Kontolanrahka
Teksti ja kuvat: Mikko Tamminen

Näkymä Rahanlevonmäeltä 12.5.2004.

Kontolanrahka sijaitsee Pöytyän ja Loimaan rajamailla. Sen pinta-ala on 8,6 km2 ja se on Lounais-Suomen
suurimpia keidassoita. Länsi–itä-suunnassa suon leveys on 3,5 kilometriä ja pohjois–etelä-suunnassa vähän yli kolme kilometriä. Suo on säilynyt miltei luonnontilaisena, vaikka jonkin verran reunaosia on ojitettu ja turvettakin on
aikanaan nostettu. Suon läpi pohjois–etelä-suunnassa miltei kunnanrajoja myötäillen kasvaa mäntyvyöhyke, joka
jakaa suon kahteen aukeampaan, harvasti kituliasta mäntyä kasvavaan alueeseen. Tässä vyöhykkeessä sijaitsee
myös suon ainoa korkeampaa puustoa kasvava alue, Varkaansaari. Koko suo on valtion omistama ja se on
suojeltu luonnonsuojelulailla keväällä 2014.

Varhaisimmat lintuhavainnot Kontolanrahkalta on julkaissut Pekka
Mustakallio, joka retkeili Pöytyällä
kesällä 1958 (Mustakallio, P. 1959:
Havaintoja Pöytyän pitäjän linnustosta. Turun Ylioppilas VI: 58–67).
Hänen havaintojaan löytyy myös
Tiirasta ja TLY:n suoarkistosta
1960-luvulta. Tiiran havaintokannasta löytyy havaintoja 1960 luvun
puolivälistä lähtien harvakseltaan.
Ukulissa on julkaistu havaintoja
kesältä 1978 ( Karlin, A.1979: Suoinventoinnit 1978. Ukuli II/1979,
27-28). Itse muutin Pöytyälle 1994
ja Kontolanrahkalla kävin ensimmäisen kerran kesällä 1996, mutta
vasta vuonna -99 rupesin säännölli46

semmin retkeilemään alueella, ja
sen jälkeen paikka onkin kuulunut
ehdottomiin suosikkeihini. Usein
on kanssani Rahanlevonmäelle kiivennyt myös Esa Rajamäki, toivottavasti myös tulevaisuudessa. Viime
vuosina retkeily on tosin ollut harvempaa johtuen lähinnä tarkkailupaikkana käyttämälläni Rahanlevonmäellä tapahtuneista muutoksista. Linnuston tutkimuksen kannalta tarkkailu Rahanlevonmäeltä
on ollut varsin epätaloudellista.
Pienemmät lajit jäävät varsin vähälle huomiolle, mutta toisaalta kurjet,
hanhet ja muut isommat linnut saavat olla suolla häiriintymättä.
Rahanlevonmäki sijaitsee suon län-

sireunassa, ja sen laelta pystyi aiemmin näkemään suurimman osan
suosta. Mäen puusto on hakattu ja
kulotettu joskus 1980-luvulla, mikä
teki mäestä oivallisen tarkkailupaikan,
mutta nyt (2014) taimikko alkaa olla
jälleen häiritsevän korkeaa suon tarkkailua ajatellen, ja itse asiassa jäljellä
on enää noin kolmas osa aiemmasta
suonäköalasta. Etelänpuoleinen suomaisema jää nykyään täysin männikön katveeseen ja luultavasti parin
vuoden kuluessa suonäkymä peittyy
kokonaan latvojen taakse. Tornin rakentaminen mäelle tai mäen alapuolelle suon laitaan antaisi suon tarkkailuun uuden ulottuvuuden. Mukaan
mäelle kannattaa ehdottomasti ottaa
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kunnollinen kaukoputki, jotta pystyy
tunnistamaan ja laskemaan suon lintuja. Turusta matkaa Kontolanrahkalle on runsaat 50 km, ja ajo-ohje Rahanlevonmäelle on seuraava: Ajetaan
valtatietä 9 Pöytyän Kyrön taajamasta
3,7 km, tästä tienhaara vasempaan
Pöytyän kirkon suuntaan vajaa 600
m, josta haarautuu oikealle Pihlavajärventie, jota ajetaan 7,8 km, tällöin
ollaan pienellä niittyaukealla, jonka
jälkeen vasemmalle ja oikealle lähtee
metsäautotie. Käännytään oikealle, ja
400 m päässä on y-risteys, josta oikealle vielä 350 m, ja saavutaan pellon
reunaan, johon voi pysäköidä. Rahanlevonmäki sijaitsee tästä paikasta runsaan 600 metri päässä itään. Aiemmin
mäelle vei polku hienon metsikön
läpi, mutta vuonna 2006 metsään
kohdistettiin hoitotoimenpiteitä,
minkä jälkeen alueen läpi kulkeminen
on ollut huomattavan hankalaa risukkojen ja nopeasti kasvan aluskasvillisuuden takia. Olen kulkenut parkkipaikan itäpuolella olevan hakkuuraiskion yli kahden matalan mäenkumpareen välistä kunnes Rahanlevonmäki alkaa hahmottua nousevana mäntytaimikkona. Reitti on sen verran
märkä, että vedenpitävät jalkineet on
hyvä varata mukaan. Suolle pääse tietysti muualtakin, esim. idästä Kontolan tilan pohjoispuolelta on lyhin
reitti Varkaansaaren tienoille. Myös
etelästä Kaurilankulmalta tulee joitakin polkuja suolle, mutta itse en ole
näitä reittejä käyttänyt.
Suolla liikkumista varsinkin pesimisaikaan on pyrittävä välttämään.
Varsinkin kurjen pesimistulokset ovat
viime vuosina olleet masentavia. Useana vuonna ei ole näkynyt lainkaan
poikasia. Yhtenä syynä saattavat olla
suolla liikkuvat ihmiset, jotka eivät
edes havaitse pesiviä kurkia ja tietämättään antavat korpeille ja variksille
avoimen ruokapöydän ajaessaan hautovat linnut pesiltään. Myös ketut
aiheuttavat kurjelle tuhoa. Olen kerran nähnyt, kuinka kettu röyhkeästi
vei munan kurjen pesästä.
Kontolanrahkalla ja sen reuna-

alueilla on tavattu 145 lintulajia,
joista 133 ovat olleet suolla tai reunametsissä paikallisia, ja loput
enemmän tai vähemmän ylilentäviä
tai muuttavia lintuja.
Pesimälinnusto
Suon näkyvin lintu on ehdottomasti
kurki, jota voi tavata paikalla miltei
aina maaliskuusta lokakuuhun. Pesiviä pareja on 2000-luvulla ollut parhaimmillaan ainakin neljä. Reviirit
sijaitsevat joka vuosi samoilla alueilla,
yksi eteläaukealla, toinen Rahanlevonmäen lähellä länsiosassa ja kolmas
Varkaansaaren eteläpuolella. Kesällä
2008 oli viimeksi mainitulla alueella
kaksi kurjenpesää vain noin 150 m
etäisyydellä toisistaan. Lisäksi suon
koilliskulmassa on ollut kurkireviiri
ainakin joinakin vuosina.
Vesilinnuista suolla pesivät tavi,
sinisorsa ja telkkä. Kaikista lajeista on
poikuehavaintoja. Tarkempia parimääriä ei ole tiedossa, koska suolla ei
ole lintuja laskettu. Myös kaakkurista on pesintään viittaava havainto
vuodelta 1995.
Taulukko 1: Teeren maksimimäärät
vuosittain. Linnut on laskettu suolta,
ellei toisin ole mainittu.
1999

25.8.

1ex

2000

28.4.

15k,1n

2001

26.4.

19k,1n

2002

13.5.

16k

2003

19.2.

30ex, jäljet lumella

9.5.

12k, 1n

2004

5.4.

11k

2005

20.11.

18k

2006

10.5.

20k

2007

9.4.

15k

2008

27.4.

18k

2009

27.1.

28ex, Virkasuo

2010

3.1.

17ex, Virkasuo

2011

23.4.

17k

2012

2.12.

48ex, Kaurilankulma

2013

18.12.

Kontolan pellot
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Kalasääsken viimeinen pesintäyritys suolla oli 2006, jolloin pesintä
keskeytyi. Tällöin suolla asusti myös
huuhkajapari, jonka osuus keskeytymiseen on arvailujen varassa. Ainakin vuosina 1999–2006 oli sääksi jokavuotinen laji suolla. Keväällä
2007 suolla tavattiin sääksipari,
mutta pesintään se ei ryhtynyt.
Vuonna 2008 oli paikalla yksinäinen lintu, ja 2009 lajia ei Kontolanrahkalla havaittu. Vanhat sääksenpesät ovat tätä nykyä tuhoutuneet.
Tekopesän rakentamalla lajin voisi
kenties saada houkuteltua uudestaan pesimälajiksi.
Töyhtöhyyppiä pesii suolla useita
pareja. Kesäkuussa 2002 löytyi parhaimmillaan 33 ad lintua ja 8 poikastakin. Tällöin arvioin ainakin 11 pesivää paria. Muina vuosina on havaittu yleensä noin 10 lintua. 1978 on
laskettu 9 paria (Karlin 1979). Mustakallio ei mainitse lajia 1958, mutta
1968 hän arvioi 11 paria.
Kontolanrahka mainitaan Mustakallion julkaisussa (1959) kapustarinnan eteläisimpänä pesimäpaikkana
Suomessa. Edelleenkään laji ei pesi
monessakaan eteläisemmässä ruudussa Suomen lintuatlaksen mukaan.
Karlin ilmoittaa parimääräksi 1978
seitsemän paria. Uskoisin parimäärän
nykyään olevan suurin piirtein samalla tasolla. Suurimpia mäeltä havaittuja paikallisten määriä edustavat seuraavat: 12 ad, 1 pm 7.7.2003, 10 ad,
1 1kv 5.7.2006 ja 10 ad, 1pull
10.7.2005. Laululennolla samaan aikaan 7 lintua 1.7.2002.
Jänkäsirriäisestä on havainto soidintavasta parista 30.5.1996. Kyse
voi olla tietysti muuttomatkalla soitimelle innostuneesta parista, mutta
toisaalta ympäristö vastaa hyvin
sirriäisen pohjoisia pesimäpaikkoja.
Taivaanvuohen kitkuttelua ja mäkätystä kuulee mäellä harvakseltaan,
ei välttämättä joka vuosi. Esimerkiksi
15.6. 2002 oli Rahanlevonmäen rinteessä kelossa ääntelevä lintu. Aiemmissa julkaisuissa ei lajia mainita.
Kuovia on havaittu vuosittain
47

Koiraskäki Rahanlevonmäellä 29.5.2013

1–4 paikallista lintua, mikä tarkoittanee noin kahta pesivää paria. Aiemmat lukemat ovat 3 paria (1958)
ja 4 paria (1978).
Myös pikkukuovista on kolme pesintään viittaavaa havaintoa.
4.6.1978 varoitteleva lintu
(O.P.Karlin) ja 10.–29.5.2013 havaittiin pikkukuovi ja suolla kuultiin
usein soidinlaulua. Lintu ahdisteli
myös ohi lentäviä variksia ja korppeja. Myös edelliseltä vuodelta 2012 on
havainto varoittelevasta linnusta heinäkuulta (Tuomo Peltola).
Metsäviklo pesii melko säännöllisesti suon reuna-alueella. Olen
useimpina vuosina havainnut varoittelevan linnun. Myös 1.6.1980
on havaittu kaksi varoittelevaa lintua (Mauno Taneli).
Liroa tavataan pesimäaikaan melko säännöllisesti joka vuosi. Antti
Karlin 1 ilmoitti noin 5 reviiriä
vuonna -76 (Tiira). Rahanlevonmäeltä havainnointi rajoittaa kovasti
tämän lajin määrän arviointia, mutta usein pesimäkaudella on havaittu
2–3 lintua joko soidinlennolla tai
varoittelemassa näreen latvassa. Mu48

kava oli myös kaukoputkihavainto
liroparista kahden untuvikkonsa
kanssa 27.6.2003.
Kalalokki on ilmeisen myöhään
tullut pesimälaji Kontolassa. Aiemmissa havainnoissa on vain kolme
mainintaa lajista: 19.5.1974 1 yks.(
Olli-Pekka Karlin, suoarkisto),
21.5.1978 3yks. (Mauno Taneli, suoarkisto) ja 1.6.1980 noin 5 yks. (Mauno Taneli, suoarkisto) Laji on nyttemmin säännöllinen pesijä suolla. Vuosina 1998-2000 maksimimäärä oli 5
yks. , pesähavainto 1999 ja 2000. Sen
jälkeen määrät ovat hieman kasvaneet. Yleensä on havaittu runsaat 10
lintua, suurin määrä 21 yksilöä
15.5.2013. Tällöin nähtiin kuusi suomättäillä ja näreissä hautovaksi tulkittua lintua. Nuoria lintuja en ole koskaan suolla nähnyt, pieniä poikasia
näkyy toisinaan. Vievätkö sitten pienpedot poikasia vai piiloutuvatko poikaset niin hyvin maastoon, ettei tällainen puusilmä niitä havaitse? Jonkun verran täytyy jälkikasvua selviytyä
koska kanta näyttäisi kasvavan pikku
hiljaa. Luulisi luonnonvalinnan suosivan puissa pesiviä yksilöitä.

Käki on tavanomainen kesä–heinäkuussa, yleensä 1–3 Ä. Vuonna
2006 oli runsas esiintyminen. Tällöin havaittiin kahdesti 7, kerran 6
ja kerran 5 yksilöä. Kolme kertaa
olen vuosien mittaan nähnyt suolla
kauniin punaruskean naaraskäen.
Rahanlevonmäellä kulotuksesta selvinneet vanhat männyt ovat mieluisia käen laulupuita.
Varispoikueita nähdään suolla vuosittain vuosittain, samoin kiuru pesii
ainakin yhden, ilmeisesti useamman
parin voimin. 1968 arvioi Mustakallio 5 paria (Suoarkisto) ja 77–80 on
lajia havaittu, jopa yli 10 yksilöä
5.5.1979 (suoarkisto). Omat maksimimäärät ovat olleet 2 ja 3 laulavaa.
Keltavästäräkkiä olen havainnut
suolla pesimäaikaan 1999, 2001–
03. Vuosina 2002–03 lajista tehtiin
useita havaintoja pesimäaikaan molempina vuosina. Tällöin suolla pesi ilmeisesti yksi pari. Muut omat
havaintoni yksinäisestä linnusta
ovat 5.5.2004 ja 22.5.2008. Mustakallion arvion mukaan vuonna
1958 pesi suolla 12 keltavästäräkkiparia. 21.5.1978 totesi Mauno Ta-
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neli (suoarkisto) keltavästäräkin
olevan yleisin lintu suolla, lukumääriä hän ei esittänyt. Tosin mietti
vielä onko muutto kesken. Saman
vuoden kesäkuun alussa havaittiin
ainakin 3 paria, ehkä viisikin paria
(Olli-Pekka Karlin).
Sekä niitty- että metsäkirvinen esiintyvät molemmat, niittykirvinen aukealla suoalueella ja metsäkirvinen reunamailla. Määriä en rupea arvioimaan.
Pensatasku on pesinyt 1958 (Mustakallio) ja seuraavat havainnot ovat
1978 ja 1980 (Mauno Taneli, suoarkisto). Ainoa oma havaintoni suolta
on 21.6.2009 laulava koiras.
Kesäaikaan on havaittu myös isolepinkäistä. Varma pesimishavainto
on vuodelta 1965 jolloin suolla havaittiin poikue (Henry Laine, Tiira).
Samoin 1968 havaittiin pari (Pekka
Mustakallio, suoarkisto) ja 1974
tavattiin laji neljästi touko–elokuussa (Antti Karlin ym., suoarkisto).
Itse olen tavannut lajin pesimäaikaan miltei joka vuosi. Kesällä 2009
suolla tavattiin isolepinkäisiä heinäkuun lopulta lähtien parhaimmillaan 5 yksilöä. Lintujen ikiä ei tullut
määritettyä, mutta epäilemättä kysymys on vähintään yhdestä poikueesta. Samoin 8.8.2013 Kontolan
tilalla havaittu nuori ja sitä ruokkiva emolintu olivat vain vajaan kilometrin päässä suolta.
Urpiaisesta on havainnot 1.5.1977
2 yks.(Mikko Hovila ym., suoarkisto),
8.–29.8.1999 5 yks. ja 23.–25.8.2000
2 yks. Ainakin vuoden -99 havainnossa oli nähdäkseni kyse poikueesta.
Suota reunustavalla metsäalueella
pesii mm. kanahaukka, viirupöllö,
pikkulepinkäinen, korppi, pyrstötiainen, pyy, harmaapäätikka sekä
kangaskiuru, joka on havaittu Rahanlevonmäen viereisellä hakkuaukealla kesäaikaan 2007, 2009 ja
2010. Onpa lapinpöllöparikin yrittänyt pesintää lähellä sijaitsevan Pihlavanjärven tienoilla vuonna 2002.
Jonkun kerran pöllön huhuilu kuului mäelle asti. Pyrstötiaispoikueita
on pyörinyt Rahanlevonmäellä seit-

semänä kesänä 2003–13. Tilhiä on
nähty Rahanlevonmäellä kesällä
2004 ja 21.7.–27.8., enimmillään
21.7. jolloin nähtiin 10 ad ja 1 juv.
29.7.2005 5 ad hetken paikallisena
mäellä. Mainittakoon vielä laulava
pikkusieppo 20.6.1988 (T.Vähämäki, Tiira) ja pohjansirkku 16.5.2010
k Ä Rahanlevonmäen pohjoispuolella (Markus Lampinen, Tiira).
Pesimäaikaisia havaintoja on seuraavista lajeista: varpus-, tuuli-, ampu-, nuoli-, hiiri- ja mehiläishaukka, huuhkaja ja varpuspöllö.
Kalasääsken ja keltavästäräkin
ohella suolta on vuosien mittaan
kadonnut muitakin pesimälajeja.
Tiiran mukaan havainnot riekosta
ajoittuvat vuosille 1967–78, enimmillään 11 yksilöä keväällä 8.10.1977
(Hovila M ym). Suoarkiston papereissa on tosin vuodelta 1972 havainto 10–15 yksilön parvesta (Mauno
Taneli). Myös jouhisorsasta on pesinnäksi tulkittu havainto kesältä
-74, jolloin havaittiin naaras ja nuori lintu (Olli-Pekka Karlin ym, suoarkisto). Myös 5.8.2002 havaittiin
kaksi naaraspukuista paikallisena.
Muuttohaukasta on pesimishavainto vuosilta 1932 (havainnoija
tuntematon) ja 1959 (Jaakko Kateisto). Onkohan paikalla käyty välivuosina? Laji on havaittu kesäaikaan
myös 27.6.2003 ja 29.7.2005, molemmilla kerroilla vanha lintu.
Sinisuohaukka on mainittu ympäristönhallinnon verkkosivuilla suolla
esiintyvänä lajina. Olen tavannut lajin
neljä kertaa pesimäaikaan. 28.6.2003
k p, 24.5.2004 naaraspukuinen S,
22.7.2006 naaraspukuinen p ja ehkä
mielenkiintoisin on havainto
27.5.2013 jolloin koiras ja naaras näyttäytyivät peräjälkeen samassa paikassa
suon reuna-alueella. Lajin näyttäytyminen kesäaikaan ei tarkoita välttämättä pesintää. Kierteleviä, ilmeisesti 2kv
lintuja nähdään muuallakin Pöytyän
alueella vuosittain kesäaikaan.
Mustakalliolla on suokukosta on
pesimiseen viittaavia havaintoja
1960-luvulta: 18.6.1964 3p,

Turun Lintutieteellinen yhdistys ry - Ukuli 45 (2-3) - 2014

9.6.1967 1 naaras varoittelemassa ja
17.6.1968 1 pari.
Punajalkavikloa on tavattu vuosina
1974 5 yks.(Olli-Pekka Karlin, suoarkisto), 1976 2 varoittelevaa (Antti Karlin, Tiira), 1977 1 p (Olli-Pekka Karlin, suoarkisto), 1978 1 kn (Mauno
Taneli, suoarkisto). Itse näin ensimmäisellä Kontolanreissullani varoittelevan punajalkaviklon 22.7.1996.
Harmaa- ja naurulokki sekä kalatiira
ovat myös kuuluneet suon pesijöihin:
Harmaalokkia on havaittu 1958 yksi
pari (Mustakallio), 18.6. 1964 60p,
9.6.1967 30p ja 4 pesää (P.Mustakallio,
Tiira) ja 1968 kaksi paria (Mustakallio,
suoarkisto). 1970-luvulla havaittiin
enimmillään 33 yksilöä, mistä määrät
laskivat viiteen lintuun 1980 (suoarkisto). Itse olen havainnut harmaalokkeja
suolla vain 10. ja 15.5.2013. jolloin
paikalla oli vanha ja nuori lintu. Naurulokkien määrät ovat olleet hillitympiä.
Ensimmäiset havaittiin 1974, enimmillään kolme yksilöä joista yksi hautomassa (Antti Karlin, suoarkisto). Seuraava
havainto 1977 5 yksilöä kolmesti 30.4.–
8.5. (Mikko Hovila ym, suoarkisto) ja
1.6.1980 2 p (Mauno Taneli, suoarkisto). Paikallisten naurulokkien saldo
omalta osaltani on pyöreä nolla. Kalatiira on havaittu pesivänä 1978–1980
ainakin kahden parin voimin (Mauno
Taneli ym, suoarkisto). Vuosina 2000–
09 on kalatiiraa havaittu paikallisena
miltei joka vuosi 2–4 yksilöä, mutta
niitä ei ole tulkittu pesiviksi, koska niitä
ei ole nähty kuin korkeintaan pari kertaa
kesäkauden aikana, vaikka paikalla on
käyty useamman kerran. Nämä linnut
voivat olla peräisin Mellilän Vihtonkulmalta, missä kalatiira on pesinyt hiekkakuopalla noin kymmenen parin
voimin. Matkaa sieltä Kontolanrahkalle on nelisen kilometriä.
Suopöllön kohdalla tuskin voidaan
puhua kadonneesta lajista, vaikka lajista ei olekaan havaintoa 1958 kesäkuun jälkeen, jolloin Mustakallio tapasi lajin. Myyrähuippujen aikaan
muualtakin Pöytyältä on jokunen
poikuehavaintokin.
Hiiripöllöstä on myös yksi kesä49

Taulukko 2: Luppokurkia tavataan säännöllisesti. Seuraavassa suurimmat kertymät vuosittain eri kesäkuukausina.
Näiden lisäksi 100 p 1.7.1995 (VSL)
vuosi

toukokuu

1998

ei havaintoa

1999
2000

17

(1.5.)

ei havaintoa

2001

63

heinäkuu

elokuun alku 1.-15.8.
ei havaintoa

24

(7.6.)

ei havaintoa

77

(8.6.)

ei havaintoa

90

(12.8.)

62

(1.6.)

33

(6.7.)

86

(1.8.)

(23.5.)

32

(11.6.)

23

(18.7.)

69

(11.8.)

2002

140

(31.5.)

51

(3.6.)

34

(15. ja 30.7. )

133

(5.8.)

2003

88

(25.5.)

65

(14.6.)

100

(10.7.)

205

(13.8.)

2004

64

(13.5.)

42

(9.6.)

55

(24.7.)

160

(15.8.)

2005

84

(28.5.)

80

(5.6.)

57

(29.7.)

77

(3.8.)

2006

100

(7.5.)

86

(11.6.)

51

(5.7.)

187

(12.8.)

2007

81

(17.5.)

48

(5.6.)

51

(25.7.)

150

(5.8.)

2008

28

(9.5.)

34

(15.6.)

133

(28.7.)

39

(10.8.)

2009

31

(1.5.)

8

(7.6.)

36

(3.7.)

30

(3.8.)

2010

17

(4.5.)

9

(17.6.)

4

(1.7.)

7

(6.8.)

2011

ei havaintoa

8

(21.6.)

19

(24.7.)

85

(11.8.)

2012

ei havaintoa

9

(6.6.)

12

(12.7.)

40

(9.8.)

4

(7.6.)

7

(3.7.)

2013

48

(15.5.)

aikainen havainto: 28.8.2013 oli
paikalla levoton, edestakaisin lentelevä lintu. Kenties suolla oksalla istuneella muuttohaukalla oli jotain
tekemistä linnun levottomuuden
kanssa. Syksyllä 2013 hiiripöllöt
ilmaantuivat muuallekin VarsinaisSuomeen hyvin pian tämän jälkeen
Kesän luppolinnut
(Taulukko 2). Mitään selkeää säännönmukaisuutta luppokurkien määrien
muutoksissa ei näyttäisi olevan, vaikka
useimpina vuosina näyttäisi lukumäärä vähenevän kesän kuluessa toukokuusta heinäkuuhun, mutta esim.
2008 meni toisinpäin. Elokuussa määrät alkavat kasvaa kurkien kerääntyessä
pesimäpaikoiltaan. Vaikuttaisi siltä,
että 2010-luvulla luppokurkien määrä
olisi vähentynyt, tosin oma retkeilyaktiivisuuskin tai oikeastaan passiivisuus
saattaa aiheuttaa harhan.
Myös laulujoutsen on alkanut viettää kesää Kontolassa. Vuosilta 2001–
10 on havaintoja 1–7 linnusta suunnilleen joka toinen vuosi. Toukokuussa 2013 suolle ilmestyi isohko joutsenparvi. Enimmillään 49 yksilöä 10.5. ja
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kesäkuu

7.6. oli paikalla vielä 4 lintua. Tämän
jälkeen ei havaintoja kunnes 14.7. havaittiin kaksi varoittelevaa lintua (Tuomo Peltola). Poikuehavainto jäi varmistamatta havainnoijan suunnistaessa heti pois hermoilevasta parista.
Muuttoaikaan
Seuraavassa esitetyt havainnot ovat vuosilta 1996–2013 ja perustuvat siis omiin
retkiini, ellei toisin ole mainittu. Kontolanrahkalla tavataan myös jonkun verran
lepäilijöitä muuttoaikaan, tärkeimpänä
Varsinais-Suomen oloissa mittavimmat
kurkiparvet. Myös keväällä on viime
vuosina havaittu paikallisia lintuja, jotka
ovat viipyneet useampia päiviä tankkaamassa. Linnut ruokailevat ympäröivillä
pelloilla, jopa runsaan kymmenen kilometrin päässä Kontolanrahkalta. Esimerkiksi Rahkion pelloilla ruokailevat
kurjet tulevan ainakin toisinaan yöpymään Kontolanrakalle Tämän olen useamman kerran voinut todeta, kerran
jopa värirengastetusta linnusta, jonka
tapasin päivällä Rahkiossa ja joka illalla
laskeutui Kontolaan. Samoin Mellilän
Pappisen pelloilla havaitut kurkiparvet
yöpyvät Kontolassa. Rahkion kurjet kui-

Kurjet käyvät ruokailemassa suota ympäröivillä
pelloilla, tässä kaksi värirengastettua lintua Loimaan
Virkasuon pellolla 18.8.2004. (digiscouping-kuva)

ei havaintoa

tenkin yöpyvät ilmeisesti osin myös
Mellilän Linturahkalla. Useimmiten
kurjet ruokailevat kuitenkin suota itä- ja
pohjoispuolelta ympäröivillä Pohjankulman, Koivusuon, Virkasuon ja Pihlavan
pelloilla. Pelloilla ruokailevien kurkien
laskennoista voi saada jopa paremman
kuvan kurkimääristä kuin suolla laskemalla. Paikallisten kurkien määriä kuvaavissa taulukoissa on esitetty myös
pelloilta lasketut linnut. Laskentapaikka
on mainittu, mikäli se ei ole Kontolanrahka. (Taulukko 3)
Taulukko 3: Suurimmat kurkien
kevätkertymät
26.4.2001

114 lask. muutolta

29.3.2002

20

19.4.2003

70

13.–14.4.2004

89–151 p Virkasuo

15.4.2005

138 p Kääntee

3.5.2006

67

14.4.2007

149

18.4.2007

49

9.–19.4.2008

85–145 p, Virkasuo
ja Pihlava

22.4.2010

36p, Virkasuo

20.4.2013

44p, Virkasuo
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Myöhään illalla muutolta saapuvat linnut laskeutuvat usein suolle
ja jatkavat aamulla eteenpäin, mutta toisinaan linnut voivat viipyä
seudulla pitempäänkin kuten
2004, 2007 ja 2008.
Syksyllä kurjet alkavat kerääntyä
rahkalle elokuun puolenvälin tienoilla, kuten jo luppokurkitaulukosta voi nähdä. En ole paljoakaan
seurannut aamutoimia, mutta nähdäkseni aamuisin linnut lähtevät
suolta pelloille ruokailemaan. Päivän mittaan suon ja peltojen välillä
on edestakaista liikennettä, ja suolla
voi olla keskellä päivää hyvin runsaastikin tikkukoipia, mutta illalla
pari tuntia ennen auringonlaskua
kaikki kurjet ovat yleensä pelloilla.
Pikkuhiljaa lintuja alkaa tiputella
suolle yöpymään, ja melko säännöllisesti noin varttitunnin sisällä ennen auringonlaskua kurkien valtaosa humahtaa suolle. Lintuja voi
tulla eri suunnista isojakin ryhmiä.
Vielä auringonlaskun jälkeenkin
saapuu pieniä parvia, useimmiten
perhekuntia. (Taulukko 4).

Taulukko 4: Suurimmat kurjen
syyskertymät
21.9.1999

384

9.9.2000

439

23.9.2001

1250

1.9.2002

500

13.9.2003

360

25.9.2004

810

2. ja 11.9.2005

400

27. ja 29.2006

430

4.9.2007

710

10.9.2008

1360

5.9.2009

350

22.8.2010

41

4.9.2011

450

30.9.2012

1200

2.9.2013

480

Mistä Kontolan kurjet tulevat?
Kysymykseen antavat hieman valoa
värirengastetut linnut, joita suolla ja sen
ympäristössä on näkynyt parisenkymmentä yksilöä. Taulukon 5 listauksissa
on löytöpäivä Kontolan seudulla, Ren-
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gastuspaikka ja sen etäisyys ja suunta
löytöpaikasta, ikäluokka rengastushetkellä ja rengastuksesta kulunut aika.
Kontolan kurjet näyttäisivät olevan
kotoisin pohjoisesta, ja eivät yleensä
kovin kaukaa. Huittisten seudun ahkera rengastustyö näkyy kontrolleissa.
Eniten linjasta näyttää poikenneen
Haminan Vehkalahdella pultattu yksilö keväältä 2009. Pohjanmaan kurjet näyttävät syksyllä tekevän välilaskun Kontolanrahkalle. Loppukevään
ja -kesän linnut ovat odotetusti enimmäkseen nuoria, alle 3 kv lintuja.
Syksyllä suolla tavataan hanhia parhaimmillaan satoja. Tundrahanhia on
nähty kolmena syksynä: 8.–
9.10.1999, maksimi 340 p, 4.10.2004
25 p ja 3.–8.10.2006 enimmillään
190 p ja 11 muuttavaa. Lisäksi 12.–
14.4. 2009 kaksi lintua suon pohjoispuolella Pihlavan pelloilla.
Metsähanhea tavataan säännöllisesti syksyihin, mutta lukumäärät ovat
tundrahanhea pienempiä, seuraavassa
viisi suurinta kertymää: 3.–8.10.2006
enimmillä 158 p ja viimeisenä päivänä lisäksi 63 muuttavaa, 19.9.2003
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Taulukko 5: Keväällä luetut renkaat kertovat seuraavaa:
28.5.2005

Kiikoinen

82km N

poikanen

2v 10kk

18.4.2010

Suodenniemi

96km N

poikanen

1v 10kk

23.4.2010

Karvia

166km N

poikanen

1v 9kk

4.4.2009

Äetsä

64km N

poikanen

9v 8kk

9.4.2009

Hamina

243km E

poikanen

4v 9kk

Loppukesän rengaslöydöt:
13.8.2003

Vesilahti

57km NE

poikanen

5v

13.-23.8.2003

Kokemäki

55km

poikanen

1v 1kk

23.8.2003

Köyliö

41km NNW

poikanen

3v 1kk

18.8.2004

Kiikoinen

82km N

poikanen

2v

18.-21.8.2004

Pöytyä

30km WNW

poikanen

1v 1kk

3.8.2005

Kiikoinen

82km N

poikanen

3v

29.8.2012

Kiikoinen

80km N

poikanen

2v 2kk

29.8.2012

Huittinen

40km NNW

poikanen

1v 1kk

29.8.2012

Mynämäki

36km W

poikanen

2kk

sama kuin 28.5.2005
sama kuin 28.5.2005

saman poikueen 2 1kv
lintua.

Syksyn rengastetut:
21.9.2001

Janakkala

97km E

poikanen

3v 2kk

12.9.2004

Kiikoinen

77km N

poikanen

7v 1kk

25.9.2004

Pedersöre

313km N

poikanen

1v 2kk

25.9.2004

Pedersöre

300km N

poikanen

6v 2kk

26.9.2004

Suodenniemi

85km N

poikanen

2v 2kk

13.9.2008

Luoto

227 km N

poikanen

9v 1kk

60 p, 13.9.2006 57 p ja 2 m,
16.9.2008 49 p ja 14.9.2004 40 p.
Keväthavaintoja suolta on vain kaksi
1.5.2009 2 p ja 27.5.2013 5 p. Lisäksi 9.–16.4 2009 Pihlavan pelloilla
enimmillään 202 metsähanhea.
Myös merihanhi on kerran tavattu suolla: 9.9.2007 8 p lisäksi
2.9.2005 nähtiin 350 länteen matkaavaa merihanhea kolmessa parvessa (E.Rajamäki). Paikallisten
merihanhien seurassa 9.9.2007 oli
myös kolme lyhytnokkahanhea.
Valkoposkihanhesta on keväthavainto 29.5.2013 4p. Syksyllä sitä
on havaittu neljänä vuonna: 8.–
9.10.1999 enimmillään 63 p,
19.9.2003 2p, 30.9.–8.10.2006
290 p ja 30.9.–3.10.2007 11 p.
Epäilemättä erinomaisina hanhisyksyinä 2012 ja -13 suolla olisi
voinut tavata hyvin hanhia, mutta
eihän sitä joka paikkaan voi revetä.
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Kanadanhanhesta on havainto
7.5.2006 1p, ja sepelhanhia on
nähty syksyinä 2006 ja 2007 parvi muutolla.
Laulujoutsenesta on vain kaksi
keväthavaintoa: 24.4.2009 2 ad
3 2kv p ja 20.3.2011 kahden linnun jäljet (Tuomo Peltola). Samoin kuin hanhet myös joutsenet
viihtyvät paremmin pohjoisenpuoleisilla pelloilla. Enimmillään
on Pihlavalla laskettu 9.4. 2009
68 paikallista joutsenta. Syyspuoleltakin on vain kolme havaintoa
2003–08 yhteensä 8 linnusta.
Merikotkasta on 26 havaintoa
34 yksilöstä kaikkina vuodenaikoina. Maakotka on havaittu 16
kertaa, seitsemän talvella ja 9 syksyllä. Tiirasta löytyy lisäksi havainto nuoresta maakotkasta
4.12.1975 (Arvi Uotila ym.). Sinisuohaukka on vakituinen muut-

tovieras. Keväällä se tosin on havaittu vain viisi kertaa, mutta
syyspuolella 72 havaintoa 142
yksilöstä. Niittysuohaukasta kolme havaintoa: 10.5.2003 naaras
pyöri hetken suolla ja lähti NW,
15.6.2003 2kv koiras ja 11.7.2004
+2kv koiras suolla paikallisena.
Ilmeisesti pyydysteli jotain suolla
runsaana esiintynyttä hyönteistä.
Tuulihaukkoja kerääntyy syyspuolella, ja parhaimmillaan niitä on
havaittu 9 yksilöä. Ampuhaukasta
on keväthavaintoja 11 ja syksyisiä
havaintoja 85 111 yksilöstä.
Enimmillään 5 paikallista ja 1 m
27.9.2005. Muuttohaukasta on
31 syyshavaintoa.
Myös kahlaajia pysähtyy muutolta suolle, niiden löytäminen
vain on varsin työlästä. Kapustarintoja lepäilee suolla keväisin pieniä määriä, esim. 7.5.2006 34 p.
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Keväisin kapustarinnat viihtyvät
paremmin pelloilla. Liroa tavataan
keväin syksyin parhaimmillaan
muutamia kymmeniä. Musta- ja
valkovikloja nähdään syksyllä
muutamia, kevätpuolella harvemmin. Suosirristä on alle kymmenen havaintoa. Lapin- sekä kuovisirri on tavattu kerran. Suokukon
elo - syyskuiset määrät ovat ylittäneet 40 yksilöä kahdeksan kertaa,
enimmillään 140 p 30.8.2001.
Taivaanvuohia näkee syysiltaisin
kun ne nousevat muutolle auringonlaskun aikoihin kuten
30.9.2004 24 yksilöä kolmessa
parvessa. Jänkäkurppa on vielä
havaitsematta, vaikka epäilemättä
niitäkin suolla lymyää. Mustapyrstökuiri on tavattu kahdesti:
1.5.2005 kiertelevä lintu (Mika
Virtanen, Tiira) ja 24.7.2005 ad
paikallisena. Pikkukuovista on
kahdeksan keväthavaintoa, enimmillään 7 p 2.5.2003. Syyspuolen
kahdeksan havaintoa koskevat yksinäisiä lintuja paitsi 10 muutolta
pysähtynyttä lintua 10.7.2007.
Yksittäisiä havaintoja on keräkurmitsasta, 26.9.1976 (T.Rousi,
Tiira) ja vesipääskystä 28.5.1976
(A.Turtola, Tiira).
Laajana kosteikkona Kontolan-

rahka houkuttelee joskus myös
muutolla olevia kahlaajia hieman
alemmas, jolloin ne helpompi havaita. Ainakin olen joskus katsellut mäeltä muuttavaa tundrakurmitsaparvea vasten suon pintaa.
Muita tällaisia muutaman kerran
muutolla nähtyjä kahlaajia ovat
isosirri ja punakuiri.
Varpuslintuja Kontolanrahka
harvemmin muuttoaikoina houkuttelee, mutta on tästäkin jokunen esimerkki. Räkättejä 1200 p
17.4.2006, epäilemättä edellisvuotisten karpaloiden houkuttamina. Mainitaan vielä kirjosiipikäpylintu, 27.9.1981 (Antti
Karlin, Tiira), 4.8.2002 a13 p ja
4.9.2005 3 p.
Lopuksi
Kontolanrahkan linnuston huomataan muuttuneen vuosien mittaan. Lokkilinnuissa on tapahtunut selkeä muutos harmaa- ja
naurulokin sekä kalatiiran hävitessä ja kalalokin tullessa tilalle.
Samoin punajalkaviklo on kadonnut, kuten myös keltavästäräkki, joka tosin on viime vuosikymmeninä taantunut koko Suomessa. Yhtenä syynä muutoksiin

saattaa olla suon kuivuminen.
Vuosikymmeniä sitten kaivetut
ojat suon ympärillä kuivattavat
edelleen aluetta, ja niiden patoaminen voisi virkistää myös suon
elämää. Ainakin etelään Kaurilankulmalle johtavan ison ojan
ainakin osittainen tukkiminen
voisi vaikuttaa suon vesiolosuhteisiin. Toisaalta siitä on syntynyt
vuosien kuluessa hieno metsäpuro. Suo sinänsä on edelleen monin osin vaikeakulkuinen ainakin
upottavien lammikkojen alueella.
Tämän vuoksi korostan vielä kerran retkeilyn kohdistamista Rahanlevonmäelle. Toivon mukaan
näkyvyyttä mäellä voidaan parantaa tavalla tai toisella tai saataisiin jonkinlainen torni suon
reunaan mäen alle. Kokemukseni
mukaan ilta on parasta lintujen
tarkkailuaikaa. Usein päiväsaikaan voi olla hankala löytää oikeastaan mitään lintua suolta, tietysti poikkeuksiakin on tullut
vastaan. Ainakin syyspuolella
kurjet, hanhet ja jotkin petolinnutkin tulevat suolle illalla. Aamuhavainnoinnista minulla ei
ole paljoakaan kokemusta, mikä
on tietysti vahinko. Täytynee varmaan yrittää korjata tämä puute.

Lyhyet

Pönttöjä laitettiin
Rauvolan alueelle
Petri Aalto ja Raimo Sirkiä ovat laittaneet lähes sata linnunpönttöä
Kaarinaan Rauvolanlahden ja Vaarniemen kallion alueelle viime keväänä.
Tiasten pönttöjä laitettiin eniten 65 kappaletta, joista 12 oli pesitty. 18 pöntöstä
löytyi 2 emoa ja 54 poikasta kuolleena.
Puukiipijän pönttöjä laitettiin 14, joista
viidessä oli pesä ja 2 poikasta löydettiin
kuolleena. Lisäksi myös 2 metsähiirtä
olivat kotiutuneet puukiipijän pönttöihin.
Harmaasiepon pönttöjä laitettiin 5, joista

kahdessa oli pesä (toinen mustarastaan
pesä). 2 laitettua kivitaskun pönttöä jäivät tyhjiksi, mutta kaikki 3 kottaraisen
pönttöä kelpasivat hyvin. Kolmessa laitetussa telkän pöntössä 2 oli pesitty,
mutta toisesta löydettiin 2 sepelkyyhkyn
munaa. Peukaloisen kahdesta pöntöstä
toinen oli kelvannut ja ainokaisessa pik
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kuvarpusen pöntössä oli myös pesitty.
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