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Työntäyteinen ensimmäinen puheejohtaja-
vuoteni on lopuillaan. Edellinen pj. Heidi Nie-
meläinen teki niin hyvän työn, että sitä  on 
ollut helppo ja hyvä jatkaa. Ilman toimivaa 
hallitusta asiat eivät olisi menneet niin hyvin. 
Kiitos siitä! 

Koko loppuvuosi 2011 on kullunut suoasioi-
den kimpussa. Lähinnä se on ollut perehtymis-
tä aiheeseen ja varsinkin turvetuotannon 
aiheuttamiin jätevesipäästöihin. Olen lukenut 
useita turvetuotantoon liittyviä lupahakemuk-
sia. Täytyy totuuden nimissä kertoa, että eivät 
todellakaan kuulu ydinosaamisalueeseeni. 

Muutamia oleellisia asioita on kuitenkin sel-
vinnyt:

1. Tällä hetkellä ei tunneta vesiensuojelume-
netelmää, jolla turvetuotanto ilman merkittä-
vää vesistöjen kuormitusta olisi mahdollista. 
Kiintoaine ja varsinkin veteen liuennut hu-
mus on suurin ongelma turvetuotannon vesis-
töpäästöissä. Edes uusimmilla taloudellisesti 
käyttökelpoisilla menetelmillä ei saada kuin 
korkeintaan puolet näistä päästöistä eliminoi-
tua hyvissä olosuhteissa. Rankkasateiden sat-
tuessa nykyiset vesiensuojelumenetelmät 
eivät toimi lainkaan.

2. Valvontaa ei oikeasti ole. ELY-keskus pys-
tyy tekemään tarkastuksia 3-4 vuoden välein. 
Jos niissä huomataan puutteita, niin turvetuo-
tantoyritykset saavat huomautuksen ja korjaus-
kehotuksen mutta kukaan ei käy tarkasta- 
massa onko muutosta tehty.

3. Turvesoilla rikotaan vesistönsuojelun lu-
paehtoja. Keski-Suomessa tehdyn tutkimuk-
sen mukaan kaikilla  turvetuotantoalueilla 
rikottiin ehtoja. Melkein puolella soista kirjat-
tiin ongelmia 2 – 4 kpl, kolmanneksella 5 – 
11 ja loput saivat yhden merkinnän. 

Pohjois-Savossa ei ole sen parempi tilanne. 
Tämän takia yhdistys on aktivoitunut turve-
asioissa. Meidän pitää puolustaa viimeisiä 
ojittamattomia soitamme ja varsinkin vesistö- 
jämme joita turvetuotannon jätevedet uhkaa-
vat. Olemme koonneet kotisivullemme suosi-
vut, josta löytyy artikkeleita, kannanottoja, 
mielipidekirjoituksia, asiakirjoja, tutkimuksia 
sekä tekemiämme muistutuksia ja valituksia. 
Sivut löytyvät osoitteesta:
http://www.iisalmenluontomuseo.net/

Toimintamme ei ole ollut turhaa, sillä saim-
me juuri tiedon siitä, että Vapo jätti valitta-
matta Kiuruveden Kotisuon päätöksestä 
(sivulla 4 juttu Kotisuosta). Tämä tarkoittaa 
sitä, että suo säästyy ainakin toistaiseksi tur-
peennostolta. Työ ei lopu tähän sillä ensi 
vuonna on tiedossa 12 - 15 uutta lupahake-
musta pelkästään Ylä-Savoon.

Onneksi yhdistyksemme on saanut apua pa-
rilta asiantuntijalta. Erityiskiitos menee ilman 
muuta entiselle runnilaiselle Janne Kumpulai-
selle. Ilman hänen aktiivista mukanaoloa em-
me olisi näin voimakkaasti puolustamassa 
viimeisiä soitamme.

Ilman  jäsenistön tukea emme voi toimia. 
Tämän takia toivonkin, että tulevana vuonna 
entistä useampi voisi tulla yhdistyksen toi-
mintaan aktiivisesti mukaan. 

Puheenjohtajan palsta
Jarmo Yliluoma

3



Sari Tikkanen

”Nyt tapellaan viimeisistä avosoista”

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri järjesti 
yhdessä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyk-
sen ja Kiuruveden luonnonystävien kanssa ret-
ken Lapinsalossa sijaitsevalle Kotisuolle. 
Kyseinen suo on vuosien saatossa tullut tutuk-
si luonnonsuojelupiirille piirin antaessa 
lausuntoja Vapon hakemiin  ympäristölupiin 
turpeennoston aloittamiseksi. Itä-Suomen alue-
hallintovirasto ei lupaa ole myöntänyt ja Va-
pon valitettua päätöksestä, asiaa on puitu eri 
oikeusasteissa vuodesta 2004 alkaen. Tällä 
hetkellä Kotisuo on vielä luonnontilainen, 
luonnoltaan arvokas suo.

Tämä vuosi 2011 on Suomen luonnonsuoje-
luliitossa nimetty luonnon hiilivarastojen tee-
mavuodeksi. Siinä pääsyy sille miksi olemme 
täällä nyt, taustoitti suoretkeä Kiuruveden 
luonnonystävien puheenjohtaja Liisa Räisä-
nen.

Suomessa erityisesti metsät ja suot toimivat 
luonnon omina hiilivarastoina. Huolehtimalla 
niistä suojelemme sekä luonnon monimuotoi-
suutta että hillitsemme ilmastonmuutosta. 
Luonnonsuojelu on siis mitä suurimmassa 
määrin ilmastonsuojelua, Räisänen jatkoi.

Myös yksittäisten maanomistajien valinnoil-
la on merkitystä.  Pieniä lähisoita voi jättää 
ojittamatta ja sitä kautta mahdollistaa niiden 
virkistyskäyttö. Myös pieni voi olla kaunista, 
Liisa Räisänen painotti.

Luonnontilaisen suoluonnon hyvät puolet ei-
vät rajoitu pelkästään hiilen varastointiin, 
vaan ne myös säätelevät ja tasaavat veden vir-
tausta. Suot ovat valuma-alueidensa vesiva-
rastoja ja pidättävät vesien mukana valuvaa 
kiintoainetta ja kivennäisiä. Suot suojelevat 
näin myös vesistöjä rehevöitymiseltä ja mah-
dollisesti haitallisilta aineilta. Metsäojitus vie 
suolta sen vedenpidätyskyvyn ja lisää valun-
taa vesistöihin. 

Näihin asioihin oli kiinnittänyt huomiota 
myös matkalla mukana ollut Valma Kaikko-
nen. Kyllä se niin on, että turvesuot pilaavat 
vesistöjämme. Mikään ei voi estää ojitettujen 
soiden vesien valumista vesistöihin. Katsoin 
vast’ikään televisiosta MOT-ohjelman, missä 
kerrottiin juuri  näistä asioista. Valma Kaikko-
nen ei kuitenkaan laittaisi turvesoita täysin 
pannaan. Välttämätöntähän niitä on jonkin 
verran olla energiantuotannossakin, mutta en 
minä  kaikille soille lupia myöntäisi. Marjas-
tusmahdollisuus on säilytettävä. Joka vuosi 
mekin käymme lakka- ja karpalosuolla, Kaik-
konen jatkoi.

Keruutuotteet, etenkin marjat, ovatkin tär-
keä ja rahallisestikin merkittävä soiden anti. 
Soiden tärkein marja on lakka eli hilla. Koko 
Suomen mittakaavassa mitattuna lakan poi-
minnasta ja myynnistä saadaan parhaina vuo-
sina useiden miljoonien eurojen tulot. Lakan 
ohella soilta poimitaan muun muassa karpa-
loa. Karpalolla onkin monien muiden marjo-
jen tavoin myös mikrobien kasvua ehkäiseviä 
ominaisuuksia. Karpalo näet estää virtsatietu-
lehduksia.

Luonnonystävät Kiuruveden Kotisuolla
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Mitkäs  pyllimisharjoitukset niillä nyt on, 
huudahti retken kuopus Helka Tikkanen retke-
läisten saavuttaessa ensimmäiset karpalomät-
täät. Samaan aikaan toisaalla luonnon- 
suojelupiirin sihteeri Pekka Tenhunen kertoili 
faktoja Kotisuosta. Kotisuo on laaja, keskeisil-
tä osiltaan luonnontilainen aapasuo. Ojittamat-
toman suoalueen pinta-ala on noin 85 
hehtaaria. Kotisuolla esiintyy monipuolisesti 
karujen aapasoiden suotyyppejä. Suon keskei-
set osat ovat laajalti rimpisten suotyyppien hal-
litsemia. Kotisuolla on useita metsäsaarek- 
keita, jotka lisäävät alueen monimuotoisuutta 
ja maisemallista arvoa.

Mikäli Kotisuo saatettaisiin turvetuotannon 
piiriin, tuotantovedet johdettaisiin Putouspu-
roa, Kukkopuroa ja Rikkajokea pitkin Näläntö-
järveen, minkä veden laatu on välttävä, 
Tenhunen kertoi huolestunut ilme kasvoillaan.

Yläsavolaisoppaina retkellä toimivat kiuruve-
tissyntyinen Timo Hämäläinen ja Jarmo Yliluo-
ma. Tämä on minulle tuttu suo niin kesäajalta 
kuin talveltakin, Hämäläinen totesi. Sen si-
jaan tämä ei ole minulle tuttu nimellä Koti-

suo. Minulle tämä on Saarisuo. Sillä nimellä 
se esiintyy kartassakin, Hämäläinen hämmäs-
teli. Nyt eletään niitä aikoja, jolloin tapellaan 
viimeisistä avosoista. Pohjois-Savon neljästä-
kymmenestä kartoitetusta suosta tämä on nel-
jänneksi lajirikkain lintujen suhteen, Timo 
Hämäläinen jatkoi.

Täällä esiintyy erittäin hyvä pikkukuovikan-
ta. Samoin alueella esiintyy kapustarintoja. 
Olenpa täältä löytänyt myös kotkan sulkia. 
Erityisen huolestunut kuitenkin olen riekoista, 
mikäli Vapo saa luvan turpeennoston aloitta-
miseen. Tämä on niitä viimeisiä riekon tukia-
semia Kiuruvedellä. Timo Hämäläinen ei 
sinällään ihmettele, että Vapo tavoittelee tur-
vetuotantoa kyseisellä suoalueella.

Tämä on syvä suo. Energiavaroiltaan yksi 
suurimmista kiuruvetisistä soista. Kotisuon 
karpaloita matkasi tämän retken päätteeksi ai-
na Kuopioon asti. Se, kuinka kauan aikaa kar-
paloita Lapinsalon maisemissa kasvaa, on jo 
toistamiseen Vaasan hallinto-oikeuden käsissä.
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Matti Tallgren

Saaristotien varressa sorsansammalia
Retkeillessään Lapinlahdella 20.10.2011 

Saaristotien varressa Akkalansalmen sillan-
pielessä Uolevi Skarén kiinnitti huomionsa 
rannan ja ruovikon välissä vapaassa vedessä 
kelluviin 0,5–1 cm levyisiin kasveihin. Niitä 
oli paikoin hyvinkin runsaasti muodostaen 
jonkinlaisia lauttoja. Vielä kuukautta myö-
hemmin kasveja kellui paikalla.

Iisalmen Luontomuseolla niitä arveltiin 
aluksi irtokelluviin kuuluviksi limaskoiksi, 
jotka esiintyvät suojaisissa vesissä. Jokin ei 
kuitenkaan täsmännyt. Lopuksi Sirkka Immo-
nen totesi, että levyt tuovat mieleen maksa-
sammalien sekovarren. Ja niistähän ratkaisu 
löytyikin!

Kyseessä on maksasammalissa (Marchan-
tiophyta) heimoon Ricciaceae kuuluva sor-
sansammal (Ricciocarpus natans). Se on 
heimonsa ainoa laji, miltei kosmopoliitti ja 
Suomessa paikoin yleinenkin Keski-Pohjan-
maa–Pohjois-Karjala-linjalle asti. Pohjoisem-
pana on vain muutamia esiintymiä.

Sorsansammal-nimitys voi juontua paitsi 
vesilintujen käyttämisestä leviämisapuna 
myös sorsan räpyläjalkaa muistuttavasta sy-
dämenmuotoisesta levymuodosta. Levyn al-
la on suomuja ja kiinnitykseen sopivia 
juurtumahapsia. Lisääntyminen tapahtuu 
yleensä verson paloista kasvullisesti, hyvin 
harvoin itiöiden avulla, tällöin rantamultaan 
joutuneilla yksilöillä.

Sorsansammal tunnetaan Pohjois-Savosta 
hyvin paikoittaisena, ajoittain kokonaan hä-
vinneenä ja joskus taas yllättäen runsaana 
kuten nyt. Laji hyötyy ihmistoiminnasta, jo-
ten vesien rehevöityminen edesauttaa sen 
runsastumista ja pohjoistumista.

Lisätietoja lajista saa mm. julkaisuista:

Ursing, B. 1962: Svenska växter, Kryptogamer.
Christiansen, M.S. & von Krusenstjerna, E. & 
Waern M. 1976: Itiökasvit värikuvina.
Buch, H. 1936: Suomen maksasammalet.
Ulvinen, T. & Syrjänen, K. & Anttila S. 2002: Suo-
men sammalet, levinneisyys, ekologia, uhanalai-
suus.
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Sorsansammal (Ricciocarpus natans) kuvattuna kasvupaikalta vesiastiaan tuotuna. 
Kuva: Pertti Kaarakainen



Matti Tallgren

Luonnonkukkaretki 2011
Iisalmen Luonnonystäväin Yhdistys osallis-

tui historiansa toiseen valtakunnalliseen luon-
nonkukkapäivä-tapahtumaan 19.6.2011 jär- 
jestämällä luonnonkukkapäiväretkeilyn Ryhä-
länmäkeen. Edellinen vastaava tapahtui 
14.6.2009 Kauppilanmäen maisemiin. Edeltä-
vistä kannattaa tietysti mainita lukuisat touko-
kuiset valkovuokkoretket Pörsänmäkeen sekä 
esimerkiksi v. 2008 tehty Luuniemi-kasviret-
ki.

Välivuonna 2010 päätettiin myöhäisen kesän-
tulon vuoksi retkeillä heinäkuun lopulla. Retki-
kohteeksi valittiin Ylemmäinen–Kurenpolvi- 
alue. Huono sateinen sää esti maastoon me-
non ja retki typistyi luontomuseolla pidetyksi 
kokoelmaesittelyksi. Erikoinen huomio kiinni-
tettiin kellokukkiin.

2009-luonnonkukkaretkellä kiinnitettiin eri-
koishuomiota orvokkeihin.

2011-luonnonkukkaretki Ryhälänmäkeen 
kohdistui erikoisesti ketojen, ahojen ja pien-
narten kukkakasveihin, korostaen niiden moni-
muotoisuutta ja samalla muistuttaen sen 
uhista. Retken aikana kello 13–17.30 vallitsi 
suotuisa sää. Mukaan saatiin järjestäjät mu-
kaan lukien yhteensä 18 osanottajaa kimppa-
kyydein.

Etukäteistiedustelu oli ilmaissut Ryhälän-
mäen kukkivan lajiston olevan oletettua pie-
nempi ja kukkimisen myöhäisempi. Niinpä 
aluksi tehtiin kierros Iisalmen Kotiseutu-
museon pihakedolle ja rantapolulle. Tämä lisä-
si oleellisesti lajilukumäärää. Ryhälänmäessä 
keskityttiin Hovin tilalle ja sen ympäristöön, 
puutarhaan, maatalousmaisemaan ja kyläpien-
tareille.

Retken puolivälissä nautittiin Hovin navet-

taan tehdyssä kesähuvilassa sen emännän 
Marjatta Mustosen tarjoama retkikahvi voilei-
vin, tortuin ja kukin (emäntää muistettiin lin-
nunpöntöin ja luontomuseolta saaduin 
pesupähkinöin). Sen aikana esiteltiin vuoden 
luonnonkukkatunnusta, tähtitalvikkia kirjoin, 
kuvin ja luonnosta poimituin iso- ja pikkutal-
vikkiyksilöin. Toisena kahvikeskustelun aihei-
na olivat maahamme viime aikoina 
levittäytyneet vieraslajit kuten kurtturuusu, lu-
piini, jättibalsami ja myrkkyputket.

Palatessa lähtöpaikalle, Iisalmen Luonto-
museolle, poikettiin katsomaan valtatie 5:n 
reunusta ja sisäluiskaa Päivärinteen talon koh-
dalla. Havaittiin runsaasti lisää niitty- ja pien-
narlajistoa. Päivärinteen ja Hovin entisistä 
viljelyksistä 11,5 ha kuuluu EU:n luonnonmo-
nimuotoisuussopimukseen, jolla pyritään pa-
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Pussikämmekkä, (Coeloglossum viride), metsistä 
siirtynyt hakamaille ym. Havaittiin valtatie 5:n 
luiskassa.



Tänä vuonna saimme erittäin satoisan sieni-
syksyn. Sieniretki ja -näyttely jäivät kylläkin 
järjestämättä, kun kaikki olivat ahkerasti met-
sissä korien ja sankojen kanssa. Luontomuseol-
le tuli tunnistettavaksi muutamia erikoisen- 
oloisia sieniä, ja niitä porukalla tunnistimme.

Heidi Niemeläinen oli jo elokuussa Saunanie-
men polulla pikkutyttöjen kanssa lenkkeilles-
sään löytänyt littanoita, kellertäviä sieniä. Ne 
tunnistettiin lapamörskyiksi (Spathularia fla-
va), joka kasvaa havumetsän neulaskarikkees-
sa. Se ei ole näillä seuduilla yleinen, mutta 
Etelä-Suomessa on  tavallisempi. Sienet väri-
kuvina-kirjan mukaan lapamörsky on syötä-
vä, mutta melko hajuton ja mauton. 
Englanninkielestä suomennettuna sen nimi on 
”keltainen maankieli” - paljon kuvaavampi ni-
mi kuin suomalainen.

Syyskuun alkupuoleela  suunnistaja Hannu 
Heiskanen toi luontomuseolle valkoisen, ison 
tatin. Se oli löytynyt vanhan kirkon (Kustaa 
Adolfin kirkon) pohjoispuolelta nurmikosta. 
Kun sienen halkaisi, halkaisupinta muuttui si-
niseksi. Päättelimme, että sieni on sinitatti (Gy-
roporus cyanescens). Laji tosin on Suomessa 
hyvin harvinainen, mutta ehkä kosteanläm-
min kesä on saanut sen täälläkin itiöemiä teke-

mään. Sinitatti kasvaa jalopuiden seuralai- 
sena, mutta myös männyn juurisienenä eikä 
ole varsinainen taigametsien laji. Tämä sieni 
ei ole erityisen herkullinen, mutta ei myös-
kään myrkyllinen, eikä vaadi esikäsittelyä.

Marraskuun alussa luontomuseolle tuotiin 
muutamia kauniin turkoosinvärisiä sieniä, hel-
tat olivat kermakahvin ruskeita, jalka oli ohut 
ja  turkoosinvihreä. Kirjojen avulla saimme 
sienelle nimeksi tarhakaulussieni (Stropharia 
cyanea) Nämä sienet kasvoivat pensaiden alla 
lahoavassa lehtikarikkeessa ja olivat iloinen 
väriläiskä mustuvien lehtien päällä. Se on 
Suomessa melko yleinen, mutta ei kelpaa syö-
täväksi.  Sen sukulainen, iso kaulussienihän 
on myrkyllinen.

Metsäretkillä löytyi mitä ihmeelisimpiä, 
yleensä tunnistamattomiksi jääneitä sieniä. 
Sienimaailmassa on monimuotoisuutta todella 
runsaasti.
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Hauskoja sienitapauksia hyvänä sienisyksynä
Sirkka Immonen

lauttamaan alueelle vanhat alkuperäiset niitty-
kasvit. Sopimukseen kuuluu mm: ei lannoitus-
ta, joka vuosi niitetään ja kuljetetaan niitot 
pois (sitä ei saa myydä; voi antaa rehuksi), 
alue on pidettävä siistinä jne. Olimme huomaa-
vinamme, että jonkinlaista muutosta on jo ta-
pahtunut, mutta totesimme, että pitkä- 
jänteisyyttä maisemanhoito vaatii. Toinen kym-
menen vuoden sopimusjakso alkaa 2016.

Iisalmen Luonnon Ystäväin Yhdistyksen 
luonnonkukkaretken anti koettiin huolimatta 
kukkimisen osittaisesta viipymisestä verraten 
esimerkiksi Etelä-Suomeen onnistuneeksi. La-
jeja kirjattiin ainakin 131. Erikoiskiitos kuu-
luu kahvintarjoajalle Marjatta Mustoselle, 
”helteessä” lajeja kirjanneelle Sirkka Immo-
selle, autokuljetuksen antaneille ja hyvin ret-
kestä tiedottaneille (lehtimuistiot, meno- 
vinkki-palstat, tapahtumajulisteet ja Luonnon-
suojelija-lehti).
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Ilpo Kuronen ja Marjo Torvinen
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Lintutorni poltettiin
Uolevi Skarén

"Kyllä minä niin mieleni pahoitin", kun mök-
kireissulla 29.09.2011 olisin tapani mukaan 
poikennut Käkijärven lintutornissa Mänttä-
Vilppulan Kolhossa. Tornista oli jäljellä enää 
mustunut raunio. Torni ehti toimia noin 30 
vuotta. Paikallinen kyllästämö lahjoitti puuta-
varan ja kunta maksoi työn. Lähimmän talon 
emäntä kertoi, että torni oli palanut aamuyöllä 
16.08. Palokunta tuli paikalle  liian myöhään. 
Mopopoikia epäiltiin tihutyöstä.

Rehevä Käkijärvi on Suomen vanhimpia 
suojelualueita. Se perustettiin 1900-luvun 
alussa kyläkunnan metsästäjien yhteisellä pää-
töksellä: vesilinnuillekin jätettiin suojapaikka. 
Sitä ne todella oppivat hyödyntämään. Esi-
merkiksi 12.08.2004 näin tornista noin 500 
Anas-yksilöä, lähinnä taveja, sinisorsia ja haa-
panoita tässä runsausjärjestyksessä. Kaulus-
haikara puhalteli toisinaan sakeassa ruovi- 
kossa. Loppukesällä kertyi rannoille myös 
harmaahaikaroita, kuten 8.8.2000 kolme ai-
kuista ja 11 nuorta lintua. 

Kurki ja laulujoutsen pesivät vuosit-
tain, melko usein näki myös ruskosuo-
haukan. Nuolihaukat sieppailivat 
taitavasti sudenkorentoja. Etenkin ison 
aallokon aikana kalasääski vieraili Keu-
russelältä, sillä Käkijärvi oli silloinkin 
varsin tyyni. Kerran näin miten tämä 
komea petolintu sai kynsiinsä ehkä puo-
likiloisen ruutanan, räpiköi sen kanssa 
vedessä pari minuuttia ja lähti viemään 
pois. Erikoisin laji lienee pikkuhuitti 
(Porzana parva), joka saatiin vastaa-
maan nauhuriääneen 9.6.1095 keskiyön 
jälkeen kello 01-02 tornin vieressä.

Ellei uutta tornia saada aikaan, jää 
moni lintuhavainto täällä tekemättä, sil-
lä rantoja kiertävä ruovikko ja sakea 
puusto estävät näkyvyyden. Mikä saa 
ihmisen tekemään näin älyttömiä teko-
ja? Se lienee kasvatuksen (tai sen puut-
teen) tulos.  Tehdään mitä mieleen juo- 
lahtaa.

Palokunta myöhästyi tornin sammutuksesta, 
kuva: Uolevi Skarén
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Huuhkajilla huonoa tuuriaUolevi Skarén

Syksyllä 2011 Luontomuseon tietoon tuli 
Ylä-Savosta kolme huuhkajan kuolemaa. Ta-
vallisin syy täällä on ollut sähköisku muunta-
jista. Se on myös valtakunnallisesti tärkeä. 
Rengastustoimiston tilastojen mukaan noin 
40 viime vuoden aikana Suomessa sähköis-
kuun kuolleista 2039 linnusta eniten (730 eli 
35.8%) oli huuhkajia. Sadasta lajista tässä 
ovat vain tavallisimmat uhrit. Toisena oli kana-
haukka,jota oli lähes viidennes.

Tilannetta on korjattu muun muassa muunta-
jia huputtamalla ja lisäämällä voimajohtopyl-
väiden päihin ylimääräinen poikkipiena, 
johon istuva ei koske johtoihin. Myrskyjen-
kin takia paras olisi kaivaa linjat maahan, mut-
ta se ei onnistu hetkessä.

Nyt sattuneet turmat eivät kuitenkaan johtu-
neet sähköstä. Selvin tapaus ilmeni 
18.9.2011, jolloin Veikko Lappalainen löysi 
Kiuruvedeltä Peltoaukeantie 31 ylikäytävältä 
junaan törmänneen ruhjoutuneen tupsukor-
van, jolla sisäisten vammojen lisäksi molem-
mat jalat olivat poikki. Tyhjä maha kieli 
onnettomasta jahtiretkestä.

Oudoimman löydön (15.9.2011) teki Juhani 
Jokinen Sonkajärven Sukevalla vankilan lähis-
töllä. Kävimme heti yhdessä paikalla, soistu-
neella vanhalla hakkuuaukealla. Lintu makasi 
ison mättään juurella selällään. Mättäällä oli 
puoleksi syödyn oravan takaruumis. Rigor 
mortis osoitti, että pöllön kuolemasta oli vain 
joitakin tunteja.

Mitään verijälkiä ei näkynyt eikä nyljettäes-
sä hauleja tai muita ammuksia. Maha oli täyn-
nä oravaa, ja pulleat lentolihakset osoittivat, 
että nälkiintymisestä ei ollut kyse. Lintu pai-
noi kolme kiloa siipivälin ollessa 159 senttiä. 
Kuolemansyynä oli raju isku päähän: oikea sil-

mä oli puhki ja vasen 
pullistunut. Takarai-
vonluu  oli lähes irti 
ja niskaranka poikki.

Sen sijaan jäi mys-
teeriksi, mitä oli ta-
pahtunut. Paikalta on 
satoja metrejä harva-
liikenteselle pikku 
tielle. Mahdollisen 
autoon törmäämisen 
jälkeen lintu ei olisi sitä matkaa tuossa kun-
nossa enää  päässyt. Yhtä oudolta tuntuu tör-
määminen vaikkapa kelopuun koviin oksiin 
saalista yrittäessä. Siihen kyllä sopisi silmän 
puhkeaminen, mutta tuskin kallon takaosan 
vamma.

Kolmas tapaus sattui 5.10.2011 Iisalmen 
Vääräjärvellä. Markku Moilanen kävi muuta-
man päivän matkan jälkeen mökillään löytäen 
pihalta kyhjöttämässä komean huuhkajan. Kä-
vin kutsusta paikalla: Bubo piti sadetta silmät 
viiruina ulkorakennuksen räystään alla. Miten 
saada se säkkiin? Mahtavia kynsiä on kunnioi-
tettava. Mukanani oli karvahattu kaverin hä-
määmiseksi, mutta isännällä parempi keino: 
kookas pyyheliina. Se silmillään lintua ei hu-
vittanut  rimpuilla, eikä sillä liene siihen enää 
voimiakaan juuri ollut.

Kotimatkalla poikkesin Erkki Pallosen kana-
lassa, josta nappasimme iäkkään kotkottajan 
Bubon evääksi. Kotona otus pääsi istumaan 
isoon häkkiin kannolle, vieressään kana ja 
metsämyyrä. Ilta pimeni. Aamulla lintu oli 
keikahtanut kuolleena kannolta. Kana ja myk-
rä olivat koskematta. Emme vielä tiedä, mikä 
sitä vaivasi. Pöllö odottaa pakkasessa. Aina-
kin se oli huuhkajaksi laiha (1.4 kg), lentoli-
hakset supistuneet. Ehkä se oli jotenkin sairas.

Kuva: Uolevi Skarén



Teemme tutkimusta lintujen pöntöistä, jois-
ta seuraamme onko eroa sileäpintaisten ja sa-
halautapintaisten pönttöjen pesinnän 
onnistumisessa. Seurannassa on yhteensä 20 
pönttöä, joista puolet höylätystä laudasta.

Seurasin Sahinjokivarressa olevaa sahalauta-
pönttöä keväällä 2011. Kesäkuun neljäs päivä 
siellä oli kuusi munaa, silloin emoa ei näky-
nyt. Seuraavan kerran katsoin pöntön sisältöä 
26.6.2011. Olihan yllätys: talitiaisemo oli hau-
tomassa ja avattuani pöntön katon se pyrähti 
lentoon ja alkoi kovasti varoitella. Sisällä oli 
melkoinen yllätys! Pesässä oli kaikkiaan 25 
munaa. Laitoin katon varoen kiinni ja pöntön 
paikoilleen, emo palasi hiljalleen pöntölle ja 
pujahti aukosta takaisin jatkamaan keskenjää-
nyttä työtään.

Kävin jälleen 10.7.2011 tarkistamassa tilan-
teen. Emo hautoi ja läksi varoitellen pakoon. 
Nyt talitiainen jäi hyvin lähelle pönttöä, josta 
se seurasi touhujani. Sisällä oli 2 vastakuoriu-
tunutta poikasta ja suuri määrä munia.

Aika kului, ja seuraavan kerran sorsanmet-
sästyksen aloituspäivänä 20.8.2011 tarkistin 
pöntön: yllätys yllätys,  pöntön seinät olivat 
hyvin sotkuiset ja pohjalla vain 7 kuoriutuma-
tonta munaa. Siis supertintti oli saanut maail-
maan 18 poikasta. Olivatko sitten kaikki 
munat omia vai olikohan naapuri auttanut. Ai-
kamoinen työ, joka tapauksessa, ruokkia niin 
suuri määrä alati nälkäisiä poikasia.

Aloitimme lintujen ruokinnan tänään 25.10. 
Huomaa että talitiaisilla menee hyvin, sillä 
ruokinnalla niitä käy valtavasti. Pihalla on sel-
lainen ”hyörinä” että niitä on mahdoton las-
kea.
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Uolevi Skarén

Metsäsopuli vaelsi Iisalmessa
Vuonna 2011 tunturisopuli oli runsaana Ylä-

Lapissa ja Ruijassa. Alempana myös taigan 
asukki metsäsopuli (Myopus schisticolor) sai 
jalansijaa. Esimerkiksi Posiolla Tuntsan alueel-
la Värriön  luonnonpuiston länsipuolella niitä 
näki syyskuun alussa päivisinkin, kertoo alu-
eella samoillut  Tarmo Saastamoinen.

Ylä-Savossa normaali myopuskanta näyttää 
olevan hyvin pieni ja laikuttainen. Harva edes 
tuntee  tätä sinänsä erikoisen näköistä sinertä-
vää töpöhäntää.Se herättää huomiota vasta tul-
lessaan metsien uumenista esiin vaelluksillaan.

Vuosina 1982-1983 metsäsopuli vaelsi Poh-
jois-Savossa etenkin Vesannolla ja Heinävedel-
lä (Skarén ym 1984). Ylä-Savoon tämä 
liikehdintä ei yltänyt. Ainoa vihje runsaammas-
ta kannasta tuli Iisalmen Hongikosta, jossa 
Kai Jäderholm löysi helmipöllön pesänpohjas-
ta keväällä 1982 peräti 36 myopuksen jätteet. 
Ilmeisesti saalis oli peräisin aivan suppeasta 
esiintymästä.

Helmipöllökin on taiga-asukki, joten sen peri-
aatteessa pitäisi helposti saada metsäsopulei-
ta. Viimemainittujen vähälukuisuutta osoittaa 
esimerkiksi, että Kain Kiuruvedeltä 1976-
1983 tutkimissa 6000 helmipöllön saaliseläi-

messä ei ollut yhtään myopusta.

Seuraava vaellus kirjattiin syyskuun puolivä-
lissä 1999. Silloin uistelijat kohtasivat Laaka-
järvessä Sotkamon ja Sonkajärven rajalla 
kellumassa kymmeniä, ilmeisesti hypotermi-
aan kuolleita metsäsopuleita (Iisalmen Sano-
mat 19.11.1999).

Senjälkeen Pohjois-Savossa näyttää olleen 
hiljaista myopusrintamalla. Tilanne muuttui 
vasta elokuun 2011 lopulla, jolloin Länsi-Iisal-
men Haapajärvellä mökillään käymässä ollut 
Martti Hahtola ilmoitti pihapiirin metsämyyrä-
ansoista tulleen myös useita metsäsopuleita. 
Kyseessä oli  selvä vaellus, jota päätimme seu-
rata.

Samoista pyydyksistä saimme lokakuun al-
kuun mennessä eli 24.8. - 5.l0.2011 peräti 120 
yksilöä. Ne tutkittiin ruumiinavauksissa tar-
koin.

NUORET NAARAAT VALLALLA
Kuten vastaavissa tilanteissa ennenkin, pää-

osa vaeltajista oli nuoria, alkukesällä syntynei-
tä naaraita. Niitä oli yhteensä 69 eli 57.5% 
koko saaliista. Sukukypsiä, synnyttäneitä naa-
raita oli 23 eli noin viidennes (19.2%) saamis-
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tamme. Niiden kohdun istukan jäljistä näki, et-
tä poikuekoko oli ollut varsin pieni, keskimää-
rin vain 3.42:

Tässä taulukossa on otettu huomioon ainoas-
taan selvät, suhteellisen tuoreet istukan jäljet. 
Joillakin  naarailla häämötti lisäksi heikkoja, 
katoavia arpia muistona varhemmista synny-
tyksistä. 

Sen sijaan sukukypsät urokset puuttuvat ai-
neistosta kokonaan. Ne tunnistaisi heti lepoon 
asettuvien kivesten koosta ja ulkonäöstä: rus-
kehtavia, velttoja pusseja. Ei tiedetä, mihin nä-
mä kantapapat katoavat.

Myös nuoria, kypsymättömiä uroksia oli vä-
hänlaisesti: 28 eli 23.3% kaikista. Tämän 
eron syy kuitenkin tunnetaan, joskin kesti pit-
kään ennen kuin se selvisi. Jo vuonna 1873 
W.Leche totesi, että Ruotsissa vaeltajametsäso-
pulit olivat pääasiassa nuoria naaraita. 

Tausta tähän outoon sukupuolisuhde (sex ra-
tio) jakaumaan alkoi selvitä häkkikokeissani 
1963, kun eräs eläteistäni synnytti 1.5. - 1.8. 
välillä 1+5+3+6 = 15 poikasta - kaikki tyttä-
riä! Elokuun lopulla tuo naaras kuoli odottaes-
saan viidettä poikuettaan. (Skarén & 
Kaikusalo 1966).

Samana vuonna Helsingin Eläinmuseossa 
kasvatettiin professori Olavi Kalelan johdolla 
Posiolta pyydettyjä metsäsopuleita, jotka sai-
vat 1073 poikasta. Kävi ilmi, että jälleen suu-
ri osa naaraista sai pelkkiä tyttäriä. Itseäni 
viisaammat perinnöllisyystutkijat (Fredga ym 
1976) totesivat taustalla olevan erikoisen gee-
nimutaation.

Näiden tulosten mukaan metsäsopuleista 
urokset ovat aina XY-tyyppiä saaden ihmisen 

tavoin kahdenlaisia siittiöitä, X ja Y. Yllätys 
koettiin kun tutkittiin noiden pelkkiä tyttäriä 
synnyttävien emojen geenejä: niilläkin oli  Y-
kromosomi! Mikseivät nekin sitten olleet 
uroksia? Niiden X-kromosomissa  on mutant-
tigeeni, joka estää Y-kromosomin urostavan 
vaikutuksen. Seuraavassa tällaista X on kuvat-
tu alleviivalla: X.

Niinpä naaraita voi olla kolmenlaisia, jokai-
sen jälkeläisissä oma sex ratio:

Jostakin syystä XY naaras saa vain X-muna-
soluja: sitä paitsi kuviteltu YY-yksilö olisi 
epäilemättä elinkelvoton. Muistanpa, miten 
koulussa jotkut risteytystestissä unohtivat al-
leviivata noiden ihmenaaraiden X:n = risteyt-
tivät kaksi koirasta keskenään. Geenit siis 
selittävät naarasenemmistön. Systeemi takaa 
sen, että onnellisissa oloissa pienikin kanta 
voi nopeasti paisua isoksi kuin tyhjästä, sillä 
urokset ovat moniavioisia.

Vaeltajia emme tavanneet enää lokakuun 
alun jälkeen, mutta osa niistä näytti asettu-
neen asumaan muutaman kilometrin päästä 
löytämäänsä vanhaan sammaleiseen kuusi-
metsään.
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vanhemmat XY x XX XY x XX XY x XY

sukusolut X, Y x X X,Y x X,X X,Y x X

lapset XY, XX XX,XX,XY,XY XX, XY

sex ratio 1:1 3:1 100% 
naaraita

poikuekoko 2 3 4 5 yht.

naaraita 3 7 7 2 19

poikasia 6 21 28 10 65
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Mustarotta on lämpimän ilmaston asukas, 
mutta lähinnä laivojen avulla se on levittäyty-
nyt lähes kaikkialle maailmaan. Tropiikissa 
se on paha sokeriruo´on ja kookospähkinöi-
den tuholainen.

Vanhojen tietojen mukaan se lienee asutta-
nut 1800-luvulla laajasti myös Etelä- ja Kes-
ki-Suomea. Esimerkiksi Kivirikko (1940) 
kertoo, että Hämeessä vielä vuosisadan 
1800/1900 vaihteessa mustarotta oli yleinen. 
Vuonna 1910 alueelle ilmestyi kookkaampi ta-
vallinen rotta (Rattus norvegicus) - ja mustat 
katosivat kymmenessä vuodessa.

Tätä onkin usein pidetty mustarotan häviämi-
sen syynä. Jo vuonna 2001 uhanalaisluettelom-
me (Rassi ym 2001) totesi lajin Suomesta 
kadonneeksi - "eikä se tuskin palaa vahvem-
man rotan kilpailun vuoksi." Asia ei kuiten-
kaan välttämättä ole näin selvä, kuten 
jäljempänä  huomataan. 

Mustarotta yritti saada meillä jalansijaa vie-
lä 1900-luvun loppupuoliskolla. Joulukuussa 

1949 löysimme Helsingistä Munkkisaaren 
myllyn edustalta kuolleen yksilön, joka vie-
tiin Eläinmuseoon.

Vuotta myöhemmin tapettiin Helsingin Ka-
tajanokalla rottasodassa eräästä varastosta 11 
mustarottaa, joista kuusi edusti mustaa rattus-
tyyppiä loppujen ollessa ruskeita frugivorus-
rodun näköisiä. Viimemainittu eroaa rotasta 
ruumista pidemmän häntänsä ja isojen kor-
viensa avulla, mutta väri voi olla  sama. Toi-
saalta tavallisesta rotasta tunnetaan mustia, 
melanistisia muotoja, joten pelkät näköha-
vaintomääritykset ovat epäluotettavia (Voipio 
1951). Mustarotat toimitettiin Eläinmuseoon.

Sen jälkeen allekirjoittanut kokeili louk-
kuonnea Länsisatamassa Jätkäsaaren suuressa 
varastorakennuksessa. Helmikuussa 1952 
sain sieltä mustarottaemon ja seitsemän vasta 
pesästä lähtenyttä eli noin kolmiviikkoista 
(Macdonald ym 1993) poikasta. Pari kuukaut-
ta myöhemmin saaliina oli taas emo ja nyt 
kahdeksan lähes edellisten (n. 20g) kokoista 
eli 23-32g painoista poikasta. Kaikki 17 oli-

Uolevi SkarénMustarotan katoaminen Suomesta

Mustarotta, kuva: Uolevi Skarén
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Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys täyttää 
joulukuussa 2012 60-vuotta. Tarkoitus on tuol-
loin juhlia perinteikästä yhdistystämme mo-
nin eri tavoin. Järjestämme mm. valoku- 
vanäyttelyn ja avoimet ovet Luontomuseolla.

Kuvia voi lähettää luonnon ystävien sähkö-
postiin 10/2012 saakka: 
toimisto@iisalmenluontomuseo.net

vat ruskeata värityyppiä.   Kiikutin ne nähtä-
väksi  Eläinmuseoon Paavo Voipiolle, joka 
ylen riemastui ja julkaisi asiasta tiedonannon 
(Voipio 1952). Saaliini oli kiusallinen vanhoil-
le teoreetikoille, joiden mukaan rakennuksis-
sa  rotta karkottaa mustarotan ainakin yläker- 
roksiin, ellei tyystin ulos. Nyt saamani musta-
rotat  asuttivat alhaalta ylös  koko varaston sa-
malla kun  tavalliset rotat palelivat ulkona: 
niitä ei saatu yhtään!

Tiedetään myös, että Berliinissä on ollut kel-
lareita, joissa asuu molempia lajeja (ks. Voi-
pio 1952). Lounais-Britanniassa Lundy- 
saarella mustarotat ovat sopeutuneet elämään 
luonnossa ympäri vuoden - vieläpä "vihollisen-
sa" tavallisen rotan kanssa (Twigg 1992). 

Vielä marras-joulukuussa 1954 pyydystin Jät-
käsaaren varastosta neljä mustarottaa, viimei-
set itse saalistamani. Senjälkeen lajista 
kuultiin 9.1.1965, jolloin merimiehet olivat 
tuoneet Helsingin satamasta riisilaivasta 
emon ja viisi pientä poikasta. Ne lienevät läh-
töisin Amerikasta: tuolloin tuli laivoja New 
Yorkista, Puerto Ricosta ja Rio de Janeirosta.

Sain kaksi naaraspentua eläteiksi ja toin ne Ii-
salmeen tammikuussa 1965. Otukset kasvoi-
vat nopeasti herkutellen muun muassa 
omenoilla, viinirypäleillä ja Orionin rottaruoal-
la. Leivästä ne eivät juuri välittäneet. Siskos-
ten häkki oli toisessa huoneessani, jossa asui 
lisäksi vapaana - Matias-lumikko  karvanvaih-

don seuraamiseksi. 

Viimein 11.9.1965 rotat olivat murtautuneet 
häkistään ja hurjastelleet huoneessa muun 
muassa repimällä ikkunaverhot. Puolta pie-
nempi Matias ei niille mitään mahtanut. Toi-
nen karkureista istuu nyt täytettynä Iisalmen 
Luontomuseon kallovitriinissä. Tämän jäl-
keen mustarotta lienee kadonnut Suomesta.

Se voi kyllä vielä palatakin satamien kautta. 
Tosin laivakyyti on hankaloitunut rahtialusten 
siirryttyä yhä  enemmän konttikuljetuksiin. 
Esimerkiksi Britannian itärannikolle tuli silti 
uusia esiintymiä vielä 1985-1989, muun 
muassa Liverpoolin kauppakeskuksiin 
(Twigg 1992).

Iisalmen Luontomuseossa on lisäksi Asko 
Kaikusalon lahjoittamat näytteet vuosilta 
1988-1997 Välimeren  saarilta: tusina ei-mus-
taa yksilöä Kreikan Samokselta ja Kreetalta. 
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Uolevi SkarénMikä tappoi minkin?

Kaivellessani vanhoja havaintoarkistoja 
osui eteen seuraavakin tarina.

Olin aamulla 10.8.1986 liikkeellä Kuhmon 
Kuusijoella rämettä tallustaen. Äkkiä keksin 
mättäältä minkin, joka näytti nukkuvan kaikes-
sa rauhassa. Miksei se huomannut lähestymis-
täni? Tosin kuvittelen olevani aika etevä 
liikkumaan sissimäisen hiljaa.

Pian selvisi, että kaveri ei enää unestaan he-
räisi. Otus oli alkukesällä syntynyt nuori 
uros, kuten puolen kilon paino ja kallon raken-
ne osoittivat.

Mitään verijälkiä ei näkynyt, vaikka nylkemi-
sen jälkeen selvisi, että otus oli tapettu rajuil-
la puremilla. Sitä oli puraistu niskaan, 
kurkkuun ja rintaan ulottuen jopa keuhkoihin 
asti. Nahassa olevien reikien väliä oli tavalli-
sesti 4-5 senttiä, mikä sopisi ison koiran tai su-
den kulmahampaiden kärkiväliksi. Ketulla 
väli olisi puolta pienempi, ahmalla ja ilveksel-
lä kolmisen senttiä. Nämä luvut on mitattu täy-
sikasvuisten eläinten kalloista.

Pohjois-Amerikassa tutkijat ovat sitä mieltä, 
että harva peto saalistaa minkkiä. Lähinnä mai-

nitaan huuhkaja, ilves, kettu, 
kojootti, susi ja mustakarhu. 
Kaikilla kuitenkin muu saalis 
on tärkeämpi. Itse pengoin 
kerran Kuhmossa alas pudon-
nutta kotkanpesää löytäen 
useita minkin kalloja.

On huomattava, että tätä 
minkkiä ei oltu syöty. Tätä ei 
ihmettele, jos on joskus joutu-
nut haistelemaan säikähtä-
neen minkin perärauha- 
sistaan pruikkasemaa kaasua. 

Siinä saattaisi kuuluisa haisu-
näätäkin mennä kateudesta vihreäksi.

Viime aterianaan nuorukainen oli syönyt sär-
keä. Lisäksi mahalaukussa oli aika pitkälle su-
laneena  nuori idänpäästäinen (Sorex 
caecutiens).

Minkin ravintoa on Pohjois-Amerikassa tut-
kittu paljon. New Yorkin osavaltiossa arvioi-
tiin mahalaukuista löytyneiden yksilöiden 
määristä, että pikkunisäkkäät olivat etusijalla, 
etenkin peltomyyrän suku Microtus) 12%, pii-
sami 5% ja päästäiset 5%. Paikoin piisameita 
löytyi jopa 36 prosentissa näytteistä. Niitä 
saalistivat etenkin isot, parikiloiset urokset. 

Usein kolmannes oli kalaa, viides osa sam-
makkoa. Rapua löytyi keskimäärin 14 prosen-
tista mahoista. Niukimmin tavattiin 
hyönteisiä, lintuja ja lieroja.

17

Ihminen on minkin pahin vihollinen. Kuva: Uolevi Skarén

Minkki ui, piirros: Jarmo Yliluoma
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Keväisissä pönttöjen tarkastuksissa sattuu sil-
loin tällöin, että siivekkäiden sijasta kohtaa-
kin nakertajia. Helmipöllön pönttöön asettuu 
yleensä orava, tiukempireikäiseen varpuspöl-
lön kotiin liituri.

Viimemainitut noudattavat lähes aina samaa 
kaavaa, kun katon poistaa. Emo istuu hievahta-
matta  pentujen päällä niin että naavapehmik-
keistä näkyvät enintään isot silmät. Otus 
suostuu poistumaan vasta kun varovaisesti on 
pujottanut kätensä sen alle ja nostanut. 

Tuolloin se pinkaisee avatun katon tai len-
toaukon kautta joskus aluksi - olkapäälle, mut-
ta useimmiten kotikuusen runkoon. Sitä se 
nousee neljä viisi metriä jääden tyynesti oksan-
hankaan odottamaan  häiritsijän poistumista.

Jos jää tarkastuksen jälkeen hetkeksi levähtä-
mään lähimättäälle, liituriemo palaa muuta-

massa minuutissa alas ja pujahtaa asuntoonsa.

Orava käyttäytyy toisin - tai ainakin se, jota 
seurailin vappuna 2011 Iisalmen Keskimmäi-
sellä.

Näin heti, että huiskuhäntä oli kaavaillut pe-
sää helmipöllöpönttöön: lentoaukko oli tukit-
tu kuusirisuilla. Kerran tällaisen telkänpöntön 
nähtyään  muuan kuhmolaistäti  kirjoitti pai-
kallislehteen  kiukkuisesti: kuka pojankloppi 
tekee tällaista kiusaa telkälle?

Poistin risut, jolloin oravaäiti sujahti ylös 
runkoon. Pesässä mönki viisi kuusi noin vii-
kon ikäistä äänetöntä poikasta, joihin en kos-
kenut. Kapusin alas jääden odottamaan viiden 
metrin päähän naapuripuun tyvelle. Tuuli kä-
vi itseni ja pesän välistä vieden hajuni pois. 
Pysyin liikkumatta.

Ennenpitkää emo laskeutui vähitellen alem-
maksi. Päinvastoin kuin liituri, tämä äiti oli 
hyvin hermona, levoton ja äänekäs: tsäk, tsäk, 
tsäk... Häntä viuhtoi sivuttain.

Lopulta naaras uskaltautui pesän viereen. 
Nyt se nuuski pitkään ja hartaasti juuri niiden 
oksien tyviä, joista olin hetki sitten pidellyt 
kiinni vanhoilla hirvennahkahanskoilla. Sen 
jälkeen se kauhistuneena  pakeni uudestaan 
ylemmille oksille, jolloin poistuin paikalta.

Ehkä eräs syy näiden sukulailajien tempera-
menttieroon pohjautuu vuorokausirytmiik-
kaan. Liituri on päivällä unelias ja pyrkii pian 
pimeään kotiinsa. Orava taas on valppammil-
laan ja ylen ketterä.

Uolevi SkarénOrava- ja liito-oravaemon käytös pesällä

Liito-oravaemo odottaa rauhallisena 
pönttöön pääsyä. 
Kuva: Uolevi Skarén
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12.11-11 oli Pohjois-Savon luonnonsuojelu-
piirin syyskokous Maaningalla Halolassa 
MTT:n tutkimuskeskuksessa. Ennen kokous-
ta MMT Perttu Virkajärvi kertoi tutkimusase-
man tutkimuksista ja erityisesti 
biokaasureaktorista. Itse reaktoriin ja kaasun-
tuotantosäiliöihin emme päässeet tutustu-
maan. Tärkeänä tutkimuskohteena on typpi-, 
fosfori- ja kaliumlannoitteiden imeytyminen, 
valuminen ja jäämät. Parhaillaan on menossa 
3-vuotinen tutkimuskoesarja biokaasujätteen 
lannoitusvaikutuksista.

Vuosikokous pidettiin laitoksen esittelyn jäl-
keen. Kaikki sujui jouhevasti puheenjohtaja 
Helvi Heinonen-Tanskin ohjauksessa. Erityi-
sesti §13: muut  mahdolliset asiat keskustelut-
ti pitkään, kun täällä Pohjois-Savossa on 
tullut malmikaivoksen (Talvivaara) ja turvesoi-
den päästöongelmia. Niistä päätettiin tehdä 

lehdistölle kannanotto ja perustaa suoryhmä. 
Ehdotus ryhmän perustamiseen tuli Iisalmen 
luonnon ystäväin yhdistykseltä. Ryhmän 
tarkoituksena on perhehtyä ja seurata 
turveuotantoa- ja vesistöhankkeita. Se tekee 
muistutuksia ja valituksia. Paikallisyhdis-
tykset voivat pyytää apua suoryhmältä ja itse 
aktivoida paikallisia ihmisiä miettimään toi-
menpiteitä.

Meitää ILYY:n edustajia oli mukava nelik-
ko paikalla: Eini ja Matti Tallgren, Marjatta 
Saarinen ja Sirkka Immonen. Kokouspaikka 
on upea vanha kartano ja tutkimuskeskus isoi-
ne vanhoine lehtikuusineen ja istutuksineen. 
Ulkona siellä olisi mielellään enemmänkin 
kierrellyt, mutta pimeys tuli jo aikaisin. Matti 
ajoi turvallisesti Martikkalan kylän kautta ta-
kaisin.

Sirkka ImmonenPohjois-Savon luonnonsuojelupiirin kokouksessa 

Sirkka Immonen, Marjatta Saarinen ja Matti Tallgren piirin kokouksessa. 
Kuva: Eini Tallgren
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Koulujen syysloman koittaessa lomakonka-
rit Krisse, Reetta ja Mummeli läksivät taas. 
Hellekalla oli loma eriaikaan ja kevään yo-kir-
joitukset pilvenä pään päällä, joten hän katsoi 
parhaaksi jäädä pois. Loma oli ns. omatoimilo-
ma, jolloin ei turvauduttu matkatoimistojen 
apuun vaan itse hankittiin lennot ja majoitus. 
Pientä jännitystä syntyi, kun lennot oli jo mak-
settu, mutta asunnosta ei ollut mitään tietoa. 

Lentokoneessa Krisse sitten paljasti, että 
asuntokin on! Ja olihan se – pikkurikkisen um-
pikadun varrella vanhassa kauniissa talossa 

osoitteessa, johon taksillamme ei 28 vuoden 
palveluaikana ole koskaan aiemmin ollut kyy-
tiä. Iso huone ja keittokomero oli saneerattu 
ja aivan nykyaikaiset mukavuuksineen. Ai-
noa ikävä puoli oli, ettemme voineet aamui-
sin tarkistaa, millainen on sää, sillä ikkunat 
aukenivat kapeaan syvään konkkeloon, joka 
aukeni ylöspäin. Kun kurotimme ulos ikku-
nasta, saatoimme nähdä ylhäältä pikkurikki-
sen taivasta, josta ei voinut päätellä, oliko 
pilviä vai ei. Hyvin kuitenkin nukuttiin, eivät 
ötökät eikä liikenteen melu häirinneet. Maa-
nalaisen asemat olivat lähellä ja olivatkin erit-
täin tehokkaat ja helppokäyttöiset. Nopeasti 
huristelimme eri puolille valtavaa noin 5 mil-
joonan asukkaan kaupunkia. 

Barcelona on Katalonian autonomisen maa-
kunnan pääkaupunki Koillis-Espanjassa. Ka-
taloniassa puhutaan katalonian kieltä, joka 
poikkeaa niin paljon espanjasta, että kielitai-
toiset matkakumppanini käyttivät yleensä 
englantia, jolla aika hyvin pärjättiin. Krisse ja 
Reetta olivat etukäteen tutustuneet Barcelo-
nan turisti- ym. tarjontaan, joten kartat esille 
ja menoksi. 

Antonio Gaudi on katalonialainen arkkiteh-
ti, jonka luomia mielikuvituksellisia muotoja 
ihmettelimme useampana pävänä. Hänen pää-
luomuksensa on Sagrada Familia-kirkko, jon-
ka rakentaminen aloitettiin 1880-luvulla ja 
jota rakennetaan yhä. Välillä työt seisoivat ra-
han puutteen vuoksi, mutta tällä hetkellä kir-
kon ympärillä oli rakennustouhu menossa. 
Sisältä kirkko on valmis ja vuonna 2026, jol-
loin on kulunut 100 vuotta Gaudin kuolemas-
ta, pitäisi kaikkien 18 tornin olla valmiina; 
nyt niitä on 8 (kuva 1).

Gaudin töissä ei saanut olla suoria linjoja, 
vaan kaiken piti olla kaarevaa.  Tämä piirre 

Eini TallgrenBarcelonan ihmeitä ja kuvia kasvitieteellisestä puutarhasta

Kuva 1: Sagrada Familia Antoni Gaudin suurtyö
Kuva: Krisse ja Reetta Tallgren
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näkyy hyvin kuvassa 2. Katalonialaiset eivät 
varauksetta hyväksyneet Gaudin erikoista tyy-
liä ja hän sai elinaikanaan kokea köyhyyttä ja 
kurjuutta. Mutta nyt hänen työnsä ovat Barce-
lonan turistien  suosituin kohde. Erikseen kan-
nattaa mainita Güellin puisto, joka on 
”alkuasukkaiden” mielipaikka ja jossa mm. ke-
ramiikkapalasilla päällystetyt penkit, patsaat 
krotiilit  ym. ovat ihmetyksen kohteina (kuva 
3).

Eräänä päivänä jätimme heltei-
sen kaupungin (sää todella suosi 
matkaamme – ei satanut ja mittari 
näytti 20 – 25 astetta) ja ”ilmateit-
se”- köysiradalla pääsimme Mont-
juicille. Tämä noin 200 m:n 
korkuinen ”vuori” on barcelona-
laisten henkireikä ja lenkkeilijöitä 
oli nauttimassa raikkaasta ilmasta 
metsäisillä poluilla. Me ihailimme 
kuuluisaa Olympiastadionia ja ko-
ko komeudessaan levittäytyvää 
Barcelonaa. 

Joan Miron museoon oli tietenkin 
tutustuttava, mutta monen monien mitä 
ihmeellisempiä taideteoksia sisältävien 
huoneitten läpi kahlattuamme kiirehdimme 
kohden kasvitieteellistä puutarhaa luonnon 
taidetta ihailemaan ja happea haukkaamaan. 
Siellä ei totisesti ollut tungosta – vain kaksi 
arvokkaan näköistä herraa tapasimme pienen 
lammikon reunalla, jossa ihastelimme pienen 
pieniä sammakoita, jotka hyppivät lumpeen 
lehdillä.

Kuva 2: Gaudin suunnitteleman, suuren monikerroksisen, talon kattoterassilla on hienoja savupiippuja. 
Talon valmistuessa lienee ollut uunilämmitys ja savupiiput tarpeen. Nyt ne pidetään kunnossa ja turis-
tien hämmästeltävinä. Osa talosta oli auki turisteille, mutta suurin osa asunnoista on ”normaalisti” 
asuttuja. Kuva: Krisse ja Reetta Tallgren

Kuva 3: Güellin puiston krokotiili. Kun näitä keramiikkatöitä val-
mistettiin, olivat katselijat ihmeissään, kun kauniit keramiik-
kalaatat rikottiin kappaleiksi ja sitten nämä aseteltiin ja liimattiin 
isolla työllä. Kuva: Krisse ja Reetta Tallgren
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Barcelonan kasvitieteellinen puutarha Mont-
juicilla on 14 hehtaarin kokoinen ja esittelee 
kahdeksan eri alueen kasvillisuutta: Austra-
lian, Etelä-Afrikan, Chilen, Kalifornian, Itäi-

sen Välimeren alueen, Läntisen Välimeren 
alueen, Pohjois-Afrikan ja Kanarian saarten. 
Nämä kaikki kuuluvat ilmastoalueeseen, jota 
me kutsumme Välimeren ilmastoksi. 

Todellisen kasvitieteilijän lienee erittäin mie-
lenkiintoista huomioida eroja ja yhtäläisyyk-
siä, joita näillä kahdeksalla alueella on.  Me 
emme tunteneet olevamme todellisia kasvitie-
teilijöitä, joten kiinnitimme huomiomme kau-
niisiin, erikoisiin, vanhoihin tuttuihin kas- 
veihin ja tuntemiimme hyötykasveihin. Ajan-
kohta ei ollut kaikkein suotuisin kasvien kan-
nalta. Monet olivat jo kukkansa kukkineet, 
hedelmiään kypsytteleviä tai talvilevossa. 

Kuvia otimme, mutta koska tämä meidän ra-
kas lehtemme ei kustannussyistä voi julkaista 
värikuvia, tyydymme julkaisemaan vain niitä 
kuvia, joista mustavakoisena saa jotain irti. 
(Täytyy kyllä tunnustaa, että toimintamme ku-
vien otossa oli niin leväperäistä, että suurin 
osa kuvistamme on yhäti nimiä vailla!) Toivo-
mus kuvien katselijoille: jos olette eri mieltä 
kasvien nimistä, voitte reilusti ilmaista sen.

Washingtonia filifera – palmu, jolla lehtiliuskojen 
laidat hajoavat säikeiksi ja peittävät rungon. 
Juurella kasvaa Kalifornian yucca, joka on hyvä 
esimerkki Kalifornian ja Välimeren kasvillisuuden 
yhteisistä piirteistä. Kuva: Krisse ja Reetta Tallgren

Eelis RissanenAndalucian auringossa
Miltä kuulostaa helle ja lintujen tarkkailu 

maalis-huhtikuussa? Yhtälö tuntuu erittäin 
houkuttelevalta ja on mahdollinen Etelä-Es-
panjassa. Alueen kautta kulkee yksi eteläisen 
Euroopan merkittävimpiä muuttolintureittejä 
Afrikassa talvehtiville linnuille. Tähän jut-
tuun on koottu kokemuksia kevään 2011 vii-
kon retkestä ja kerrottu muutakin tietoa 
aiheeseen liittyen.

OLESKELU ESPANJASSA
Espanjaan pääsee helposti, koska alueelle 

on säännöllistä lentoliikennettä. Erilaisia loma-

lentovaihtoehtoja on lukuisia. Tähän kuuluu 
yleensä myös majoitus. Jos käyttää muita len-
tovaihtoehtoja, kannattaa valita omankin mu-
kavuuden kannalta mahdollisimman suorat 
lennot. Majoittuminen on myös helppoa, ho-
telleja on lukuisia ja vuokralle on tarjolla usei-
ta vaihtoehtoja myös yksityiseltä taholta. 
Meillä oli liittymälento Kuopiosta Helsingin 
kautta Malagaan.

Auton vuokraaminen on myös helppoa, 
vaihtoehtoja on lukuisia. Helpointa on auton 
vuokraaminen lentokentältä, jolloin pääsee 
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heti liikkeelle. Autolla liikkumi-
nen on helppoa. Reippaampi lii-
kenteen rytmi saattaa aluksi 
oudoksuttaa, mutta siihen tottuu 
nopeasti.  Etelärannikolla on 
myös nopeita moottoriteitä, joi-
ta myöten pääsee näppärästi pai-
kasta toiseen. Moottoritiellä 
tosin joutuu maksamaan tietul-
lia. Mutta se on kyllä sen arvois-
ta verrattuna hitaaseen mate- 
luun ruuhkaisilla kapeilla pai-
kallisteillä. Auton vuokraami-
nen kaiken kaikkiaan on myös 
selkeästi edullisempaa kuin Suo-
messa.

Yleinen hintataso on edullisempaa kuin Suo-
messa, mikä näkyy erityisesti ruoan hinnassa. 
Ravintolassa syöminen on myös merkittävästi 
edullisempaa. Tässä mielessä oleskelu siellä 
on jopa Suomea edullisempaa.

LINNUSTOA JA LINTUPAIKAT
Espanjan linnusto on hyvin monipuolinen on-

han siellä tavattu kaiken kaikkiaan yli 550 lin-
tulajia. Biotooppeja on hyvin erilaisia. Mikäli 
haluaa nähdä monipuolisesti eri lajeja, kannat-
taa retkeillä erilaisissa elinympäristöissä. 
Ohessa on koottu muutamia erikoisuuksia eri-
tyyppisistä elinympäristöistä. Espanjan aluees-
ta löytyy lintupaikkaopaskirjoja ja netin 
kautta löytyy myös lintupaikkatietoja ja retki-
kertomuksia runsaasti. Näiden avulla on help-
po suunnitella omaa retkeä. Lomapaikkojen 
ympäristöistä löytyy usein rakennetun ympä-

ristön lisäksi pienipiirteisiä jokiympäristöjä, 
rantamaisemia sekä puistoja ym. Näiltä alueil-
ta voit löytää hyvinkin monipuolisesti erilai-
sia peruslajeja.

Merelle on monesta paikasta hyvät näky-
mät. Hiekkarannat ja niemenkärjet soveltuvat 
tähän tarkoitukseen parhaiten. Paremmin me-
relle näkee, jos pystyy katsomaan hiukan kor-
keampaa. Liian korkealle ei kannata mennä, 
koska tummat linnut häviävät helposti vettä 
vasten. Merelle katselu tuottaa varsinkin suu-
lia ja liitäjiä, kihuja ja lokkeja. Lajisto vaihte-
lee sen mukaan, katsooko merelle Välimeren 
puolelta vai Atlantin puolelta.

Sisämaassa sijaitsee erilaisia järviä, joista 
osa on useamman neliökilometrin laajuisia. 
Niiden lajistoa ovat tyypillisesti haikarat ja 
flamingot. Lisäksi järvien erikoisuuksia ovat 
valkopääsorsa, punapäänarsku, marmorisorsa 
ja kruununokikana.

Muuton seurantaan soveltuvat parhaiten ete-
läisimmän kärjen kohteet. Lähimmillään mat-
kaa Afrikan puolelle on reilut kymmenen 
kilometriä. Päivittäinen tuulen suunta ja voi-
makkuus vaikuttavat siihen, meneekö lintujen 
valtavirta itäisempää vai läntisempää reittiä. 
Liian kovalla tuulella tai kovin vastaisella tuu-
lella muuttoa on turha yrittää seurata.  Silloin 

Vastarannalla Afrikka, kuva: Eelis Rissanen

Käärmekotka, kuva: Eelis Rissanen



kannattaa tietenkin retkeillä muilla kohteilla. 
Matkamme aikana sattui kaksi hyvää muutto-
päivää, joiden lajistoa on koottu taulukkoon. 
Alueella pääsee erityisen hyvin seuraamaan 
petolintujen muuttoa. Petolinnut jäävät mones-
ti kaartelemaan ja ottamaan korkeutta aivan 
tarkkailupaikkojen tuntumaan.

Lounaisessa Espanjassa on vielä oma alueel-
linen erikoisuutensa. Siellä sijaitsee  Dona-
nan alue, joka koostuu pääasiassa Quidal- 
quivir joen suistosta ja reuna-alueista. Alue 
on laajuudeltaan peräti  10000 km2 suuruus-
luokkaa. Alueella on hyvin monenlaisia eli-
nympäristöjä. Siellä voi nähdä hyvin 
monipuolisesti lähes kaikkia alueella esiinty-
viä lajeja. Erityisesti siellä pääsee näkemään 
haikaroita, vesilintuja, kahlaajia ja lokkilintu-
ja.

LOPUKSI
Espanjaa on markkinoitu erityisesti perhelo-

makohteena. Monipuoliset elinympäristöt tar-
joavat myös   loistavia mahdollisuuksia 
linturetkeilyyn. Kohteita ja nähtävää riittää 
useammallekin reissulle. Lajimäärä kipuaa 
helposti toiselle sadalle ajankohdasta riip-
puen. Jos haluat vaihtelua linturetkeilyyn, 
suosittelen lämpimästi retkeilyä Espanjan lin-
tukohteille. Lämpötilan lisäksi saat elämyk-
sien lisäksi myös runsaasti määritys- 
kokemusta.  

Muuttolintujen määriä Espanjan eteläkärjes-
tä kahden päivän muutontarkkailun osalta:
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