut	heikkoa	v.	2004	
lukuun	ottamatta	melko	vähän	(taulukko	6a).	Poi-
kueita	tuottaneiden	telkkäparien	määrä	(45	%)	on	
ollut	selvästi	keskiarvoa	(22	%)	suurempi	(taulukko	
15a).	Telkkäpoikueiden	keskikoko	on	ollut	keski-
arvoista	suurempi	ikäluokassa	I	ja	näiden	untuva-
pukuisten	poikueiden	suhteellinen	osuus	on	ollut	
selvästi	 keskimääräistä	 korkeampi;	 vanhempia	
emojen	 seurassa	 olevia	 poikueita	 Solanlammella	
tavattiinkin	hyvin	vähän	(taulukot	13b	&	13).	

Tämä	 ei	 välttämättä	 kerro	 huonosta	 poikas-
tuotosta	 Solanlammella,	 koska	 telkkäemot	 lähes	
säännönmukaisesti	 vievät	 poikueensa	 pois	 pesi-
mäjärveltä	(Pöysä	1995).	Solanlammella	tavattiin-
kin	 enemmän	 orpoja	 ja	 yksinäisiä	 poikasia	 kuin	
muilla	laskentakohteilla.	Tämä	viittaa	siihen,	että	
telkkäemot	kuljettivat	säännönmukaisesti	vanhem-
mat	 poikueet	 pois	 Solanlammelta,	 mutta	 jättivät	
osan	poikasista	lammelle	(ks.	Osio	I,	luku	4.2.1.4).	
Mahdollisesti	Solanlammen	pienet	ja	matalat	avo-
vesialueet	 kävivät	 telkkäpoikueille	 ahtaaksi	 kil-
pailtaessa	rajallisista	ravintovaroista,	mikä	saattoi	
johtaa	 kuvatunlaiseen	 tapahtumaketjuun.	 Veden	
pinnan	lasku	pakottaa	sukeltajasorsia	kuivimpina	
kesinä	siirtymään	muualle,	mikä	osittain	selittää	
vanhempien	telkkä-	ja	sotkapoikueiden	vähäisyy-
den	Solanlammella	(Kontkanen	2008c).

Havaintotuntia	kohti	nähtyjen	poikueiden	määrä	
(0,46	poikuetta/h)	oli	keskiarvoa	(0,65)	pienempi	ja	
poikueiden	määrän	vuosittainen	vaihtelu	(0,2–0,8	
poikuetta/h)	on	ollut	varsin	suurta	(taulukko	11,	
Kontkanen	2008c).

Uivelo	(Mergus albellus)
Ei	pesinyt	kesällä	2003.	Lammen	eteläpäässä	ha-
vaittiin	11.7.03	yksinäinen	naaras.	Uivelo	ei	ole	pe-
sinyt	Solanlammella	myöskään	v.	2005–2008,	mutta	
sulkivia	lintuja	lammella	on	tavattu	keskimääräistä	
enemmän	(taulukot	6a	&	7).

Nokikana	(Fulica atra)
Yksi	pari	pesi	onnistuneesti	 lammen	eteläpäässä	
saaden	peräti	7	poikasta	(11.7.03).	Samana	päivänä	
nähtiin	 myös	 kolmas	 vanha	 lintu.	 Solanlammen	
nokikanakanta	 on	 ollut	 viime	 vuosina	 kasvussa	
(taulukko	6a).
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4.1.2 
Haikarat, kurki, rantakanat, 
kahlaajat, lokki- ja petolinnut

Kaulushaikara	ja	ruskosuohaukka	pesivät	lammen	
vankimmassa	 ja	 suurimassa	 yhtenäisessä	 ruovi-
kossa.	Kurki	pesi	ruovikossa	lintutornia	vastapäätä	
olevalla	rannalla.	Lisäksi	toinen	kurkipari	oleskeli	
usein	 ruskosuohaukan	 pesän	 lähistöllä,	 mutta	 ei	
tn.	pesinyt.	Kurjen	ja	ruskosuohaukan	pesintöjen	
onnistumisesta	ei	ole	tietoa.	Rantakanoja	ei	kesällä	
2003	havaittu.

Pikku-	ja	naurulokit	pesivät	yhdyskuntana	lam-
men	pohjoispäässä.	Lokkien	kannalta	edullista	on	
avovesialueen	keskellä	olevat	ilmaversoiskasvus-
tojen	 muodostamat	 pesimiseen	 soveltuvat	 saa-
rekeet.	 Naurulokeille	 on	 lisäksi	 lähellä	 runsaasti	
ruokailuun	soveltuvia	peltoja.

4.1.3 
Varpuslinnut

Solanlammen	varpuslinnusto	on	melko	yksipuoli-
nen	(taulukko	23b).	Runsaimpien	lajien,	ruokokert-
tusen	(56	paria)	ja	pajusirkun	(25	paria)	parimäärät	
ovat	 normaaleja	 Solanlammen	 kokoiselle	 kostei-
kolle.	Muiden	varpuslintujen	alhaiset	parimäärät	

johtuvat	pääasiassa	sopivien	pesimäympäristöjen,	
kuten	metsien	ja	rantaluhtien	sekä	pensastojen	vä-
häisestä	määrästä.

4.1.4 
Yhteenveto

Kesän	 2003	 linnustoselvityksissä	 Solanlammella	
tavattiin	 yhteensä	 37	 lintulajia	 ja	 285	 paria	 (tau-
lukko	 23b).	 Lukumääräisesti	 runsaimpia	 olivat	
naurulokki	 (75),	ruokokerttunen	(56),	pikkulokki	
ja	pajusirkku	(25)	sekä	sinisorsa	(14	paria).

Vesilintutiheys	 on	 lintuvesien	 vertailussa	 toi-
seksi	suurin	Uudenlylänlammen	jälkeen	(taulukko	
22).	Vesilintulajisto	oli	monipuolinen	ja	parimäärät	
useilla	lajeilla	huomattavan	korkeita	(taulukko	23b;	
Väisänen	ym.	1998).	Vesilintujen	pesintä	onnistui	
useilla	 lajeilla	 hyvin,	 mikä	 lienee	 huomattavalta	
osin	kookkaan	lokkikolonian	tuoman	pesimätur-
van	ansiota.	Lokkikolonian	hyvinvointi	onkin	lam-
men	linnustoarvojen	säilymisen	kannalta	merkit-
tävimpiä	tekijöitä.

Arvokkaiden	 suurikokoisten	 lintuvesilajien,	
kaulushaikaran,	kurjen	sekä	ruskosuohaukan	pesi-
minen	näin	pienellä	kosteikolla	lisää	lammen	suoje-
luarvoa	merkittävästi	(Kontkanen	2008c).	Lammen	
varpuslinnusto	on	sen	sijaan	sekä	määrällisesti	että	
suojeluarvoltaan	vähäinen	(taulukko	23b).

Telkkäpari alkukeväällä.
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Taulukko 23b. Solanlammen pesimälinnusto kesällä 2003.

Laji Pesiviä pareja 

Silkkiuikku (Podiceps cristatus) 1

Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) 2 

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 14 

Haapana (Anas penelope) 6

Tavi (Anas crecca) 5 

Heinätavi (Anas querquedula) 1 

Jouhisorsa (Anas acuta) 1 

Lapasorsa (Anas clypeata) 10

Punasotka (Aythya ferina) 10

Tukkasotka (Aythya fuligula) 5

Telkkä (Bucephala clangula) 10

Kaulushaikara (Botaurus stellaris) 1 

Nokikana (Fulica atra) 1

Kurki (Grus grus) 1 

Pikkulokki (Larus minutus) 25 

Naurulokki (Larus ridibundus) 75

Kalalokki (Larus canus) 3 

Kalatiira (Sterna hirundo) 2

Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) 6 

Metsäviklo (Tringa ochropus) 1

Rantasipi (Actitis hypoleucos) 1 

Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) 1

Niittykirvinen (Anthus pratensis) 1

Punarinta (Erithacus rubecula) 2

Pensastasku (Saxicola rubetra) 1

Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) 1

Ruokokerttunen (A. schoenohaenus) 56

Lehtokerttu (Sylvia borin) 2

Pensaskerttu (Sylvia communis) 2

Pajulintu (Phylloscopus trochilus) 3

Laulurastas (Turdus philomelos) 1

Hömötiainen (Parus montanus) 1

Peippo (Fringilla coelebs) 5

Vihervarpunen (Carduelis spinus) 1

Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) 1

Pajusirkku (Emberiza schoeniclus) 25

Keltasirkku (Emberiza citrinella) 1

Yhteensä 37 lajia 285
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4.2 
Solanlammen 
muutonaikainen merkitys

4.2.1 
Kohteen arvo muuttolintujen 
levähdysalueena

Solanlampi	on	maakunnallisesti	arvokas	muutto-
lintujen	levähdysalue	(taulukko	3).	Solanlammen	
merkitys	 muutonaikaisena	 levähdysalueena	 pe-
rustuu	alueellisesti	uhanalaisten	muuttolintulajien	
(kaulushaikara,	metsähanhi,	jouhisorsa,	heinätavi,	
uivelo,	 ruskosuohaukka,	 kalasääski,	 mustaviklo,	
pikkulokki)	säännölliseen	–	erityisesti	kevätmuu-
tonaikaiseen	–	esiintymiseen	alueella.	Levähtävät	
vesilintu-	 ja	 kahlaajamäärät	 ovat	 vähäisiä.	 Muu-
tonaikainen	havainnointi	lammella	tosin	on	ollut	
eritäin	vähäistä.

Lintudirektiivin liitteen I lajit

Lintudirektiivin	 liitteen	 I	 lajeista	 Solanlammella	
tavataan	pesimälajien	lisäksi	(ks.	alla)	levähtäjinä	
(L)	ja	ruokailevina	(R)	tai	satunnaisesti	(S)	seuraa-
via	lajeja:	

Uivelo	(L,R),	kalasääski	(L,R),	sinisuohaukka	(L,R),	
ampuhaukka	(L,R),	pyy	(R),	 teeri	(R),	 luhtahuitti	
(S),	suokukko	(L,R),	 liro	(L,R),	huuhkaja	(S),	var-
puspöllö	(S),	viirupöllö	(S),	suopöllö	(R),	helmipöl-
lö	(S),	palokärki	(R),	sinirinta	(L,R),	pikkulepinkäi-
nen	(L,R),	peltosirkku	(L).

4.2.2 
Harvinaisuudet

Harmaasorsa	Anas strepera
k	28.4.2007,	kn	30.4.-23.7.2008.

Mustaotsalepinkäinen	Lanius minor
Laskennoissa	havaittiin	5.6.2003	läheisessä	Hanin-
niemessä	laulava	k,	joka	viihtyi	paikalla	vain	yh-
den	päivän.

Lapasorsan neliviikkoisten poikasten (IIa/b) kyljet ovat puoliksi höyhenten peittämät. Pää ja alaselkä ovat tässä vaiheessa
vielä täysin untuvapuvussa.



155Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen raportteja  4 | 2009

5	 Kohteiden	suojeluarvo	ja	kunnostustarve

5.1 
Jouhtenuksen suojeluarvo

Jouhtenuksen	suojelupistemääräksi	saatiin	uuden	
laskentajärjestelmän	 mukaan	 65,7	 (Asanti	 ym.	
2002).	Edelliseen	laskentaan	verrattuna	pistemäärä	
laski	yli	kolmanneksen	ja	nykyisillä	pisteillä	Jouh-
tenus	 tipahtaisi	 valtakunnallisesti	 merkittävästä	
suojelukohteesta	 korkeintaan	 maakunnallisesti	
tärkeäksi	kohteeksi	(taulukko	2a).

Kesällä	suojelunarvoltaan	merkittävimmät	kol-
me	pesimälajia	Jouhtenuksella	olivat	kurki,	kaulus-
haikara	ja	ruskosuohaukka,	jotka	muodostivat	26,4	
%	 järven	 laskennallisesta	 suoleluarvosta.	Vastaa-
vasti	kesän	1991	kolme	suojelullisesti	arvokkainta	
lajia	olivat	naurulokki,	jouhisorsa	ja	mustakurkku-
uikku	 (yht.	 25,8	 %),	 mutta	 ne	 kaikki	 puuttuivat	
kesällä	2003	pesimälajistosta.	Tärkein	yksittäinen	
Jouhtenuksen	 suojeluarvoa	 laskeva	 tekijä	 joina-
kin	vuosina	onkin	vedenpinnan	alhaisuus,	mistä	
syystä	monet	arvokkaat	vesilintulajit	ovat	joko	voi-
makkaasti	taantuneet	tai	peräti	kadonneet	järven	
pesimälinnustosta	(taulukko	23a).

5.1.1 
Jouhtenuksen uhanalaiset pesimälajit 

Suomen	 uhanalaisista	 pesimälajeista	 (Rassi	 ym.	
2001)	Jouhtenuksen	pesimälajistoon	kuuluvat	luo-
kittain	seuraavat	lajit:

Äärimmäisen uhanalaiset:	ei	yhtään	lajia.

Erittäin uhanalaiset:	ei	yhtään	lajia.

Vaarantuneet: naurulokki1,	pikkutikka1,	rastaskert-
tunen1,	tiltaltti1	, 
1naurulokki, pikkutikka, rastaskerttunen ja tiltaltti ovat 
epäsäännöllisiä pesimälintuja.

Silmälläpidettävistä	 lajeista	 –	 joita	 ei	 aiemmasta	
tarkastelusta	poiketen	enää	katsota	uhanalaisiksi	
–	Jouhtenuksen	pesimälajistoon	kuuluvat:

Silmälläpidettävät:	 kaulushaikara,	 ruskosuo-
haukka,	tuulihaukka,	käki,	pensastasku	ja	pikku-
lepinkäinen

5.1.2 
Lintudirektiivin liitteen I lajit

Lintudirektiivin	liitteen	I	lajeista	Jouhtenuksen	pe-
simälajistoon	kuuluvat	seuraavat	lajit:

Mustakurkku-uikku	(Podiceps auritus)	
Lajin	 kannalta	 oleellisimpia	 suojelutoimenpiteitä	
ovat	lokkikolonioiden	pesimäedellytysten	paran-
taminen	sekä	pienpetopyynti.	Mustakurkku-uikku	
tuntuu	 viihtyvän	 parhaiten	 järven	 kaakkoisosan	
tulvapellolla	 lokkien	 tavoin.	 Välillä	 viljelyksessä	
tai	kesantona	olevan	pellon	tulvimisen	salliminen	
joinakin	vuosina	on	oleellisen	 tärkeää	 tulvikkoja	
hyödyntäville	 lajeille.	 Myös	 Jouhtenuksen	 länsi-
päässä	olevan	entisen	tulvaniityn	kunnostus	sekä	
liittäminen	 suojelualueeseen	 olisi	 tässä	 mielessä	
erittäin	tärkeää.

Tässä kappaleessa käsitellään pesivistä lajeista ne, 
joiden elinympäristöjä on EU-lainsäädännön nojalla 
suojeltava erityistoimin, jotta varmistetaan niiden 
säilyminen ja lisääntyminen levinneisyysalueellaan 
(direktiivi luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
79/409/ETY). Lisäksi käsitellään uhanalaisten lajien 
seurantaryhmän esityksen mukaiset Suomen erityis-
vastuulajit (E) (Rassi ym. 2001). Eritysvastuulajien 
Euroopan kannasta merkittävä osa pesii Suomessa.
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Kaulushaikara	(Botaurus stellaris)
Lajin	 menestymisen	 kannalta	 oleellisinta	 lienee	
pitää	veden	pinta	riittävän	korkealla	kuivimpina	
vuosina,	 jotta	pesimäruovikot	eivät	kuivu	 liiaksi	
sekä	turvata	pesimärauha	liikkumisrajoituksin.

Laulujoutsen	(Cygnus cygnus)	(E)
Laulujoutsenen	 suojelun	 kannalta	 oleellisinta	 on	
turvata	pesimärauha	liikkumisrajoituksin	sekä	riit-
tävän	korkea	veden	pinnan	taso.

Uivelo	(Mergus albellus)	(E)
Uivelon	tilannetta	voitaisiin	merkittävästi	parantaa	
pönttöjä	lisäämällä	sekä	veden	pinnan	nostolla.

Ruskosuohaukka	(Circus aeruginosus)
Ruskosuohaukan	suojelun	kannalta	oleellisinta	on	
taata	pesimärauha.	Kaulushaikaran	tavoin	ei	pe-
si	mielellään	kuivissa	 ruovikoissa	 (Väisänen	ym.	
1998),	joten	rajoitetusta	vedenpinnan	nostosta	voisi	
olla	hyötyä	myös	ruskosuohaukalle.

Kurki	(Grus grus)
Kurjen	suojelun	kannalta	oleellisinta	on	taata	pesi-
märauha	liikkumisrajoituksin.

Luhtahuitti	(Porzana porzana)
Luhtahuitti	 todennäköisesti	 hyötyisi	 vähäisestä	
vedenpinnan	 nostosta,	 sillä	 sukkession	 edetessä	
lajin	 pesimäympäristöksi	 soveltuvat	 saraluhdat	
kuivavat	ja	pensoittuvat.	

Pikkuhuitti	(Porzana parva)
Ei	ole	havaittu	linnustoselvityksissä,	mutta	hyvin	
harvinainen	pikkuhuitti	on	tavattu	Jouhtenuksella	
useammin	 kuin	 millään	 muulla	 maakunnan	 lin-
tujärvellä	(Hottola	1993;	ks.	Harvinaisuudet).	Laji	
todennäköisesti	 hyötyisi	 vedenpinnan	 nostosta	
muita	rantakanoja	enemmän.

Liro	(Tringa glareola)	(E)
Liro	hyötyisi	 järven	kaakkoisosan	pellon	ajoittai-
sesta	tulittamisesta	sekä	länsipäässä	sijaitsevan	en-
tisen	tulvaniityn	kunnostamisesta	 ja	 liittämisestä	
suojelualueeseen

Pikkulokki	(Larus minutus)	(E)
Jouhtenuksella	pesimäpaikkapulasta	kärsivän	pik-
kulokin	suojelun	kannalta	olisi	oleellisen	tärkeää	
säilyttää	järven	kaakkoisosan	tulvapellon	luonne.	
Jostakin	syystä	lokit	ovat	viime	vuosina	pesineet	
vain	tämän	pellon	laidalla	sen	tulviessa.

Kalatiira	(Sterna hirundo)	(E)
Kalatiira	ei	kaivanne	erityisiä	suojelutoimia	
Jouhtenuksella.

Pikkulepinkäinen	(Lanius collurio)
Pikkulepinkäinen	ei	kaivanne	erityisiä	suojelutoi-
mia	Jouhtenuksella.

Lisäksi	potentiaalisia	uusia	liitteen	I	pesimälajeja	
ovat	ampuhaukka,	pyy,	 teeri,	 suo-	 ja	helmipöllö,	
palokärki	sekä	pikkusieppo.

Suomen	 erityisvastuulajeja	 yllä	 mainittujen	 li-
säksi	Jouhtenuksella	pesivistä	linnuista	ovat:	haa-
pana	 (Anas penelope),	 tavi	 (A. crecca),	 tukkasotka	
(Aythya fuligula),	 telkkä	 (Bucephala clangula),	 jän-
käkurppa	 (Lymnocryptes minimus),	 isokuovi	 (Nu-
menius arquata),	valkoviklo	(Tringa nebularia)	sekä	
rantasipi	(Actitis hypoleucos).

Myös	 erityisvastuulajit	 hyötyisivät	 samoista	
kunnostustoimenpiteistä	kuin	direktiivilajit;	veden	
pinnan	nosto	ja	tulvapeltojen	luonteen	säilyttämi-
nen	 ovat	 keskeisimpiä	 kunnostustoimenpiteitä	
suojelun	kannalta.

5.2 
Jouhtenuksen kunnostustarve

FINIBA/IBA:	+/-		Alueen nimi:	Rääkkylän	lintuve-
det.	Kriteerilajit:	ks.	Joki-Hautalampi.

5.2.1 
Vedenpinnan nosto

Jouhtenuksella	rehevöityminen	on	edennyt	linnus-
tollisesti	yli	optimin	(taulukko	1).	Tosin	erämaisen	
luonteensa	 takia	 umpeenkasvuprosessi	 ei	 etene	
yhtä	 nopeasti	 kuin	 kunnostustoimien	 kannalta	
kiireellisimmillä	kohteilla	(taulukko	2a).	Tilanteen	
tekee	 ongelmalliseksi	 järven	 mataluus	 ja	 veden	
vähyys.	 Paras	 ratkaisu	 olisi	 nostaa	 veden	 pintaa	
50	cm	(Hottola	1993).	Lintuvesien	kunnostuksessa	
suositeltava	kertanoston	suuruus	on	20–30	cm.	Rei-
lumpi	nosto	tuhoaa	melko	varmasti	kasvillisuutta	
ja	pienemmän	noston	vaikutusta	eliöstöön	on	vai-
kea	 arvioida	 luontaisen	 vuotuisen	 vedenpinnan	
vaihtelun	takia	(Mikkola-Roos	1995).	

Jouhtenuksen	vesilinnuston	kannalta	kiireellisin	
ja	 tarpeellisin	 hoitotarve	 on	 vedenpinnan	 nosto.	
Vedenpinnan	 nosto	 Jouhtenuksella	 voitaisiin	 to-
teuttaa	kahdessa	vaiheessa.	Ensimmäisellä	kerralla	
veden	pintaa	nostettaisiin	30	cm.	Tämän	jälkeen	

Jouhtenuksen kunnostustarve ei ole kaikkein kiireel-
lisimpiä (taulukko 2a). Jouhtenuksen pahin ongelma 
– vedenpinnan alhaisuus – korjaantunee ainakin osit-
tain vedenpinnan luontaisen vaihtelun ansiosta; kun 
Saimaan vedenpinta palautuu lähelle normaalitasoa 
parannee Jouhtenuksen tila väliaikaisesti.
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tehtäisiin	 seurantaselvitys	 2–3	 vuoden	 kuluttua	
nostosta.	 Selvityksen	 pohjalta	 arvioitaisiin	 uu-
den	noston	(20	cm)	tarvetta	ja	ajankohtaa.	Veden	
pinnan	nosto	olisi	helpointa	toteuttaa	Piimäjoen	
suulle	rakennettavan	pohjapadon	avulla.	Pohja-
padolla	voitaisiin	myös	estää	kesän	2003	kaltaisen	
poikkeuksellisen	alhaisen	vedenpinnan	linnustol-
le	aiheuttamat	ongelmat.

Jouhtenuksen	kaakkoisosassa	suojelurajauksen	si-
säpuolella	oleva	viljelty	pelto	on	aiemmin	ollut	veden	
vaivaama,	mutta	nyt	pelto	on	pengerretty	ja	peltoa	
reunustavasta	ojasta	vettä	pumpataan	Sahinpuroon.	
Tämä	pelto	tulvii	ajoittain	niin	runsaasti,	ettei	vettä	ole	
pumpattu	pois.	Tällöin	se	on	hyvin	monien	kosteikko-
lintujen	suosima	ruokailu-	ja	pesimäalue.	Siksi	pellon	
tulvaluonnetta	on	hyvä	ylläpitää	ja	sopia	tarvittavista	
toimenpiteistä	maanviljelijän	kanssa.

Järven	länsipäässä	oleva	koste	niitty	on	myös	
pengerretty,	mutta	niitty	oli	kesän	2003	kuivuu-
desta	 huolimatta	 vetinen	 ja	 viljelykseen	 täysin	
sopimaton.	Niittyä	ei	olekaan	viljelty	aikoihin	ja	
se	on	nopeasti	pensoittumassa.	Niitty	olisi	syytä	
mahdollisuuksien	 mukaan	 lunastaa	 valtiolle	 ja	
liittää	 linnustonsuojelualueeseen.	 Tällöin	 myös	
penger	olisi	syytä	purkaa	tai	ainakin	raivata	puus-
tosta	 sekä	 poistaa	 niityltä	 liiallinen	 pensaikko.	
Niityn	arvo	vesilintujen	sekä	kahlaajien	ruokailu	
ja	pesimäalueena	on	tärkeä.	Kevättulvan	aikaan	
niitty	 on	 ollut	 aiemmin	 vesilintujen	 erityisessä	
suosiossa.

5.2.2 
Ruoppaus ja allikoiden kaivaminen

Jouhtenuksella	pahimmin	umpeenkasvaneet	alu-
eet	sijaitsevat	kaakkoisosassa	Sahinpuron	varressa	
sekä	 järven	länsipäässä.	Hottolan	(1993)	mukaan	
Sahinpuron	tuomaa	lietettä	voitaisiin	ruopata.	Sa-
hinpuron	varteen	voitaisiin	kaivaa	pieniä	allikkoita	
vesilintujen	ruokailualueiksi.	Allikoilla	ei	tarvitse	
olla	vesiyhteyttä	puroon,	mutta	itse	puroakin	voisi	
paikoin	 leventää	 laajaksi	allikoksi.	Ruoppauksen	
yhteydessä	syntyvät	maamassat	on	syytä	kuljettaa	
kosteikolta	pois.	Eloperäinen	maa-aines	on	hyvää	
maanparannusainetta	pelloille	(Väänänen	2002a).

Länsipäähän	voisi	myös	kaivaa	allikoita	vesilintu-
jen	ruokailualueiksi.	Tässä	yhteydessä	olisi	syytä	myös	
parantaa	lokkien	ja	vesilintujen	pesäpaikkapulaa	läjit-
tämällä	osa	ruopatuista	maamassoista	sopiviksi	saa-
rekkeiksi	länsipään	avovesialueelle.	Saarekkeisiin	kas-
vava	pensaikko	on	kuitenkin	raivattava	säännöllisesti	
(2–3	vuoden	välein),	jotta	ne	houkuttelisivat	sorsalin-
tuja	 ja	naurulokkeja	 (Mikkola-Roos	1995).	Sopivien	
pesimäkumpujen	pula	rajoittaa	etenkin	lokkilintujen	
ja	eräiden	vesilintujen	(varsinkin	uikut	ja	nokikana)	
esiintymistä	Jouhtenuksella	(Hottola	1993).

5.2.3 
Kasvillisuuden poisto

Vesikasvillisuuden	poisto	voi	 tulla	kysymykseen	
silloin	 kun	 järveä	 uhkaa	 nopea	 umpeenkasvu	 ja	
kasvillisuuden	 yksipuolistuminen.	 Silloin	 lin-
tuvesi	 ei	 enää	 tarjoa	 elinmahdollisuuksia	 moni-
puoliselle	 linnustolle,	vaan	lajisto	alkaa	köyhtyä.	
Kun	 vesikasveja	 poistetaan	 niittämällä,	 niitto	 on	
toistettava	 vähintään	 kolmena	 kesänä	 peräkkäin	
kohtuullisen	pysyvän	tuloksen	saamiseksi.	Niitet-
ty	kasvijäte	 tulee	kuljettaa	alueelta	pois,	 jottei	 se	
rehevöitä	 kosteikkoa	 lisää	 (Mikkola-Roos	 1995).	
Järviruoko	 on	 Jouhtenuksen	 vallitseva	 kasvilaji.	
Etenkin	kaakkoisosassa	ja	 järven	etelärannalla	se	
on	valloittanut	rannan	luhtaniityt.	Näillä	alueilla	
tulisi	rajoitettua	järviruo’on	niittoa	harkita	ennen	
vedenpinnan	nostoa.	

5.2.4 
Pienpetojen pyynti

Jouhtenuksen	pienpetotilanteesta	ei	kirjoittajalla	ole	
tietoa.	Kesän	linnustoselvityksen	yhteydessä	min-
keistä	ja	supikoirista	ei	tehty	havaintoja.	Sen	sijaan	
kalansyöjänä	tunnettu	saukko	havaittiin	uiskente-
lemassa	lintutornin	edustalla.	Pienpetotilanne	olisi	
syytä	 selvittää	esim.	koepyynneillä	 ja	 sen	 jälkeen	
arvioida	laajempimittaisen	pyynnin	tarvetta	järven	
vesilinnuston	pesimäolojen	parantamiseksi.

5.2.5 
Ihmistoiminnasta aiheutuva häiriö

Ihmistoiminnan	aiheuttamat	häiriötekijät	eivät	ole	
oleellisesti	muuttuneet	edelliseen	linnustoselvityk-
seen	 verrattuna	 (Hottola	 1993).	 Kalastuksesta	 ei	
kesällä	2003	ollut	mitään	häiriötä,	koska	vedenpin-
nan	 alhaisuuden	 vuoksi	 veneily	 oli	 käytännössä	
mahdotonta.	Silti	tulevaisuudessa	olisi	syytä	har-
kita	järven	etelärannalla	sijaitsevan	Jouhtenuksen	
tilan	rannassa	olevan	ruopatun	venepaikan	siirtä-
mistä	 toisaalle,	koska	venereitin	varrella	sijaitsee	
kolmen	aran	lajin	–	kaulushaikaran,	kurjen	ja	rus-
kosuohaukan	–	pesimäpaikka	(Kontkanen	2008c).	
Kesällä	2003	nämä	olivat	järven	suojelun	kannalta	
arvokkaimmat	kolme	lajia	ja	myös	tulevina	vuosi-
na	niiden	pesintä	näissä	parhaimmissa	ruovikoissa	
on	oletettavaa.

5.3 
Solanlammen suojeluarvo

Solanlammen	suojelupistemääräksi	saatiin	uuden	
laskentajärjestelmän	 (Asanti	 ym.	 2002)	 mukaan	
84,1	(taulukko	2a).	Tällä	pistemäärälle	Solanlampi	
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nousee	aiemman	luokittelun	mukaisesta	paikalli-
sesti	tärkeästä	kohteesta	maakunnallisesti	tärkeäk-
si	heti	Mattisenlahden	jälkeen	(Hottola	1999).

Kesällä	suojelunarvoltaan	merkittävimmät	kol-
me	 pesimälajia,	 naurulokki,	 pikkulokki	 ja	 puna-
sotka	 muodostivat	 peräti	 48,2	 %	 lammen	 suoje-
luarvosta	 (Kontkanen	 2008c).	 Lokkikolonian	 säi-
lyttäminen	onkin	Solanlammen	linnustonsuojelun	
avaintekijä,	sillä	 lokkien	hävitessä	kärsivät	myös	
lokkien	suojassa	pesivät	lajit,	kuten	mustakurkku-
uikku	ja	punasotka.

Jouhtenuksella	 varpuslintujen	 korkea	 osuus	
(20,6	%)	suojeluarvosta	kesällä	2003	johtuu	moni-
en	suojelun	kannalta	 tärkeiden	 lajien,	kuten	pik-
kulokin	 ja	 mustakurkku-uikun,	 häviämisestä	 tai	
voimakkaasta	taantumisesta,	jolloin	suojelullisesti	
vähämerkityksellisempien	 lajien	osuus	korostuu.	
Solanlammella	 puolestaan	 varpuslintujen	 osuus	
(6,2	%)	suojeluarvosta	on	maakunnan	lintuvesien	
keskiarvoa	(15,8	%)	selvästi	pienempi.	Varpuslintu-
jen	laji-	sekä	yksilömäärän	vähäisyys	Solanlammel-
la	 –	 ja	 siten	 varpuslintujen	 alhainen	 suojeluarvo	
–	johtuu	sopivien	elinympäristöjen,	kuten	niittyjen,	
saarien	ja	rantametsien,	niukkuudesta	suojeluraja-
uksen	sisäpuolella.

5.3.1 
Solanlammen uhanalaiset pesimälajit 

Suomen	 uhanalaisista	 pesimälajeista	 (Rassi	 ym.	
2001)	Solanlammen	pesimälajistoon	kuuluvat	luo-
kittain	seuraavat	lajit:

Äärimmäisen uhanalaiset:	ei	yhtään	lajia.

Erittäin uhanalaiset:	ei	yhtään	lajia.

Vaarantuneet: naurulokki

Silmälläpidettävistä	 lajeista	 –	 joita	 ei	 aiemmasta	
tarkastelusta	poiketen	enää	katsota	uhanalaisiksi	
–	Solanlammen	pesimälajistoon	kuuluvat:

Silmälläpidettävät:	kaulushaikara,	ruskosuo-
haukka	ja	pensastasku

5.3.2 
Lintudirektiivin liitteen I lajit

Lintudirektiivin	liitteen	I	lajeista	Solanlammen	pe-
simälajistoon	kuuluvat	seuraavat	lajit:

Mustakurkku-uikku	(Podiceps auritus)	
Mustakurkku-uikun	suojelun	kannalta	oleellisinta	
lienee	taata	lokkien	pesimäedellytysten	säilyminen	
lammella.

Kaulushaikara	(Botaurus stellaris)
Kaulushaikaran	suojelun	kannalta	oleellisinta	on	
taata	pesimärauha	liikkumisrajoituksin.

Laulujoutsen	(Cygnus cygnus)	(E)
Laulujoutsenen	 suojelun	 kannalta	 oleellisinta	 on	
turvata	pesimärauha	liikkumisrajoituksin.

Ruskosuohaukka	(Circus aeruginosus)
Ruskosuohaukan	suojelun	kannalta	oleellisinta	on	
taata	pesimärauha	liikkumisrajoituksin.	

Kurki	(Grus grus)
Kurjen	suojelun	kannalta	oleellisinta	on	taata	pesi-
märauha	liikkumisrajoituksin.

Pikkulokki	(Larus minutus)	(E)
Pesimäaikaiset	liikkumisrajoitukset	lokkien	suosi-
mien	pesimäalueiden	läheisyydessä	ovat	tärkeim-
piä	 toimenpiteitä	 pikkulokkien	 suojelun	 kannal-
ta.

Kalatiira	(Sterna hirundo)	(E)
Kalatiira	ei	kaivanne	erityisiä	suojelutoimia	Solan-
lammella

Suomen	erityisvastuulajeja	yllä	mainittujen	lisäksi	
Solanlammella	 pesivistä	 linnuista	 ovat:	 haapana	
(Anas penelope),	tavi	(A. crecca),	tukkasotka	(Aythya 
fuligula),	telkkä	(Bucephala clangula)	sekä	rantasipi	
(Actitis hypoleucos).



159Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen raportteja  4 | 2009

5.4 
Solanlammen kunnostustarve

FINIBA/IBA:	+/+		Alueen nimi:	Sysmäjärvi-Viini-
järvi.		Kriteerilajit:	ks.	Laikanlahti.

5.4.1 
Vedenpinnan nosto

Helpoin	ja	linnuston	kannalta	paras	ratkaisu	um-
peenkasvun	hillitsemiseksi	olisi	vedenpinnan	20–
30	cm:n	kertanosto.	Teknisesti	vedenpinnan	nosto	
olisi	helppo	toteuttaa	esim.	Syväsalmeen	rakennet-
tavan	pohjapadon	avulla.	Pohjapadolla	voitaisiin	
myös	estää	kesän	2003	kaltaisen	poikkeuksellisen	
alhaisen	vedenpinnan	linnustolle	aiheuttamat	on-
gelmat;	heinäkuun	 lopussa	 lammen	pohjoispään	
avovesialue	 oli	 kuivilla	 pohjaa	 myöten	 ja	 täysin	
sopimaton	sorsapoikueiden	ruokailualueeksi.

5.4.2 
Ruoppaus ja allikoiden kaivaminen

Lähitulevaisuudessa	 tullee	 tarve	 vedenpinnan	
noston	lisäksi	myös	ruoppaukselle.	Ruoppaukset	
tulevat	 ajankohtaiseksi	 ensimmäiseksi	 lammen	
pohjoispään	 avovesialueen	 syventäminen	 sekä	
sen	pitäminen	nykyisessä	koossaan.	Avovesialueen	
saarekkeisiin	ei	tule	koskea,	sillä	ne	ovat	lokkien	ja	
vesilintujen	suosimia	pesäpaikkoja.	Ruoppauksen	
yhteydessä	poistuisi	myös	kelluslehtisten	vesikas-
vien	juuristoa,	joista	erityisesti	ulpukka	saattaa	lä-
hitulevaisuudessa	muodostaa	vesilintujen	kannal-
ta	liian	tiheitä	kasvustoja	lammen	pohjoispäässä.

Ruoppauksen	yhteydessä	lammen	pohjoispään	
avovesialuetta	 reunustavaan	 osmankäämin	 ja	
järviruo’on	 muodostamaan	 vyöhykkeeseen	 voisi	
kaivaa	pieniä	allikoita,	jotka	soveltuisivat	monien	
kosteikkolajien	ruokailualueiksi.	Eteläisen	avove-
sialueen	pohjoispäässä	voitaisiin	avata	sulkeutuvia	
ja	umpeen	kasvavia	allikoita.	Pohjoisen	ja	eteläisen	
avovesialueen	välissä	olevaan	yhtenäiseen	ruovik-
koon,	jossa	kaulushaikara	ja	ruskosuohaukka	pe-
sivät,	ei	sen	sijaan	tule	koskea.

5.4.3 
Kasvillisuuden poisto 

Jos	 vedenpinnan	 nosto	 ei	 hillitse	 tarpeeksi	 järvi-
ruoko-	ja	osmankäämikasvustojen	leviämistä,	tu-
lee	 lähitulevaisuudessa	 tarve	 niitolle,	 joka	 takaa	
avovesialueiden	pysymisen	nykyisessä	koossaan.	
Kellus-	ja	uposlehtisten	vesikasvien	niittoon	ei	ole	
tarve	ryhtyä,	sillä	niiden	mahdollinen	liiallinen	ti-
hentyminen	voidaan	parhaiten	estää	ruoppaamalla	
(Mikkola-Roos	1995).

Lammen	eteläisen	avovesialueen	pohjoispäässä	
on	kymmenien	aarien	kokoinen	yhtenäinen	saha-
lehtikasvusto.	Sahalehtikasvusto	oli	erityisesti	haa-
panapoikueiden	suosimaa	ruokailualuetta,	mutta	
paikoin	 liian	 tiheä	 sorsien	 liikkua.	 Sahalehtikas-
vustojen	 poistoon	 tai	 harventamiseen	 ei	 kuiten-
kaan	ole	syytä	ryhtyä,	sillä	maamme	harvinaisin	
korentolaji,	viherukonkorento,	on	lähes	täysin	riip-
puvainen	uhanalaisesta	sahalehdestä.	Kesän	2003	
kartoituksessa	viherukonkorentoa	sekä	sahalehteä	
löytyi	Outokummun	Sätöslahdelta	ja	Värtsilän	Sää-
periltä	 (Penttinen	ym.	2003).	Solanlammen	saha-
lehtikasvustot	 eivät	 ole	 olleet	 aiemmin	 tiedossa,	
joten	viherukonkorentoa	sieltä	ei	ole	etsitty.	Mutta	
viherukonkorennon	 esiintyminen	 Solanlammella	
on	esimerkiksi	Sätöslahden	havaintojen	perusteella	
potentiaalista.

5.4.4 
Pienpetojen pyynti

Solanlammen	 pienpetotilanteesta	 ei	 ole	 kirjoitta-
jalla	tietoa.	Kesän	linnustoselvityksen	yhteydessä	
minkeistä	ja	supikoirista	ei	tehty	havaintoja.	Lam-
men	runsaan	vesilinnuston	ja	hyvän	poikastuoton	
perusteella	pienpetopaine	lienee	vähäinen.	Pienpe-
totilanne	olisi	kuitenkin	syytä	selvittää	lähivuosina	
esim.	koepyynneillä	ja	sen	jälkeen	arvioida	laajem-
pimittaisen	pyynnin	tarvetta	lammen	vesilinnus-
ton	hyvien	pesimäolojen	turvaamiseksi.

5.4.5 
Ihmistoiminnasta aiheutuva häiriö

Ihmisten	aiheuttama	häiriö	Solanlammella	on	ilmei-
sen	vähäistä.	Kesän	2003	linnustoselvityksissä	lam-
mella	ei	havaittu	ainuttakaan	veneilijää.	Lammen	
keskiosassa	itärannalla	Hiekan	tilan	kohdalla	oleva	
yksityisen	venerannan	veneet	olisi	kuitenkin	syy-
tä	siirtää	esim.	Syväsalmen	yleiselle	venerannalle.	
Näin	vähennettäisiin	 lammen	keskiosien	pesiville	
linnuille	sekä	ruokaileville	sorsapoikueille	aiheutu-
vaa	häiriötä.	Lammen	pohjoispäähän	olisi	syytä	saa-
da	pesimäaikaan	(1.5.-31.7.)	täydellinen	liikkumisra-
joitus	erityisesti	pesivän	lokkikolonian	vuoksi.

Solanlammen rehevöitymisaste on linnuston kann-
alta lähellä optimaalista eikä se kuulu kiireellisimpiin 
kunnostuskohteisiin (taulukot 1 & 2a). Kuitenkin 
Solanlampi on rehevyytensä ja kapeutensa vuoksi po-
tentiaalisesti nopeasti umpeen kasvava kohde, jonka 
tilaa on syytä tiiviisti seurata.
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Lentävää kaulushaikaraa pääsee näkemään melko harvoin, 
mutta sen öistä kumeaa puhallusta voi kuulla sitäkin useammin.


