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Johdanto
Tässä raportissa esitellään Haapaveden Hankilannevalla 22.6.2016 tehdyn lintulaskennan toteutus ja
tulokset. Laskennassa havaittuja parimääriä verrataan aiemmin (v. 2011 ja 2009) kohteella tehdyissä
laskennoissa havaittuihin parimääriin sekä muihin havaintoihin. Raportin lopussa on kuvia kohteelta.
Hankilanneva sijaitsee Haapaveden eteläosassa aivan Kärsämäen kunnan rajalla valtatie 28:n
eteläpuolella. Joissakin kartoissa Hankilannevan eteläosassa esiintyy myös nimi Varpuneva, mutta
hydrologisesti ja ekologisesti Hankilanneva on kuitenkin yhtenäinen kokonaisuus, jota ei ole
perusteltua jakaa osiin. Kesällä 2016 tehty linnustokartoitus kattoi lähes koko Hankilannevan aivan
suon pohjoispäätä lukuun ottamatta.
Laskennan toteutus
Laskenta toteutettiin yhden henkilön toimesta kesäpäivän seisauksen aikaan 22.6. klo 2.45–9.20.
Laskennassa kuljettu reitti ja laskenta‐alueen rajaus on esitetty kuvassa 1. Laskenta‐alueeseen kuului
luonnontilaisen suon lisäksi aivan Hankilannevan eteläkärjessä oleva 10 hehtaarin alue, joka on ollut
aiemmin turvetuotannossa, mutta jolta tuotanto on sittemmin loppunut. Alue on osittain
kasvittunut ja luonnontilaistumassa. Laskennan teki Pohjois‐Pohjanmaan lintutieteellisen
yhdistyksen suojelutoimikunnan puheenjohtaja, MMM, tutkija Ari‐Pekka Auvinen, jolla on mittava
kokemus suolintulaskennoista.
Laskettavan alueen pinta‐ala oli noin 250 ha. Aikaa laskentaan käytettiin 6 tuntia 35 min (1,6 min/ha)
ja kuljetun reitin pituus oli 14,9 km (60 m/ha). Yhden käyntikerran kartoituslaskennan tehoa voidaan
pitää hyvänä, jos sitä verrataan vuonna 2011 tehdyn laajan suolinnustokartoituksen kriteereihin
(Repo & Auvinen 2011, s. 49). Kuljetun reitin pituus kartoitusalaan verrattuna ylittää erinomaisen
tehon rajan, mutta käytetty aika hehtaaria kohti ei ollut erityisen suuri.
Kokonaisuudessaan on arvioitu, että tällaisella hyvin toteutetulla yhden käyntikerran laskennalla
voidaan havaita noin 60 % alueen todellisesta parimäärästä, aukeassa maastossa ehkä hieman
enemmän (ed. ja viitteet siinä). Laskenta‐ajankohta 22.6. oli varsin myöhäinen. Etenkin pesinnässä
epäonnistuneet linnut ja aikaiset pesijät olivat jo voineet siirtyä suolta pois. Toisaalta pesinnässään
onnistuneet myöhäisemmät pesijät varoittelivat äänekkäästi poikasiaan, mikä auttoi esimerkiksi
kapustarinnan ja pikkukuovien reviirien paikallistamista. Laskenta‐aamun sää oli hyvä (+ 14 C,
pilvistä, tyyntä) kello 8 aikoihin tulleita kevyitä sadekuuroja lukuun ottamatta
Kartoituksessa tehdyt havainnot
Hankilannevalla tehtiin havaintoja 14 suolintulajista ja 86 suolintuparista (Taulukko 1). Hankilanneva
on havaintojen perusteella arvokas lintusuo. Suolinnuston tiheys, 34 paria neliökilometrillä, on
alueen sijaintiin nähden korkea (vrt. Repo & Auvinen 2011). Suon linnustoltaan rikkaimmat kohdat
ovat suon pohjoisosassa Hankilanmäen päässä olevien kaivettujen kuoppien luoteispuolella. Täällä
sijaitsevat suon märimmät kohdat, joilla pesii mm. noin 12 kalalokki‐ ja yhden naurulokkiparin
kolonia. Kuitenkin myös suon rahkaisemmat ja kuivemmat eteläosat ovat linnustoltaan merkittäviä.
Eteläosissa havaittiin kesällä 2016 mm. viisi koko suoalueen kuudesta kapustarintareviiristä.
Linnustoltaan monipuoliseksi on myös muodostumassa noin 10 hehtaarin suuruinen entinen
turvetuotantoala aivan suon eteläkärjessä. Hankilannevalla erityisen runsaina esiintyvät
keltavästäräkki (30 paria), pikkukuovi (7 paria) ja kapustarinta (6 paria). Laskennan suhteellisen
myöhäisen ajankohdan vuoksi osa aikaisin pesineistä lajeista oli voinut siirtää poikueensa jo suota
ympäröiville alueille. Näin oli käynyt todennäköisesti ainakin liron kohdalla – varoitteleva liropari
havaittiin sorakuopalla Hankilanmäellä kartoitusalueen ulkopuolella.
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Kuva 1. Hankilannevalla kuljettu reitti ja laskenta‐alueen rajaus.

Kartoituslaskentojen tulosten vertailu
Hankilannevan linnuston kunnollinen selvittäminen vaatisi useaan kertaan toistetun, hyvin ajoitetun
laskennan yhden pesimäkauden aikana. Laskentoja tulisi olla vähintään kolme: yhden niistä tulisi
ajoittua muuttolintujen saapumisajankohtaan toukokuulle, yhden suolintujen pääasialliselle
haudontakaudelle kesäkuulle ja yhden heinäkuun alkuun, jolloin useat lajit varoittelevat näkyvästi
poikueitaan (vrt. Auvinen & Lehikoinen 2014). Tämän lisäksi riekkoreviirit tulisi selvittää niiden
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soidinaikaan alkukeväällä tehdyin kiertolaskennoin ja suon merkitystä muuttolintujen
levähdysalueena tulisi selvittää sekä keväällä että syksyllä. Lisäksi vuosien välistä vaihtelua tulisi
selvittää toistamalla laskentoja eri vuosina.
Taulukko 1. Hankilannevalla 22.6.2016, 29.5.2011 sekä kesällä 2009 tehdyissä kartoituslaskennoissa havaittu
suolintulajien parimäärä. Vuoden 2011 laskennan suorittivat Jaakko Junikka, Juha Kiiski ja Jukka Kiiskilä (ks.
Repo & Auvinen 2011).Vuonna 2009 laskentoja tehtiin kolmena päivänä, 29. ja 30.5. sekä 17.6. ja ne suoritti
Tapani Pirinen (Luonto‐osuuskunta Aapa 2009).
Parimäärä
laskennassa
22.6.2016

Parimäärä
laskennassa
29.5.2011

Parimäärä kesän
2009 laskennoissa

Anas crecca

2

3

1

Telkkä

Bucephala clangula

‐

2

‐

Sinisuohaukka

Circus cyaneus

‐

‐

1

Riekko

Lagopus lagopus

‐

‐

1

Teeri

Tetrao tetrix

‐

9

1

Kurki

Grus grus

2

3

1

Kapustarinta

Pluvialis apricaria

6

4

‐

Taivaanvuohi

Gallinago gallinago

2

1

4

Pikkukuovi

Numenius phaeopus

7

6

3

Kuovi

Numenius arquata

3

2

‐

Valkoviklo

Tringa nebularia

‐

1

‐

Metsäviklo

Tringa ochropus

1

1

‐

Liro

Tringa glareola

4

6

3

Naurulokki

Larus ridibundus

1

‐

‐

Kalalokki

Larus canus

12

6

2

Kiuru

Alauda arvensis

‐

2

‐

Niittykirvinen

Anthus pratensis

10

16

11

Keltavästäräkki

Motacilla flava

30

10

10

Pensastasku

Saxicola rubetra

5

2

5

Pajusirkku

Emberiza schoeniclus

1

3

4

Suolintulajeja yhteensä

14

17

13

Suolintupareja yhteensä

86

77

47

Laji

Species

Tavi

Kokonaisuudessaan tiedot Hankilannevan linnustosta ovat kohtalaiset. Laskentoja on suoritettu
kolmena vuonna, 2009 (Luonto‐osuuskunta Aapa 2009), 2011 (Repo & Auvinen 2011) ja 2016 (tämä
raportti). Vuosina 2011 ja 2016 laskennat suoritettiin yhden käyntikerran kartoituslaskentoina.
Vuonna 2009 suolla käytiin kolmena päivänä, mutta niin, että alue oli jaettu kolmeen lohkoon ja
jokaisella lohkolla käytiin vain kerran. Yhden kauden aikana tehtyjä toistolaskentoja ei ole tehty,
mutta toisaalta eri vuosina suoritetut laskennat lisäävät kokonaisarvion luotettavuutta jonkin verran.
Vuosien 2011 ja 2016 laskentojen tulokset vastaavat varsin hyvin toisiaan – 17 lajia ja 77 paria
verrattuna 14 lajiin ja 86 pariin (Taulukko 1). Kyseisten laskentojen kartoitustehoa kuvaavat suureet
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ovat niin ikään samansuuntaisia: vuonna laskentareitin pituus oli 84 metriä hehtaaria kohti ja vuonna
2016 60 m/ha. Sen sijaan Hankilannevan luontoselvitystä varten vuonna 2009 tehtyjen laskentojen
luvut ovat etenkin yhteisparimäärän osalta selvästi pienemmät (13 lajia ja 47 paria). Tämä on
yllättävää, sillä tuolloin laskentoja suoritettiin kolmena päivänä yhden sijaan. Kuitenkaan tietoja
kuljetuista reitistä tai käytetystä ajasta ei ole saatavilla.
Muut havainnot
BirdLife Suomen havaintotietojärjestelmä Tiiraan on tallennettu, joitakin hajahavaintoja, jotka ovat
mielenkiintoisia Hankilannevan linnustollista arvoa arvioitaessa. Huhtikuussa 2014 suolla havaittiin
kaksi kertaa soidinlentoa esittävä sinisuohaukkakoiras. Molemmilla havaintokerroilla havaittiin myös
sinisuohaukkanaaras (17. ja 24.4.2014, Pekka Majuri). Sinisuohaukka havaittiin myös vuoden 2009
kartoituksissa. Vuoden 2014 havainto osoittaa aukottomasti, että Hankilannevalla on sinisuohaukan
pesimäreviiri. Tuulihaukasta on havaintoja pesimäkauden ulkopuolelta (mm. 5.9.2014 Esa Aalto &
Ari‐Pekka Auvinen). On hyvin todennäköistä, että Hankilanneva kuuluu myös tuulihaukkareviiriin.
Maaliskuun lopulla 2014 havaittiin Hankilannevalla 68 soitimella ollutta teertä (27.3.2014, Pekka
Majuri). Näin suuret teeren soitimet ovat olleet 2010‐luvulla harvinaisia. Epäsuora havainto tehtiin
elokuussa 2014 sinisorsasta, jolloin suon keskellä havaittiin lintupedon höyhentämän sinisorsan
jäänteet (5.9.2014, Esa Aalto & Ari‐Pekka Auvinen).
Hankilannevan uhanalaiset lintulajit
Suolintulajien uhanalaisstatuksissa on tapahtunut muutoksia viimeisten arvioiden välillä.
Hankilannevalla on havaittu yhteensä 12 vuosien 2000, 2010 ja 2015 punaisten listojen lajia
(Taulukko 2). Näistä kuusi on tai on ollut uhanalaisia (luokat vaarantunut, erittäin uhanalainen ja
äärimmäisen uhanalainen). Suojelullisesti merkittävimpinä Hankilannevan lajeina voidaan pitää
sinisuohaukkaa, riekkoa ja keltavästäräkkiä. Sinisuohaukan kanta on romahtanut koko maassa.
Riekko on puolestaan häviämässä eteläisestä Suomesta ja on käynyt harvinaiseksi myös Haapaveden
seudulta. Hankilannevan merkitystä keltavästäräkin pesimäpaikkana korostaa lajin korkea
parimäärä.
Taulukko 2. Hankilannevalla havaitut lintulajit, jotka ovat esiintyneet vähintään kerran vuosien 2000, 2010 ja
2015 punaisilla listoilla (Rassi ym. 2001, Rassi ym. 2010 ja Tiainen ym. 2016). Varsinaista uhanalaisuutta
merkitsevät luokat on merkitty punaisella.
Laji

Species

Punainen kirja 2000

Punainen kirja 2010

Väliarvio 2015

Sinisuohaukka

Circus cyaneus

Silmälläpidettävä (NT)

Vaarantunut (VU)

Vaarantunut (VU)

Tuulihaukka

Falco tinnunculus

Silmälläpidettävä (NT)

‐

‐

Riekko

Lagopus lagopus

‐

Silmälläpidettävä (NT)

Vaarantunut (VU)

Teeri

Tetrao tetrix

Silmälläpidettävä (NT)

Silmälläpidettävä (NT)

‐

Taivaanvuohi

Gallinago gallinago

‐

‐

Vaarantunut (VU)

Kuovi

Numenius arquata

‐

‐

Silmälläpidettävä (NT)

Liro

Tringa clareola

‐

‐

Silmälläpidettävä (NT)

Naurulokki

Larus ridibundus

Vaarantunut (VU)

‐

Vaarantunut (VU)

Keltavästäräkki

Motacilla flava

‐

Vaarantunut (VU)

Silmälläpidettävä (NT)

Niittykirvinen

Anthus pratensis

‐

Silmälläpidettävä (NT)

Silmälläpidettävä (NT)

Pensastasku

Saxicola rubetra

Silmälläpidettävä (NT)

‐

‐

Pajusirkku

Emberiza schoeniclus

‐

‐

Vaarantunut (VU)
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Kuva 2. Hankilannevalla 22.6.2016 havaitut suolintulajien reviirit.
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Kuvia Hankilannevalta 22.6.2016 klo 2.45–9.20

Varoitteleva keltavästäräkkikoiras reviirillään suon eteläosassa.

Kalalokki suon luoteislaidalla.
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Varoitteleva pikkukuovi suon luoteislaidalla.

Hankilannevan keskiosaa Hankilanmäen sorakuoppien luoteispuolelta luoteeseen katsottuna.
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Hankilannevan märimpiä kohtia Hankilanmäen sorakuoppien luoteispuolella. Täällä pesii suon
lokkikolonia.

Yleisnäkymä aivan Hankilannevan eteläpäästä pohjoiseen.
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Näkymä Hankilannevan keskiosien länsilaidalta kohti Hankilanmäen sorakuoppia.
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