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 Lintuatlas- 
retkellä 

Venäjällä
Viisi suomalaisryhmää kävi viime kesänä 

rajan takana keräämässä aineistoa Venäjän 
lintuatlashankkeeseen. Mistä hankkeessa on 

kyse ja millaisia havaintoja kertyi?

Aleksi Lehikoinen

K
esäkuun.lopussa.2016.viisi.
suomalaista.autokuntaa.pak-
kasi.retkitamineensa.ja.suun-
tasi.rajan.yli.itään..Neljä.po-
rukkaa.retkeili.Karjalan.alu-

eella.Laatokasta.pohjoiseen.Kalevalan.
ja.Vienan.Kemin.välisellä.alueella..
Viides.autokunta.suuntasi.kaakkoon.
Ilmajärven.ja.Tverin.alueelle..Pitkän.
viikonlopun.mittainen.vierailu.tuotti.
havaintoja.yhteensä.41:stä.50x50.km.
atlasruudusta..Suuressa.Venäjässä.
myös.atlasruudut.ovat.isoja..Vaikka.
atlas.kattaa.vain.Euroopan.puoleisen.
Venäjän,.2500.km2.atlasruutuja.on.

Levinneisyysalueet uusiksi
Venäjän.lintuatlas.on.osa.Euroopan.
laajuista.lintuatlashanketta.(Europe-
an.Breeding.Bird.Atlas.2,.EBBA2,.
www.ebba2.info)..Edellinen.Euroopan.
lintuatlas,.joka.sekin.toteutettiin.
50x50.km.ruuduin,.julkaistiin.20.
vuotta.sitten.(Hagemeijer.&.Blair.1997).
ja.se.perustui.etenkin.1980-luvun.ai-
neistoon..Lajien.levinneisyysalueet.
ovat.monilta.osin.muuttuneet.30.vuo-
den.takaisesta.tilanteesta.mm..ilmas-
tonmuutoksen.takia..Lisäksi.tässä.en-
simmäisessä.Euro-atlaksessa.Venäjän.
levinneisyystiedot.olivat.hyvin.puut-

yhteensä.1800..Vertailuksi.Suomen.
lintuatlaksissa.10x10.km.ruutuja.on.
yhteensä.noin.3800,.ja.niiden.yhteen-
laskettu.pinta-ala.käsittäisi.50x50.km.
ruutuja.vain.150..Venäjän.lintuatlas-
hanke.on.ollut.käynnissä.aktiivisesti.
vuodesta.2012.lähtien,.mutta.atlakseen.
kelpuutetaan.havaintoja.alkaen.vuo-
desta.2005..Atlashanke.päättyy.maas-
tokauden.2017.jälkeen..Koska.Venäjäl-
lä.on.vähän.lintuharrastajia.ja.alue.on.
valtava,.Venäjän.linnustonseuranta.
on.esittänyt.toiveen,.että.suomalaiset.
avustaisivat.atlaskartoituksissa.Suo-
men.lähialueilla.

Aamu-usvaa leiripaikalla Suojärven hiekkarannalla.
© Markus Keskitalo
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teelliset,.joten.nyt.niistä.ollaan.ensim-
mäistä.kertaa.saamassa.kunnollinen.
käsitys..Tätä.tärkeää.tietoa.voidaan.
käyttää.monipuolisesti.suojelu-.ja.tut-
kimustyössä..Lintuharrastajille.atlak-
sien.aineisto.näkynee.esimerkiksi.tu-
levaisuuden.lintuoppaiden.levinnei-
syyskartoissa..Jopa.yksittäinen.har-
rastaja.tai.retkikunta.voi.siis.piirtää.
lajien.levinneisyysrajoja.uusiksi.kar-
toittamalla.huonosti.tunnettuja.atlas-
ruutuja!

Mitä rajan takaa löytyi?
Venäjän.Karjalassa.lintulajit.ovat.tie-

EUROATLAKSESSA KERÄTÄÄN AINEISTOA 
KOLMELLA ERI MENETELMÄLLÄ

Tärkein aineistonkeruumenetelmä at-
laksissa on Suomestakin tutut pesi-
mävarmuusindeksit. Indeksit ja niiden 
selitteet poikkeavat hieman suomalai-
sesta käytännöstä, mutta Suomessa 
atlaskartoituksia tehnyt harrastaja op-
pii nopeasti myös venäläisen indeksi-
käytännön. Indeksit selitteineen löyty-
vät parhaiten Luomuksen sivuilta, jos-
ta ne on kätevä tulostaa maastoon 
mukaan.
 Toinen aineistonkeruumenetel-
mä on niin sanottu aikavierailu, joka 
tarkoittaa sitä, että joltakin havain-
nointipaikalta kootaan lista havaituis-
ta lajeista esimerkiksi yhden tai kah-
den tunnin ajalta. Tällaista aineistoa 
voidaan käyttää mallintamaan sitä, 
miten yleinen laji on eri puolilla Eu-
rooppaa. Ryhmämme teki aamuisin 
useita tunnin kestäviä aikavierailuja 
samalla, kun keräsimme atlasindeksi-
tietoja. Tämä vaatii vain sen, että kir-

juri kirjaa jokaisen tunnin aikana ha-
vaitut lajit, aikavierailun alueen keski-
määräisen koordinaatin, päivämäärän 
sekä aloitus- ja lopetusajan. Aikavie-
railussa ei tarvitse kirjata pesimävar-
muusindeksejä. Suomen osalta Euro-
atlaksessa tullaan käyttämään linnus-
tonseurannan selkärankana toimivaa 
vakiolinja-aineistoa, jossa mm. aloi-
tus- ja lopetusaika sekä havaittujen 
lajien määrä on tiedossa.
 Kolmantena aineistonkeruun 
menetelmänä atlaskartoittaja voi arvi-
oida lajin runsautta 50 kilometrin ruu-
duissa. Tämä tehdään kymmenkertai-
sen logaritmin asteikoilla. Koska as-
teikko on varsin karkea, useimmat lajit 
on melko helposti sijoitettavissa jo-
honkin luokista (ks. taulukko 1), vaikka 
ruudussa ei olisikaan tehty syste-
maattisia runsauslaskentoja. Venäjällä 
hieman epävarmakin kannanarvio on 
parempi kuin ei mitään.

Taulukko 1. Atlasrunsauskoodit

Runsauskoodi Selite

A 1–9 paria

B 10–99 paria (0,004–0,04 paria/km2)

C 100–999 paria (0,04–0,4 paria/km2)

D 1 000–9 999 paria  (0,4–3,9 paria/km2)

E 10 000–99 999 paria (4–39 paria/km2)

F >100 000 paria (>40 paria/km2)

Yölaulajakuuntelua Suojärven pohjoispäässä. © Jari Laitasalo
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tenkin.samoja.kuin.Suomessa..Elin-
ympäristöt.ovat.kuitenkin.monella.ta-
paa.erilaiset..Tämä.aiheuttaa.sen,.että.
lajirunsauksissa.on.huomattavia.ero-
ja,.jotka.heijastuvat.myös.atlashavain-
toihin..Karjalan.linnustosta.ja.lintu-
paikoista.on.aikaisemmin.kirjoittanut.
mm..Kontiokorpi.(1996,.2002,.2003).
. Jo.etukäteen.tiedossa.oleva.ero.
oli.metsien.laatu..Suomessa.valtaosa.
metsistä.on.voimakkaan.metsätalou-
den.piirissä,.mikä.tarkoittaa.avohak-
kuiden.lisäksi.säännöllisiä.harven-
nushakkuita..Venäjälläkin.on.metsä-
taloutta.ja.avohakkuita,.mutta.metsi-

en.käsittely.on.merkittävästi.vähem-
män.intensiivistä..Huomattava.osa.
metsistä.on.varttunutta.ja.käsittele-
mätöntä.ja.metsäpeitteisyys.on.yhte-
näisempää..Lisäksi.osa.metsästä.uu-
distuu.luontaisesti.metsäpalojen.kaut-
ta..Näimme.retkellämme.useita.neliö-
kilometrejä.laajan.metsäpaloalueen,.
josta.löytyi.lyhyellä.etsimisellä.aina-
kin.neljä.pohjantikkaa.kuolleita.ja.
kuolevia.puita.hakkaamasta.
. Vaikka.atlaskartoituksissa.ei.
lasketakaan.lintuja,.ja.siten.lintumää-
rien.suora.vertailu.Suomen.ja.Venäjän.
välillä.ei.ole.tietojemme.perusteella.

mahdollista,.vaikuttivat.useat.varttu-
neemman.metsän.lajit.kuten.mehiläis-
haukka,.tiltaltti,.idänuunilintu,.pik-
kusieppo,.puukiipijä.ja.töyhtötiainen.
runsaammilta.kuin.Itä-Suomessa..
Valkoselkätikkaan.törmäsimme.kol-
mella.eri.kohteella.(kahdessa.tapauk-
sessa.nuoria.lintuja).Suojärven.poh-
joisosissa,.jossa.varttunutta.lehtimet-
sää.oli.runsaasti..Mahdollisesti.lehti-
metsien.runsaudesta.johtuen.näimme.
samalla.seudulla.myös.useita.nokka-
varpusia,.jotka.ovat.Suomessa.samoil-
la.leveysasteilla.jo.harvalukuisia..Me-
hiläishaukkojen.runsaus.oli.jopa.hie-
man.hämmentävä..Vaikka.retkeilim-
me.pääasiassa.metsäisissä.maastoissa,.
joissa.havainnointisektori.taivaalle.on.
rajoitettu,.näimme.kolmen.vuorokau-
den.aikana.70.mehiläishaukkaa.–.par-
haalta.paikalta.samanaikaisesti.seit-
semän..Suomessa.laji.on.harvinaistu-
nut.jo.pitkään.ja.se.luokitellaan.nyky-
ään.erittäin.uhanalaiseksi.
. Asutusta.on.Karjalassa.vähem-
män.kuin.Suomen.puolella.ja.se.kes-
kittyy.tiiviimmin.kyliin..Elintaso-
eroista.johtuen.lintujen.talviruokinta.

Heikki Karimaa tarkistaa avosuon linnustoa 
lähellä Naistenjärveä. © Jari Laitasalo

Porojärven kylä rantaniittyineen.
© Markus Keskitalo
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on.ilmeisen.vähäistä.ja.esimerkiksi.
Suomessa.voimakkaasti.viime.vuosi-
kymmeninä.runsastuneet.sinitiainen,.
pikkuvarpunen.ja.viherpeippo.olivat.
hyvin.harvalukuisia..Myös.keltasirk-
ku.oli.kartoitusalueellamme.varsin.
harvalukuinen,.eikä.lajia.havaittu.lä-
hellekään.joka.ruudussa..Sen.sijaan.
useimmissa.pienissäkin.kylissä.oli.
ilahduttavasti.Suomessa.taantuneita.
haara-.ja.räystäspääskyjä,.kivitaskuja.
ja.varpusia..Venäläisessä.jätehuollos-
sa.pienet.avokaatopaikat.ovat.yleisiä,.
ja.haaskaeläimenä.tunnettu.haara-
haukka.onkin.runsaampi.kuin.Suo-
messa..Karjalassa.laji.näkyikin.pariin.
otteeseen.
. Maatalous.on.alueella.romahta-
nut.Neuvostoliiton.ajoista.ja.valtaosa.
retkeilyalueen.pelloista.oli.hylättyjä.ja.
osin.kasvamassa.umpeen..Tällaiset.
hieman.pensoittuneet.pellot.ovat.opti-
maalista.pesimäympäristöä.esimer-
kiksi.ruisrääkille,.pensastaskuille.ja.
viitakerttusille,.jotka.olivat.selvästi.
runsaampia.maatalousympäristössä.
Venäjän.Karjalassa.kuin.Suomen.puo-
lella..Eteläisimmillä.alueilla.viitasirk-
kalintuja.oli.myös.melko.runsaasti..
Sen.sijaan.avointa.niittykasvillisuutta.
vaativia.kuoveja.ja.töyhtöhyyppiä.ha-
vaittiin.hyvin.vähän..Tilanne.voi.
muuttua.tulevaisuudessa.nopeasti,.
mikäli.nyt.pensoittuneet.pellot.alka-
vat.muuttua.metsiksi..Niin.metsä-.
kuin.maatalouden.muutokset.Venäjän.

Karjalassa.voivat.heijastua.myös.Suo-
men.puolen.lintumääriin.
. Soilla.ehdimme.retkeillä.melko.
vähän,.mutta.niillä.tuntui.olevan.melko.
niukalti.lintuja..Ehkä.vuosi.oli.vain.
kehno.ja.kahlaajien.pesinnät.olivat.epä-
onnistuneet.jostain.syystä.ja.emot.siten.
poistuneet.pesimäpaikoilta.jo.aikaises-
sa.vaiheessa..Pohjan-.ja.pikkusirkut.oli-
vat.paikoin.yleisiä,.niin.kuin.näillä.itäi-
sillä.lajeilla.pitääkin.olla..Kultasirkusta.
emme.tehneet.yhtään.havaintoa,.vaikka 
Jari Kontiokorpi ja.Harri Hölttä vie-
railivat.mm..Vienanmeren.reunalla.
alueella,.jossa.vielä.vuonna.1999.oli.lau-
lanut.15.kultasirkkua.
. Ehkä.silmiinpistävin.ero.Suo-
men.linnustoon.oli.kuitenkin.kansal-
lislintumme.puuttuminen..Yksikään.
viidestä.ryhmästä.ei.havainnut.laulu-
joutsenparia.tai.poikuetta..Ainoat.ha-
vainnot.koskivat.ilmeisesti.pesimättö-
miä.lintuja.Vienanmerellä..Suomen.
puolella.lajia.on.muutaman.päivän.
retkeilyllä.vaikea.välttää,.mutta.Venä-
jän.Karjalassa.laji.on.selvästi.harvi-
nainen..Tämä.johtuu.ilmeisesti.met-
sästyksestä.itänaapurissa,.missä.lau-
lujoutsen.ei.ole.rauhoitettu.laji.toisin.
kuin.Suomessa..Länsi-Euroopassa.
röntgenillä.läpivalaistuista.kiinniote-
tuista.laulujoutsenista.yli.10.%:lla.on.
löytynyt.hauleja.ruumiista,.mikä.ker-
too,.että.lintuja.kohti.ammutaan.sään-
nöllisesti..Pikkujoutsenilla,.jotka.pesi-
vät.pelkästään.Venäjällä,.prosentti-

osuus.on.yli.20.(Newth.ym..2011)..Sa-
moin.kurki.oli.Karjalassa.harvinainen.
lukuisista.soista.huolimatta..Ryh-
mämme.ainoa.havainto.tehtiin.ohilen-
tävästä.parista,.kun.jonotimme.Venä-
jän.rajalla.tullimuodollisuuksiin.pää-
syä..Mahdollisesti.tätäkin.suuriko-
koista.lajia.metsästetään.merkittävästi.
Venäjällä..Joutsen.ja.kurki.tuskin.
puuttuvat.alueen.pesimälajistosta.ko-
konaan,.vaan.linnut.pesivät.kauempa-
na.ihmisvaikutuksesta,.jolloin.ne.ei-
vät.ole.yhtä.helposti.havaittavissa.
kuin.Suomessa.
. Vienanmeri.antaa.tietenkin.
oman.erityispiirteensä.Venäjän.Karja-
lan.linnustoon,.jossa.useat.Itämereltä-
kin.tutut.lajit.viihtyvät..Yksi.suoma-
laisretkikunnista.kävi.lisäksi.Solo-
vetskin.saarella.ihailemassa.mm..mai-
tovalaita.sekä.kuuluisaa.luostarimil-
jöötä..Vienanmeri.on.myös.tunnettu.
arktisen.muuton.johtolinja..Emme.si-
ten.olleet.täysin.yllättyneitä,.että.
näimme.30.6..49.mustalinnun.parven.
ottamassa.korkeutta.Suojärvellä.mat-
kallaan.kohti.lounasta..Koirasmusta-
lintujen.syysmuutto.alkaa.jo.keskellä.
kesää,.joten.ajankohta.ei.tuntunut.täy-
sin.poikkeukselliselta..Kolme.päivää.
myöhemmin.yllätyimme.kuitenkin,.
kun.näimme.Suojärven.ympäristössä.
yhteensä.2800.mustalintua.muutolla.
kohti.lounasta..Suurimmassa.parves-
sa.oli.1300.lintua!.

Hyviä yölaulajamaastoja 
riitti monin paikoin. © Jari Laitasalo

Kukkaloistoltaan upeat niityt olivat 
myös mm. ruisrääkkien, pensastaskujen 

ja viitakerttusten suosiossa.
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Eksoottisia eteläisiä lajeja kaakossa
Yksi.retkikunta.keräsi.atlashavaintoja.Karja-
lan.ulkopuolella.Ilmajärven.ja.Tverin.alueella.
(320–600.km.Suomen.Virolahdelta.noin.kaak-
koon),.missä.lajisto.oli.jo.huomattavasti.eteläi-
sempää..Esimerkiksi.suurimmassa.jalohaika-
raparvessa.oli.60.yksilöä.ja.pikkukultarintoja.
havaittiin.Tverin.alueella.kymmeniä..Tverin.
alueelta,.noin.600.km.Suomen.rajalta,.löytyi.
myös.mehiläissyöjän.pesä.törmäpääsky-yh-
dyskunnasta..Tämä.lienee.lajin.pohjoisimpia.
pesimäalueita..Haarahaukka,.mustatiira,.val-
koselkätikka,.viitatiainen.ja.kuhankeittäjä.oli-
vat.runsaita.ja.niittysuohaukkoja,.valkosiipitii-
roja,.sitruunavästäräkkejä,.ruokosirkkalintuja.
ja.pussitiaisia.havaittiin.useita.yksilöitä..Mus-
tahaikaroita,.pikkukiljukotkia.nähtiin.pari.ja.
vihertikkojakin.löytyi.yksi.

Vielä on runsaasti kartoitettavaa…
Sekä.Venäjän.että.Euroopan.lintuatlashankkeet.
jatkuvat.vielä.vuoden.2017.ajan..Vielä.ensi.
vuonna.ehtii.siis.osallistua.ja.vaikuttaa.siihen,.
miltä.lajien.levinneisyyskartat.tulevaisuudessa.
näyttävät..Kartoittamattomia.tai.heikosti.kar-
toitettuja.atlasruutuja.löytyy.edelleen.Venäjän.
Karjalasta,.mutta.enemmän.eksotiikkaa.etsivil-
le.on.tarjolla.ruutuja.esimerkiksi.Kuolan.niemi-
maalta,.Äänisen.ja.Arkangelin.väliseltä.alueel-
ta.tai.vielä.kauempaa.kaakosta.ja.idästä..Myös.
Venäjän.ulkopuolelta.löytyy.merkittäviä.aluei-
ta,.joissa.voi.osallistua.Euroopan.lintuatlas-
hankkeeseen..Näistä.kiinnostuneen.kannattaa.
pitää.silmällä.Luomuksen.verkkosivuja,.josta.
löytyy.tietoja.niin.Venäjän.kuin.yleisesti.Euroo-
pan.lintuatlashankkeesta..Lisätietoja.löytyy.
englanniksi.myös.Euroatlaksen.omilta.verkko-
sivuilta..Seuraava.mahdollisuus.osallistua.Eu-

Aksu, Markus ja Heikki evästauolla. Taustalla yksi retken 
suurimmista avohakkuista. © Jari Laitasalo

SINNE JA TAKAISIN

Venäjälle matkustamiseen tarvit-
see viisumin, jonka saa helpoim-
min erilaisten matkatoimistojen 
(esim. Lähialuematkat) kautta, 
vaikka ei varaisikaan pakettimat-
kaa. Viisumiin tarvitaan passikuva, 
voimassa oleva passi, matkava-
kuutustodistus sekä täytetty viisu-
mihakemuslomake. Lähialuemat-
kojen kautta ostettu viisumi mak-
soi 83 € / hlö kesällä 2016. Viisu-
min hakemiseen on hyvä varata 
vähintään kaksi viikkoa aikaa.
 Itärajalla on useita rajanyli-
tyspaikkoja, joiden tilanne kannat-
taa tarkistaa rajavartiolaitoksen 
sivuilta. Rajamuodollisuudet Ve-
näjän puolella voivat myös muut-
tua, ja rajan ylityksessä todennä-
köisesti joutuu täyttämään erilai-
sia lomakkeita, mihin on hyvä va-
rautua etukäteen. Virkailijoilta sai 
ainakin kesällä 2016 henkilökoh-
taisen sekä autoa koskevan pape-
rin, jotka on säilytettävä paluu-
matkaa varten. Näiden lomakkei-
den häviäminen voi huomattavasti 
hidastaa rajanylitystä Suomen 
puolelle. Rajanylitykseen kulunee 
ruuhkasta riippuen puolesta tun-
nista puoleentoista tuntiin.
 Retkikuntamme hankki vii-
sumit ilman pakettimatkoja, ja 
Tverin alueen retkikuntaa lukuun 
ottamatta yövyimme teltoissa. 
Karjalassa hyvien telttapaikkojen 
löytyminen ei ollut iso ongelma. 
Venäjällä tieverkosto on harva ja 
tiet ovat usein huonossa kunnos-
sa. Etenkin Karjalassa keskinopeus 

on isommillakin teillä monin pai-
koin noin 40 km/h teiden kuop-
paisuuden takia. Hyviäkin asfaltti-
teitä löytyy etenkin isompien kau-
punkien väliltä. Esimerkiksi Sorta-
valan ja Petroskoin välistä tietä 
voi ajaa helposti 100 kilometrin 
tuntinopeudella.
 Retkeä on hyvä suunnitella 
etukäteen esimerkiksi tutustumal-
la Google Mapsin tai Google Eart-
hin kautta atlasruutujen erilaisiin 
biotooppeihin sekä teiden ajono-
peuksiin. Esimerkiksi kylät, tiever-
kosto, suot, kosteikot ja pellot 
erottuvat hyvin satelliittikuvista, 
mikä helpottaa merkittävästi reitin 
ja aikataulun suunnittelua. Google 
Streetview auttaa tarkistamaan, 
näyttävätkö päätieltä lähtevät pik-
kutiet lainkaan ajokelpoisilta. Hyvä 
ennakkovalmistelu vähentää olen-
naisesti paikan päällä tehtävää 
reittisuunnittelua ja antaa lisäai-
kaa retkeilyyn. Ennen matkaa kan-
nattaa ottaa talteen paikallisten 
matkatoimistojen yhteystietoja 
siltä varalta, että esimerkiksi au-
ton kanssa tulee ongelmia. Kän-
nykkäverkko toimi Karjalassakin 
vähintäänkin kohtalaisesti.
 Venäjä on suomalaiselle hal-
pa maa. Esimerkiksi 95E-polttoai-
ne maksoi rajalla noin 0,5 euroa 
litralta. Useimmissa pienehköissä-
kin kylissä on usein jokin kauppa, 
mistä saa melko monipuolisesti 
peruselintarvikkeita leipää, juus-
toa, makkaraa, vihanneksia, säilyk-
keitä sekä olutta ja vodkaa.

Hyödyllisiä linkkejä:

www.lahialuematkat.fi/viisumit/venaja
www.raja.fi/ohjeita/rajanylitys/rajanylityspaikat
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VIENANMERI

Kesäkuun lopussa 2016 neljä 
suomalaista porukkaa osallistui 
Venäjän lintuatlakseen. Kartassa 
näkyy laskettujen atlasruutujen 
keskipisteet.
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