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P . K. SEISKARI

Maamme kohosuot ovat lintufaunistisesti hyvin puutteellisesti
tunnetut ja niiden linnustosta tehdyt tutkimukset koskettelevat
pääasiassa yksittäisiä soita tai tiettyjä lajeja (FINNILÄ 1915, PYNNÖNEN 1930, PAASIO 1932, HYTÖNEN 1934, SIIVONEN 1937, LUMIALA
1943) . Erikoistyöni yhteydessä olen pyrkinyt kesinä 1951-52 selvittämään pesivän linnuston kokoomusta kolmella kohosuolla Eurajoen, Euran ja Kiukaisten pitäjissä Satakunnassa . Kesällä 1953 suoritin edellisten kesien kokemusten nojalla koealamenetelmään pohjautuvan kvantitatiivisen arvioinnin 27 :llä eri kohosuolla keskittyen
näiden soiden enemmän tai vähemmän aukeisiin keskiosiin. Tutkitut suot on osittain valittu silmälläpitäen HYTÖSEN (1934) mainitsemia harmaalokkien asuttamia kohosoita, osittain silmälläpitäen
käytännöllisiä syitä, joiden takia hieman yli puolet tutkituista

42

Piirteitä kohosoittemme linnustosta .

soista (suot 6-20, vrt . taulukko 1) sijaitsee kotipaikkakunnallani
Kiukaisissa ja sen lähipitäjissä .
Linnuston tiheyden arvioinnin suoritin merkitsemällä löydetyt
pesät ja todetut reviirit koealan peitekarttaan . Kesällä 1953 keratyn kvantitatiivisen aineiston yhteenveto on taulukossa 1, jossa
koealoilla pesivinä tavatut lintulajit on esitetty pesivinä pareina/km2.
Koealojen kasvillisuuskuvaus on taulukon 1 yhteydessä luonnehdittu merkinnöillä : kuiva-märkä, avoin-harvapuinen . Kuiva suo
merkitsee rämevaltaista kohosuota, jossa ei ole vesipintaisia silmiä,
ja märkä suo puolestaan nevavaltaista, silmien täyttämää kohosuota . Puuston kuvaus avoin-harvapuinen liittyy osittain tähän
jakoon siten, että märät suot useimmiten ovat aukeita ja kuivat suot
harvapuisia .
Suot jakaantuvat pitäjittäin seuraavasti (järj. numero

taulukon

mukainen) :

Honkajoki (1-3), Siikainen (4), Tuorila (5), Eurajoki (6-9), Kiukainen (1012), Eura (13-14), Kokemäki (15), Köyliö (16), Yläne (17-19), Karjala (20),
Pöytyä (21), Mellilä (22), Tammela (23), Riihimäki (24), Pornainen (25), Inkeroinen (26), Joutseno (27) .

Kohosoilla pesivän linnuston keskimääräinen tiheys voidaan todeta 13,6 pariksi/km2. Keskimäärin alhaisin tiheys, vain 7,2 paria/
km2, on pohjois-Satakunnan kohosoilla (suot 1-5), alueella, missä
kohosuoyhdistymätyyppi vaihtuu aapasuoyhdistymätyypiksi ja jossa kohosuoyhdistymätyypin neva on kasvitonta ruopparimpeä
(vrt. esim. AARTO 1933) . LUMIALAN (1943) mukaan erään pohjoissatakuntalaisen kohosuon (n. 6 km') keskimääräinen tiheys on vain
noin 2 paria/km2, joten tässä tapauksessa ollaan tekemisissä erittäin vähäisten linnuston tiheysarvojen kanssa . Kohosoiden linnuston tiheyttä voidaankin todennäköisesti pitää vähäisimpänä maassamme tutkittujen metsätyyppien tiheyksistä (vrt. PALMGREN 1930,
MERIKALLIO 1946) .
Tarkasteltaessa kohosoilla pesiviä lintulajeja, voidaan todeta, että
dominoivia lajeja - yksilöitä yli 5 °/o koko aineiston yksilömäärästä
- ovat aineiston mukaan (vrt. taulukkoa) niittykirvinen, metsäkirvinen, keltavästäräkki, harmaalokki ja kuovi. Niittykirvisen ja keltavästäräkin esiintyminen on keskittynyt ennenkaikkea aukeille ja
märille, metsäkirvisen taas harvapuisille ja kuiville kohosoille. Harmaalokki samoin kuin kaakkuri ja Iiro sekä lisäksi eräät aksessorilajit puuttuvat kokonaan kuivilta kohosoilta .
Eräs tutkimuskohteen erikoisuuksia on harmaalokin pesiminen
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suurehkoilla ja aukeilla kohosoilla . Koska harmaalokki useissa
tapauksissa esiintyy kolonioissa, lienee paikallaan mainita kullakin
kohosuolla tavattujen lokkiparien määrä vuonna 1953 . Suluissa
HYTÖSEN arvio vuodelta 1934 .
E u r a j o k i : Lastensuo 1, Huhdansuo 1, Lamminsuo 1, K o k e m ä k i : Ronkansuo n. 8 (1-3), K ö y l i ö : Kakkurinsuo 3 (1-3), K a r j a 1 a : Laajoen rahka 26 (2-3), M e 11 i 1 ä : Heporahka n. 8 (40), T a m m e 1 a : Torronsuo n. 10
(n . 15), Pornainen : Lampsuo 1 (1), Inkeroinen : Marjasuo 6.
Näiden v. 1953 tehtyjen löytöjen lisäksi olen tavannut yhden harmaalokkiparin pesivänä E u r a n Väsösuolla v. 1951 ja K i u k a i s t e n Isosuolla v. 1952.
Erikoistapauksena manittakoon vielä selkälokin pesintä H o n k a j o e n Rynkänevalla v. 1953 (vrt . PYNNÖNEN 1930) .

Kaikilla mainituilla soilla pesivät harmaalokit olivat, sikäli kuin
saatoin havaita, keltajalkaisia . Ne kuuluvat näin ollen tämän lajin
alkuperältään kaakkoiseen cachinnans-ryhmään (Voipio 1954), joka
lähes yksinomaisena muotona pesii sisämaassa paitsi soilla myös
sisäjärvien luodoilla .
Hyvin monessa tapauksessa harmaalokki pesii rinnakkain muuttohaukan kanssa samalla suolla (vrt. taulukkoa) . Saattaa olla mahdollista, että jompikumpi laji merkitsee toiselle pesäbiotoopin tunnusmerkkiä ja tulee helposti ajatelleeksi, että juuri harmaalokki
kauas näkyvänä lajina on se ärsyke, joka ratkaisee muuttohaukan
pesäpaikan valinnan (vrt. v. HAARTMAN 1945 siv. 93-98) . Toinen
mahdollisuus on, että pesäbiotoopin valinnan vaatimukset liikkuvat
näillä lajeilla lähes samoissa rajoissa, optimibiotooppeja on tarjolla
vähän ja esiintyminen keskittyy niihin . Puuttumatta sen tarkemmin
lintujen välisiin suhteisiin petolinnun ja saaliin pesiessä vierekkäin,
mainittakoon, että havaintojeni mukaan muuttohaukka ei käy
kohosuon alueella täysikasvuisen harmaalokin kimppuun (vrt .
myös PAASIO 1932) .
Tarkasteltaessa kohosoilla pesivää linnustoa kiinnittyy huomio
siihen, että suuri osa siitä edustaa pohjoista lintuainesta maassamme
(LEHTONEN 1951) . Pohjoiseen lintuainekseen kuuluvia lajeja ovat
lapinharakka, suopöllö, kaakkuri, Iiro, kapustarinta, riekko ja niin
puhtaana kuin varsinkin sekamuotona nimirodun kasssa esiintyvä
pohjan keltavästäräkki. Pohjoisen aineksen osuus koko lajistosta
(keltavästäräkit eri lajeina) on 34,8 °/o, kun sen sijaan eteläisiä lajeja on vain kuovi ja töyhtöhyyppä edustaen 8,7 0 /o lajistosta .
Indifferentien ts. edellisiin ryhmiin kuulumattomien lajien osuus
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on 56,5 0/o. Jos otetaan huomioon, että tutkitut kohosuot sijaitsevat
maassamme eteläisen linnustoaineksen suuralueella, jolla pohjoisen
aineksen osuus yleensä on vain 2 0/o, voidaan todeta, että kohosuot
edustavat pohjoisten lajien levinneisyyssaarekkeita Etelä-Suomen
alueella (vrt. mm . SIIVONEN 1936, KALELA 1938, SOVERI 1940) .
Erääseen maassamme pohjoisena pidettävien lajien, lapinharakan, suopöllön ja kapustarinnan esiintymiseen liittyvään seikkaan
lienee syytä erikoisesti kiinnittää huomiota . Olen tavannut nämä
lintula jit tutkimusalueella pesivinä seuraavasti : 1 a p i n h a r a k k a
Lanius exubitor L. coll.) Eurajoen Lammisuolla 1 pari v. 1951 ja
v. 1953, ka p u s t a r i n t a (Charadrius apricari us al ti f rons ( (Brehm.) )
Kiukaisten Isosuolla 1 pari v. 1952 ja 2 paria v. 1953 sekä Kokemäen Ronkasuolla 2 paria v. 1953 ja s u o p ö 1 1 ö (Asio f lammeus
(Pont .)) Eurajoen Huhdan ja Lamminsoilla 3 paria v. 1953. Varsinkin
lapinharakan pesälöydöt liittyvät kiinteästi lajin viime vuosina
todettuun poikkeukselliseen esiintymiseen Etelä-Suomen alueella
(vrt. SIIVONEN 1952 a ja TUOMINEN 1952) . Löydöt saattavat viitata
joko ilmaston aiheuttamiin muuton lyhenemisiin tai olla todistuksena lajin levinneisyysalueen yleisestä laajenemisesta etelää kohti,
joka eräällä pohjoisen aineksen ryhmään kuuluvalla lajilla, riekolla,
on ollut selvästi 1940-luvun aikana todettavissa (Vrt SIIVONEN
1952 b) . Molemmat edellämainitut mahdollisuudet huomioon ottaen
voidaan todeta, että kohosuot tarjoavat pohjoisten lajien pesinnälle
optimibiotoopin Etelä-Suomessa . Pohjoisten lintula jien kohosuobiotoopin valinnan aiheuttaa todennäköisesti psykologista tietä kohosuon maiseman avoin fysiognomia (vrt . SIIVONEN & KALELA 1937,
PALMGREN 1938) . Tässä mielessä kohosoita voisi verrata maamme
merenranniko jen uloimpaan saaristoon, jossa maassamme muuten
pohjoisina pidettävät lintulajit (vrt. esim. SUNDSTRÖM 1929, SUOMALAINEN 1937, BERGMAN 1939) myös esiintyvät. Saattaa olla mahdollista, että avoimen maiseman pienoisilmastoon kytkeytyy tekijöitä, jotka ovat edellytyksenä pohjoisten lintulajien jatkuvalle
esiintymiselle näillä biotoopeilla Etelä-Suomen alueella .
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Yläneellä .

Z u s a m m e n f a s s u Il g : Über die Vogelfauna der südfinniscben Hochmoore. Der Untersuchung liegt eine quantitative Taxierung des Nistvogelbestandes auf 27 südfinnischen Hochmooren zugrunde .
Insgesamt 22 Arten wurden brütend angetroffen ; als durchschn. Paardichte

haben sich 13 . 6 Paare/km2 ergeben. Dominierend wurden gefunden Wiesenpieper,
Baumpieper, Viehstelze, Silbermöwe und Grosser Brachvogel.
Die Silbermöwe wurde auf 12 Hochmooren brütend angetroffen, vereinzelte

Paare auf 6 und Kolonien von 3-26 Paaren auf 6 Hochmooren. Es hat sich
wahrscheinlich durchgehends um gelbfüssige Individuen, also um Vertreter der
ihrer Herkunft nach südöstlichen cachinnans- Gruppen, gehandelt.
Es fällt auf, dass der Wanderfalke oft zusammen mit der Silbermöwe auf ein
und demselben Moor brütet. Angriffe auf - erwachsene Möwen wurden nicht

festgestellt.

Die Brutvogelfauna der Hochmoore besteht zum beträchtlichen Teil aus Vertretern des nördlichen Elements in Finnland . U.a . Baubwürger und Goldregenpfeifer sind in Südfinnland gerade auf Hochmooren brütend angetroffen worden. Die Hochmoore können in bezug auf ihren Vogelbestand dem äussersten

Schärensaum der finnischen Meeresküste nebengestellt werden, und mutmasslich
sind es dabei die mikroklimatischen Faktoren, die es bedingen, dass auch nördliche Arten hier ihr Gedeihen finden.

