
Ilmoita sinipyrstöhavainnoista
Sinipyrstö (Tarsiger cyanurus) on Pohjois-Karjalan 

harvinaisimpia pesimälajeja. Elinympäristökseen sini-
pyrstö kelpuuttaa vain vanhojen luonnontilaisten vaa-
rojen kuusikkorinteet. Pääosin toukokuun aikana pe-
simäpaikoille saapuvat sinipyrstökoiraat kuuluttavat 
alkukesän öinä reviiriään puhtaankirkkaalla laulullaan. 
Muuten melko huomaamatonta elämää viettävän ja 
aran sinipyrstön voi tällöin onnistua näkemään kuusen 
latvassa kaunista lauluaan toistamassa. 

Sinipyrstön esiintyminen Pohjois-Karjalassa painot-
tuu maakunnan itä- ja pohjoisosien erämaihin. Sopivilla 
kohteilla enemmän retkeiltäessä voitaisiin saada lisää 
tärkeää tietoa tämän harvinaisen ja maailmanlaajuises-
tikin melko huonosti tunnetun lajin esiintymiskuvasta. 

Kaikki sinipyrstöhavainnot ovat erittäin tärkeitä lajin 
vähälukuisuuden vuoksi, joten jos havaitset sinipyrstön, 
niin pyydämme ilmoittamaan havainnosta mahdol-
lisimman nopeasti Pohjois-Karjalan lintutieteelliselle 
yhdistykselle (PKLTY ry, PL 119, 80101 Joensuu).

Pohjois-Karjalan pesimälaji
Sinipyrstö kuuluu pesimälinnustomme uhan-
alaisimpiin lajeihin. Kauniinsinisen koiraan kir-
kasta laulunsäettä voi kuulla touko–kesäkuun 
aamuyön tunteina vanhojen, luonnontilaisten 
kuusikkovaarojen rinteiltä. Sinipyrstö kuuluu 
siperialaiseen havumetsävyöhykkeen lajistoon, 
ja se esiintyy Suomessa luontaisen levinneisyys-
alueensa länsilaidalla. 

Suomessa sinipyrstön esiintymisen ydinalu-
etta ovat maamme itäosan kuusikkovaarat Poh-
jois-Karjalassa, Kainuussa ja Koillismaalla. Lau-
lavia koiraita tavataan maassamme vuosittain 
muutamia kymmeniä. Sinipyrstö on pesinyt 
Pohjois-Karjalassa todistetusti vain kerran, kun 
kesällä 2005 löytyi Ilomantsista maastopoikasta 
ruokkiva sinipyrstökoiras. Tämän lisäksi elo-
kuussa 2004 rengastettiin Joensuussa täysin poi-
kaspukuinen sinipyrstö, jonka voidaan olettaa 
syntyneen maakunnan rajojen sisäpuolella.  

Aikuinen sinipyrstökoiras on helppo 
tunnistaa
Aikuisen koiraslinnun koko selkäpuoli on päästä pyrs-
töön asti yhtenäisen tummansininen ja alapuoli vaa-
lea. Kupeiden oranssit laikut ja vaaleaan vatsapuoleen 
yhdistyvä selvärajainen valkea kurkkulaikku erottuvat 
hyvin kaukaakin. 

Naaraat ja nuoret koiraat ovat keskenään suunnil-
leen samannäköisiä, selkäpuolelta yhtenäisen harmaita 
ja alapuolelta likaisen vaaleita, mutta kupeilla ovat 
sinipyrstölle tunnusomaiset oranssit laikut sekä kurkussa 
on selvärajainen valkea laikku. Ainoastaan pyrstön 
yläpinta on sininen. Kesäisin tavattavista laulavista 
koiraista osa on näitä hailakamman värisiä nuoria, 
yhden vuoden ikäisiä yksilöitä. 

Esiintyminen ja elinympäristö
Pohjois-Karjala kuuluu maamme parhaisiin sini-

pyrstöalueisiin. Maakunnan itä- ja pohjoisosien 
kunnissa havaitaan vuosittain useita laulavia koi-
raita, ja hyvin todennäköisesti useita yksilöitä jää 
huomaamatta sopivien elinympäristöjen hanka-
lan saavutettavuuden ja vähäisen havainnoinnin 
takia.

Sinipyrstö on helpoimmin havaittavissa touko-
kuun puolivälin ja juhannuksen välisenä aikana. 
Sopivia elinympäristöjä ovat usein vanhojen metsi-
en suojelukohteet sekä muut luonnontilaiset kuusi-
valtaiset rinnemetsät. 

Sinipyrstökoiras kuuluttaa reviiriään puhtaan-
kirkkaalla, lähes huilumaisella, parin sekunnin 
laulunsäkeellä innokkaimmin ilta- ja aamuyön 
tunteina. Tällöin onnekas vanhan metsän kulkija 
voi kuulla tämän joitakin satoja metrejä kantavan 
lyhyen laulunpätkän kaikuvan vaaran rinteeltä. Itse 
linnunkin pääsee usein näkemään, sillä sinipyrs-
tökoiras laulaa yleensä korkean kuusen latvani-
pukassa. 

Elämyksiä
Vanhojen metsien kohteilla retkeileminen an-
taa paljon muitakin elämyksiä, vaikkei itse tätä 
harvinaista laulajaa havaitsisikaan. Alkukesän 
aamuyöt ovat metsissä täynnä elämää, ja 
sinipyrstölle sopivilla vaaroilla voi havaita 
muitakin mielenkiintoisia ja vähälukuisia van-
han metsän lintulajeja. Esimerkiksi pohjan-
tikka (Picoides tridactylus), kuukkeli (Perisoreus 
infaustus), pikkusieppo (Ficedula parva) ja idän-
uunilintu (Phylloscopus trochiloides) löytyvät 
useimmilta sinipyrstölle sopivilta kohteilta.
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  Autiovaara–Rauvunvaara

Lieksan Patvinsuon kansallispuiston yhteyteen 
kuuluva Autiovaaran–Rauvunvaaran alue on ol-
lut viime vuosina Pohjois-Karjalan varmin sini-
pyrstöalue. Alueella on tavattu ainakin yksi laulava 
koiras joka kesä muutaman viime vuoden ajan. 
Molemmat vaarat ovat iäkästä, luonnontilaista 
havupuumetsää. Autiovaaran alueella on opas-
tettu luontopolku, jonka alkupiste on Kitsille me-
nevän tien varressa.

Patvinsuon kansallispuiston yhteyteen kuulu-
valle Autiovaaralle löytää lähtemällä Uimahar-
justa tietä 5160 Kivilahteen päin. Noin 15 km 
ajon jälkeen käännytään oikealla tielle 5202. Tätä 
tietä ajetaan noin 18 km, kunnes tien vasemmalla 
puolella on Autiovaaran opastettu P–paikka, josta 
luontopolku alkaa.

Vankonvaara

Lieksan Vankonvaara on parin kilometrin mittai-
nen, itä–länsisuuntainen, jyrkkärinteinen rotko-
muodostelma. Rotkon pohjois- ja eteläpuoliset 
rinteet ovat sinipyrstölle sopivaa elinympäristöä, ja 
alueella on havaittu sinipyrstöjä satunnaisesti.

Vankonvaaralle löytää lähtemällä Lieksasta 
tietä 522 Hatunkylän suuntaan. Noin 16 km ajon 
jälkeen käännytään oikealle Kontiovaaran tielle. 
Tätä kaunista harjutietä ajetaan noin 8 km, jonka 
jälkeen vasemmalle. Vankonvaaran alue alkaa rei-
lun kilometrin ajon jälkeen välittömästi tien pohjois-
puolella. Alueelle menee useita pieniä metsäauto-
teitä (kts. GT–9). 

Haapahaasianvaara–Hemminvaara

Lieksan itäosassa sijaitseva Haapahaasianvaa-
ra–Hemminvaara on myös ollut viime vuosien 
varmimpia sinipyrstöpaikkoja Pohjois-Karjalassa. 
Sinipyrstölle parhaiten soveltuva alue koostuu 
kolmesta havupuuvaltaisesta vaarasta (Haapa-
haasianvaara, Hemminvaara ja Pieni Hemmin-
vaara), joissa kaikissa on tavattu sinipyrstöjä.

Haapahaasianvaaralle pääsee ajamalla Liek-
sasta tietä 522 noin 32 km Hatunkylän Lehmi-
vaaraan. Lehmivaaralta käännytään vasemmalle 
Uramoon päin. Noin 7,5 km jälkeen käännytään 
Uramosta oikealle ja ajetaan noin 3 km, jonka 
jälkeen Haapahaasianvaara näkyy tien itäpuolella.  
Metsäautotie nousee vaaran laelle, josta tiet jatku-
vat vielä Hemminvaaran alueelle (kts. GT–9).

Tahkovaara

Juuan Tahkovaara on jyrkkärinteinen, kuusivaltai-
nen, vanhojen metsien suojelukohde Juuan kylän 
lounaispuolella. Alueella on tavattu useita laulavia 
sinipyrstökoiraita vuosien saatossa. Vaaran etelä-
osassa kulkee polku vaaran laen palovartiotornil-
le. Polun varrella sijaitsee jääkauden muovaama 
rotkomuodostuma Pirunkirnu.

Tahkovaaralle pääsee lähtemällä Juuan keskus-
tasta tietä 506 Kaaville päin. Alle 1 km Polvelan 
kylän jälkeen lähtee oikealle tie Tahkovaaralle, jota 
ajetaan reilu 4 km, kunnes tien lähelle etuvasem-
malla aukeaa komea kuusikkovaara.

Tolkeenvaara

Lieksan Tolkeenvaara on tuoretta kuusikangasta, 
jossa paikoittain sekoituksena hieman mäntyä ja 
koivua. Alueella on useita puroja ja arvokkaita 
korpipainanteita. Tolkeenvaara on ollut metsän-
käsittelyn ulkopuolella noin 30 vuotta. Parhaita 
sinipyrstöpaikkoja tämän suuren vaaran alueella 
ovat itse vaaran laki sekä pohjois-itäosan jyrkkä 
rinne. Tolkeenvaarallakin on havaittu useita sini-
pyrstöjä.

Tolkeenvaaralle pääsee ajamalla Lieksasta noin 
42 km tietä 524 (Kuhmontie) Savijärvelle. Järven 
pohjoispuolelta käännytään vasemmalle Muje-
järven suuntaan, ja noin 5 km jälkeen käännytään 
vasempaan. Tätä tietä ajetaan noin 1,5 km, jonka 
jälkeen korkea vaarakohde avautuu vasemmalla. 
Vaaralle menee lisäksi pienempiä metsäautoteitä 
vaaran itäpuolelta, joita pitkin pääsee kohteen 
läheisyyteen myös (kts. GT–9). 

Uuronrotko
Nurmeksen Mujejärvellä sijaitseva Uuronrotko 
on useita kilometrejä pitkä, kapea, rotkomainen 
painanne aivan Kuhmontien varressa. Rotkon 
rehevät rinteet ovat sinipyrstölle hyvin sopivaa 
vanhaa kuusikkoa. Rotkon pohjaa pitkin kulkee 
opastettu luontopolku, josta rinteiden laulavat 
linnut kuulee hyvin. Uuronrotkossa on havaittu 
muutamia sinipyrstöjä, vaikka alueella retkeily on 
suhteellisen vähäistä, eikä havaintoja sen vuoksi 
ole luultavasti kertynyt enempää.

Uuronrotkolle pääsee lähtemällä Nurmeksesta 
tietä 75 Kuhmon suuntaan. Noin 35 km ajon jäl-
keen tien molemmin puolin avautuu rotkomainen 
muodostelma ennen Mujejärven kylää. Juuri en-
nen rotkoa oikealla kääntyy opastettu tie, joka 
vie Uuronrotkon P–paikalle. Parkkipaikalta lähtee 
alueen läpi kulkeva luontopolku.

Lisää kohteita

Tässä esiteltyjen kuuden kohteen lisäksi Pohjois-
Karjalasta löytyy kymmenittäin sinipyrstölle sopivia 
vanhojen metsien kohteita, joista monessa on 
havaittu laulavia sinipyrstöjä. Näitä kohteita ovat 
esimerkiksi Otrosvaara, Leiviskänkallio, Paistin-
vaara, Päävaara, Pönttövaara-Pahkavaara, Koh-
tavaara, Koli ja Kolvananuuro. Suurin osa näistä 
sopivista paikoista sijaitsee maakunnan itä- ja 
pohjoisosissa eli Ilomantsin, Juuan, Lieksan, Nur-
meksen ja Valtimon kunnissa.
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