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Johdanto
Tämän linnustoselvityksen kohteina oli kaksi pientä, erillistä aluetta Pitkäjärvellä, noin 20 km
Lieksan kaupungista kaakkoon heti Sokovaaran kylän eteläpuolella Pohjois-Karjalassa. Nämä
alueet ovat laajennuksia vuonna 2013 tehtyyn selvitykseen. Toinen kohteista sijaitsee Pitkäjärven
etelärannalla Pitkärannan tilan ja järven välisellä alueella, ja on hyvin pieni, kooltaan noin 8,5
hehtaaria, ja toinen noin 12 hehtaarin kohde on järven kaakkoispäässä. Kohteiden rajaukset
näkyvät alla olevalta kartalta vihreällä ympäröityinä (kuva 1).
Raportti pohjautuu yhden aamun maastokäyntiin 3.6.2016. Vanhempia linnustotietoja alueilta ei
liene olemassa eikä valtakunnallisesta Tiira-havaintotietokannasta myöskään löydy havaintoja.
Liikkuminen tapahtui kiertäen alueet jalkaisin koko ajan laulavia ja äänteleviä lintuja havainnoiden
ja tarvittaessa myös kiikaria apuna käyttäen, ja havaitut reviirit on merkattu suoraan
maastokartoille muistiin.
Havainnointiolosuhteet maastoaamuna olivat erittäin hyvät. Sää oli koko aamun varsin tyyni ja
suhteellisen lämmin, ja linnut olivat hyvin äänessä. Pääpaino oli alueella pesivän lajiston
selvittämisessä sekä EU:n lintudirektiivi- (DIR), uhanalaislajistossa sekä Suomen kansainvälisissä
erityisvastuulajeissa (EVA).

Kuva 1: Lieksan Pitkäjärven selvitysalueen laajennuskohteet vihreällä ympäröityinä. Tähdillä merkattu
suojelullisesti huomioitavien lajien tapaamispaikat. Sininen tähti = metso, punainen tähti = leppälintu

Tulokset
Pitkärannan tila
Selvitysalue rajautuu itäreunastaan laajahkoon hakkuuaukkoon ja pienempi hakkuuaukko on myös
talon pohjoispuolella. Alueen itäosan metsät ovat enimmäkseen männikköä ja sekametsää,
länsiosasta löytyy jonkin verran myös kuusikkoa, jossa on paikoin paljon naavaa. Rantaviiva on
karua kivennäismaata eikä tarjoa erityisen hyviä pesimäpaikkoja vesilinnuille.
Alueella tavattiin 14 lintulajia, joista rajauksen sisällä pesivinä tai mahdollisesti pesivinä 11.
Itäpuolen aukolla havaittiin lisäksi tuulihaukka, käki ja 5 tilheä, jotka eivät paikalla pesine. Tavatut
lajit edustavat alueella tavanomaista metsälinnustoa ja tavatuista ainoa suojelustatuksen omaava
on lähellä rantaa rajauksen itäkulmassa havaittu metsokukko (DIR, EVA). Metson havaintopaikka
löytyy liitekuvasta (kuva 1). Kaikki tavatut lajit ovat alla listattuna.
Metso (DIR, EVA)
Tuulihaukka
Metsäviklo
Käki
Tilhi

Punarinta
Laulurastas
Punakylkirastas
Pajulintu
Harmaasieppo

Kuva 2: Alueen itä- ja keskiosien tyyppimetsää

Talitiainen
Varis
Peippo
Vihervarpunen

Kuva 3: Naavaisia kuusia alueen länsiosassa

Pitkäjärven kaakkoispää
Metsät ovat enimmäkseen järeähköä kangasmaan männikköä, varsinkin alueen keskiosissa, jossa
on paikoin alla kuusta ja hieskoivua. Lounaisosassa on ojitettua suota, jossa kasvaa noin 10metristä mäntyä, ja pohjois- sekä koillisreunalla on vaihtelevaa sekametsää. Hakkuuaukkoja
rajauksen sisällä ei ole.
Lajeja tavattiin 14, ja niistä ainoastaan alueen keskellä reviiriä pitänyt leppälintu (EVA) on
suojelullisesti huomioitava laji, jonka tarkka tapaamispaikka löytyy liitekartalta (kuva 1). Muita
lajeja, joita voinee erikseen mainita, olivat eteläosan suolla soidintanut metsäviklopari sekä saman
suon reunalla laulanut kulorastas. Muuten tavattu lajisto edustaa hyvin tavallista metsälinnustoa ja
kaikki tavatut lajit todennäköisesti myös pesivät alueella. Mitään erityistä linnustokohdetta alueelta
ei löydy. Kaikki tavatut lajit on listattuna alla.

Metsäviklo
Käki
Metsäkirvinen
Punarinta
Leppälintu (EVA)

Kulorastas
Hernekerttu
Pajulintu
Hippiäinen
Harmaasieppo

Kuva 4: Pitkäjärven kaakkoispään tyypillistä,
avaraa ja melko järeää männikköä

Kuva 6: Selvitysalueet rajattuna ilmakuvaan

Kirjosieppo
Peippo
Vihervarpunen

Kuva 5: Rantaviiva on kivikkoista ja metsä ulottuu
lähelle rantaa
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