Pekka Heikkilä & Miika Suojarinne

VESILINTUJEN KIERTOLASKENTA KYYVEDEN
NATURA-ALUEELLA 2012

Raportti (asianumero 798/2013/04.01)
Metsähallitus, Luontopalvelut, Etelä-Suomi
2.4.2013

KUVAILULEHTI
JULKAISIJA
LUOTTAMUKSELLISUUS

Metsähallitus, Luontopalvelut, Etelä-Suomi
Julkinen

SUOJELUALUETYYPPI/
SUOJELUOHJELMA
JA NIMI
NATURA 2000-ALUEEN

Kyyvesi FI0500017 SCI

JULKAISUAIKA
DIAARINUMERO

2.4.2013
798/2013/04.01

NIMI JA KOODI

TEKIJÄ(T )
JULKAISUN NIMI
JULKAISUN TYYPPI
TIIVISTELMÄ

Pekka Heikkilä & Miika Suojarinne
Vesilintujen kiertolaskenta Kyyveden Natura-alueella 2012
Raportti

Kyyveden (FI0500017 SCI / FI0500176) Natura 2000- alueiden hoito- ja käyttösuunnittelun yhteydessä tehtiin linnustoselvitys (SCI –alue). HKS ja linnustoselvitys tehtiin osana Luonnonhoito-LIFE- hanketta (LIFE10NAT/FI/048).
Selvitys tehtiin vesilintujen kiertolaskentana, joka antaa hyvän kuvan alueen
vesi- ja lokkilintujen kokonaiskannoista ja runsaussuhteista. Tutkittavan alueen
tapaisilla vesistöalueilla maankäytön ja muun ihmistoiminnan linnustovaikutukset ilmenevät selvimmin näissä linturyhmissä. Laskenta tehtiin 14.–
26.6.2012.
Lajisto ja niiden runsaus olivat suurelle järvelle tyypillisiä, joskin joidenkin
lajien tiheydet nousivat melko korkeaksi. Runsain laji oli odotetusti kalalokki
(234 paria). Vaarantunutta (VU) selkälokkia tavattiin 19 paria. Lintudirektiivin
I-liitteen lajeista tavattiin laulujoutsen (ei varmistettua pesintää), kuikka (39
paria), pikkulokki (3 paria) ja kalatiira (49 paria). Kyyvedellä on useita yli
kymmenen parin lokkiyhdyskuntia. Lokkilintujen tiheydet Kyyvedellä ovat
keskimääräisiä tai korkeita verrattuna keskimääräisiin parimääriin EteläSuomen suurjärvillä.
Merkittävimpiin kohteisiin ei kohdistu nykyisen virkistys- ja muun käytön
osalta huomattavia uhkia, mutta hoidon ja käytön suunnittelun yhteydessä on
syytä huomioida ne suunnitellessa mm. mahdollisia uusia satamapaikkoja.
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1 Johdanto
Kyyveden Natura-alueen (SPA/SCI) hoito- ja käyttösuunnitelman (HKS) laadinta käynnistyi
loppuvuodesta 2008. HKS:aa varten Kyyvedellä tehtiin useille lajiryhmille lajistoselvityksiä
vuonna 2012. Linnusto selvitettiin vesilintujen kiertolaskennalla SCI – rajauksen alueella.
Laskenta-alue rajattiin SCI-alueelle, koska laajempi SPA-alue pitää sisällään vain maaalueita. Vastaavalla menetelmällä on laskettu Lietveden ja Luonterin Natura-alueiden linnusto
2008 (Heikkilä 2008a, b) ja Joutenvesi-Pyyveden Natura-alueella (Heikkilä & Uotila 2012),
joten vertailu kohteiden välillä on mutkatonta. Kyyveden Natura-alueella vesi ja saaristo ovat
määräävässä asemassa sekä eliöstön että hoidon ja käytön kannalta.
Lintudirektiivin I- liitteen lajeista Kyyvedellä esiintyy Natura-lomakkeen mukaan haarahaukka, kaakkuri, kalatiira, kuikka, kurki, lapintiira, laulujoutsen, liro, mehiläishaukka, metso,
palokärki, pikkujoutsen, pikkulepinkäinen, pikkusieppo, pohjantikka, pyy, räyskä, uivelo,
viirupöllö ja yksi uhanalainen laji.
Matkailu, vesiliikenne ja erilaiset maankäyttöpaineet vaikuttavat lintujen elinympäristöihin
erityisesti vesialueella ja rannoilla. Kyyvedellä vesiliikenne on kuitenkin vähäistä etenkin
väylästön ulkopuolella vaikeakulkuisuuden takia: Vuosina 1869-70 tehdyn järvenlaskemisen
seurauksena kulkua vaikeuttavia kiviä ja kivikoita on paljon ja veden sameus tekee niiden
havainnoimisen vaikeaksi. Rantojen rakentaminen aiheuttaa pitkän aikavälin muutoksia eli
elinympäristöjen heikkenemistä, pirstoutumista ja tuhoutumista. Liikkuminen vesialueilla ja
rannoilla aiheuttaa lähinnä lyhytkestoisia häiriöitä. Hoidon ja käytön suunnittelun kannalta
merkittävimmät linturyhmät ovat vesi- ja lokkilinnut, koska niiden elinympäristöillä ja alueen
käyttötarpeilla on suurin leikkauspinta.
Tässä raportissa esitellään linnustoselvityksen tulokset Kyyveden Natura-alueelta kesän 2012
laskennoista.

2 Menetelmät
Linnustoselvitys toteutettiin vesilintujen kiertolaskentana (Koskimies & Väisänen 1988).
Laskennan piiriin kuuluivat kuikka-, uikku-, sorsa- ja lokkilinnut sekä nokikana. Kiertolaskennan keskeinen tavoite on pesimälajien kokonaiskantojen ja runsaussuhteiden arvioiminen.
Laskenta tehtiin kesäkuun puolivälissä kertalaskentana, joka tuottaa Kyyveden tapaisella vesistöllä riittävän tuloksen. Koko Natura-alue (SCI, kuva 1) kierrettiin veneellä ja kajakilla
niin, että laskettavien lintujen havaitseminen oli mahdollisimman tehokasta. Laskenta-alue
kierrettiin hitaasti ajaen (4-10 km/h). Pitkänomaiset lahdet kierrettiin niin, että pohjukkakin
nähtiin. Ruovikoituneet alueet tarkistettiin ensiksi kauempaa piiloutuvien lintujen havaitsemiseksi ja sitten lähempää hyvin hitaasti edeten. Havaitsemistehokkuus oli koko alueella sama.

5

Kuva 1. Laskentareitti. Natura-alue kartassa oranssilla värillä. Pohjakartta © Maanmittauslaitos
1/MML/12

Laskenta tehtiin 14.–26.6.2012 hyvissä olosuhteissa (taulukko 1). Käytettäessä yhtä laskentakertaa ajankohdan määrittäminen on aina kompromissi: Jos aloitetaan liian myöhään keväällä,
mm. parisiteet voivat olla katkenneet ja havaitseminen ja tulkinta vaikeutuvat. Jos aloitetaan
liian aikaisin, mm. lepäilevät läpimuuttajat vaikeuttavat tulkintaa johtaen yleensä yliarviointeihin parimäärissä (Koskimies & Väisänen 1988). Havaintoyksikkö laskennassa on pari, ei
yksilö. Tulkinta vaihtelee lajiryhmittäin ja sitä on avattu lajikohtaisesti tuloksien yhteydessä.
Taulukko 1. Laskenta-ajat ja vallinnut sää
Päivämäärä
14.6.2012
15.6.2012
19.6.2012
20.6.2012
21.6.2012
26.6.2012

Laskenta-aika
(klo)
4.30 - 11.10
5.10 - 10.00
3.10 - 9.50
4.30 - 8.30
4.00 - 9.45
4.30 - 9.00

Laskenta-alue

Sää

Pohjoisosa (vene)
Keskialtaan W-osa (vene)
Keskialtaan S-osa (vene)
Lounaisosa (vene)
Itäosa (vene)
Pyysaaristo (kajakki)

0-3 m/s, 1/8
2-4 m/s, 2/8
4 m/s, 4/8
6 m/s, 6/8
7 m/s, 5/8
6 m/s, 5/8

Laskennat teki Miika Suojarinne (14.6. - 21.6.) ja Pekka Heikkilä (14.6. ja 26.6.).

6

3 Tulokset
Kuikat
Kuikka (Gavia arctica)
Laskennoista tulkittiin yhteensä 39 (liite 1) pesivää paria (0,7 paria/km2). Pesiviksi pareiksi tulkittiin tavatut emot poikasineen (2 poikuetta tavattiin) ja pesintään viittaavat havainnot 1-2 yksilöstä.
Laskenta-ajankohta on kuikkien kannalta erittäin hyvä. Parimääräarviosta on jätetty pois mm.
kaukana rannasta nähdyt kuikkaparit tai isommat parvet.

Joutsenet
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
Joutsenia tavattiin 11 paikassa (liite 2). Joutsenet voivat olla pesiviä, ns. kihlapareja tai myös pesinnässään epäonnistuneita.

Puolisukeltajasorsat
Puolisukeltajasorsien kohdalla parhaan laskenta-ajankohdan määrittäminen on haasteellisinta.
Toisilla lajeilla parisiteet ovat jo katkenneet ja haudonta alkamassa, kun toiset lajit ovat vasta saapumassa alueelle. Kesäkuuhun ajoittuneessa laskennassa mm. sinisorsanaaraat olivat vielä pääasiassa pesillään piilossa. Tästä johtuvaa virhettä pienentää se, että mm. yksinäiset koiraat tai pienten
koirasryhmien (<5 yksilöä) yksilöt tulkitaan pareiksi. Laaja laskenta-alue pienentää riskiä, että
koiraat olisivat tulleet alueelle laskenta-alueen ulkopuolelta. Huomionarvoista on myös se, että
etenkin taville ja sinisorsalle suurten saarten ja mantereen pienvedet ovat tärkeitä, eikä niitä tavoiteta venelaskennalla.

Sinisorsa (Anas platyrhynchos)
Alueen parimääräksi tulkittiin 5 paria (liite 3), joista neljä laskenta-alueen suojaisimmassa osassa
(pohjoisosa). Laskenta-aikana sinisorsanaaraat olivat oletettavasti pesillään piilossa ja koiraat
liikkuvat laajalti, joten parimäärä on todellisuudessa havaittua suurempi.

Haapana (Anas penelope)
Haapanoita tavattiin kahdessa paikassa (liite 3) pohjoisosassa laskenta-alueen reunoilla. Laskentaajankohdasta johtuen haapanoita jäi havaitsematta, mutta pääasiassa Kyyveden haapanat pesinevät
laskenta-alueen (l. Natura-alueen) ulkopuolella.
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Sukeltajasorsat
Sukeltajasorsista tavattiin telkkää sekä iso- ja tukkakoskeloa. Sotkia ei laskennassa tavattu.

Telkkä (Bucephala clangula)
Telkän parimääräksi saatiin vain kaksi paria (liite 3), joka on selvästi liian vähäinen määrä. Liitekarttaan on merkitty myös telkkähavainnot, joita ei laskentaohjeen mukaan tulkita pareiksi (naarashavainnot ilman poikasia). Laskenta-ajankohta oli telkälle myöhäinen, koiraat olivat kadoksissa.

Isokoskelo (Mergus merganser)
Laskennan havaintojen perusteella parimääräarvio on 10 (liite 4). Laskenta-aikana osa naaraista
on pysytellyt jo pesällä ja osa koiraista siirtynyt muualle. Koirasparvia ei tavattu laskennoissa.

Tukkakoskelo (Mergus serrator)
Parimääräarvio 6 (liite 4). Lajilla ei ole erikoisia vaatimuksia pesäpaikan suhteen ja havainnot
sijoittuvat tasaisesti laskenta-alueelle.

Lokit ja tiirat
Selkälokki (Larus fuscus)
Laskennassa tehtiin pesintään viittaava havainto 19 parista (liite 5). Laskenta-aika sopi lajille hyvin. Selkälokit pesivät metsäisillä luodoilla ja pienillä saarilla. Seitsemän yksittäisparia, kaksi
kahden parin saarta ja yksi kahdeksan parin yhdyskunta, joka on eteläsavolaisittain kooltaan merkittävä. Selkälokki on vaarantunut (VU) laji.

Harmaalokki (Larus argentatus)
Laskennan perusteella tulkittiin alueen harmaalokkien parimääräksi 38 (liite 6). Alueelta ei tavattu
yhdyskuntia, kaikki parit ovat joko yksittäin tai kaksittain pesiviä.

Kalalokki (Larus canus)
Laskennassa tavattiin 234 paria (liite 7). Laskentojen runsaslukuisin laji, tiheys 4,0 paria/km2 on
iso. Laji pesii tyypillisesti yksittäisparein pienillä kivillä ja luodoilla, harvemmin isompien saarien
rannoilla. Kyvedellä on hyvin paljon kivikkoja ja rikkonaista rantaa, jotka ovat kalalokin suosiossa. Laskenta-aika sopi lajille hyvin.
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Pikkulokki (Larus minutus)
Lajia tavattiin kolme paria kahdelta paikalta (liite 2). Pikkulokki on vähälukuinen pesijä Kyyveden tyyppisillä järvillä. Laskenta-aika sopi lajille hyvin.

Naurulokki (Larus ridibundus)
Lajia tavattiin viideltä paikalta, yhteensä 66 paria (liite 8). Kaksi suurempaa yhdyskuntaa: 35 ja 21
paria. Naurulokki on silmälläpidettävä (NT) laji. Laskenta-aika sopi lajille hyvin.

Kalatiira (Sterna hirundo)
Laskennan perusteella parimäärä alueella on 49 (liite 9). Suuria yhdyskuntia ei tavattu. Laskentaaika sopi lajille hyvin.

4 Muut havainnot
Laskettavien lajien ohella tehtiin mielenkiintoisia havaintoja myös muista lajeista. Havainnot
olivat sekä paikallisia että muuttavia lintuja koskevia. Maihinnousut saariin tuottivat vain hajahavaintoja yleisistä lajeista. Nämä mielenkiintoiset muut havainnot on tallennettu Tiira –
tietokantaan.
Sääksi (Pandion haliaetus)
Viisi asuttua pesää laskenta-alueella.
Harmaapäätikka (Picus canus)
Kaksi havaintoa.
Mehiläishaukka (Pernis apivorus)
Yksi havainto.
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)
Yksi havainto.
Varpushaukka (Accipiter nisus)
Yksi havainto.
Nuolihaukka (Falco subbuteo)
Havainto viideltä paikalta.
Kihulaji
Yksi havainto muuttavasta linnusta 20.6.2012.
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5 Merkittävimmät kohteet
Kyyveden vesi- ja lokkilinnustoa voi luonnehtia tyypilliseksi suuren järven linnustoksi. Valtaosa laskennan kohteina olleista linnuista pesii yksittäisinä pareina laskenta-alueella, mutta
alueelta löytyy myös massasta erottuvia kohteita. Nämä ovat kyyvedellä lokkilintujen yhdyskuntia. Kohteiden arvottamisessa käytettiin lokkilintujen esiintymiseen/keskittymiseen perustuvaa luokittelua. Kun selkä- ja naurulokki priorisoidaan, kolme merkittävintä kohdetta ovat
(kuva 2):
1) Nimetön luoto Pihtsalonniemen länsipuolella (selkälokki 8 paria).
2) Nimetön luotoryhmä Laussaaren länsipuolella (naurulokki 35, kalalokki 5, kalatiira 2
paria).
3) Luusniemen Eteläniemen ja Lehmiluodon välinen luoto (naurulokki 21 paria).

Kohde 1

Kohde 2

Kohde 3
Kuva 2. Merkittävimmät kohteet 1-3. Pohjakartat © Maanmittauslaitos 1/MML/12
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6 Tulosten tarkastelu
Lajisto ja niiden runsaus olivat suurelle järvelle tyypillisiä, joskin joidenkin lajien tiheydet
nousivat melko korkeaksi (taulukko 2). Runsain laji oli odotetusti kalalokki (234 paria). Vaarantunutta (VU) selkälokkia tavattiin 19 paria. Lintudirektiivin I-liitteen lajeista tavattiin laulujoutsen (ei varmistettua pesintää), kuikka (39 paria), pikkulokki (3 paria) ja kalatiira (49
paria). Kyyvedellä on useita yli kymmenen parin lokkiyhdyskuntia. Lokkilintujen tiheydet
Kyyvedellä ovat keskimääräisiä tai korkeita verrattuna keskimääräisiin parimääriin EteläSuomen suurjärvillä (taulukko 2). Vertailuun on syytä suhtautua varauksella mm. laskentamenetelmän rajoitusten ja vertailuaineiston yleisluontoisuuden takia. Vertailuun ei otettu mukaan lajeja, jotka esiintyivät vain muutamalla paikalla tai joille laskenta-aika sopi erityisen
huonosti (mm. laulujoutsen, tavi, haapana ja pikkulokki). Merkittävimpiin kohteisiin ei kohdistu nykyisen virkistys- ja muun käytön osalta huomattavia uhkia, mutta hoidon ja käytön
suunnittelun yhteydessä on syytä huomioida ne suunnitellessa mm. mahdollisia uusia satamapaikkoja.
Taulukko 2. Vesi- ja lokkilintujen tiheys verrattuna sisämaan (karujen) suurjärvien tiheyksiin (Väisänen ym. 1998). Tiheyden laskennassa Kyyveden pinta-alaksi määritettiin Natura-alueen vesipinta-ala
58 km2. Tarkasteluun on otettu vain lajit, joille laskenta on antanut luotettavimman parimääräarvion.

Kuikka
Sinisorsa
Tukkakoskelo
Isokoskelo
Kalalokki
Selkälokki
Harmaalokki
Naurulokki
Kalatiira

Tiheys (paria/km2)
Kyyvedellä 2012
0,7
0,1
0,1
0,2
4,0
0,3
0,7
1,1
0,9

Tiheys (paria/km2) EteläSuomen suurjärvillä
0,5
0,3
0,4 - 0,5
0,5
0,2 – 3,9
0,2 – 0,7
0,05 – 1,4
0,2 - 2,0
0,3 – 1,5
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