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Pohjois-Savon lintupaikkojen 
tarkastus ja laskennat toivat 

menneenä kesänä vastaan 
monenlaisia lintupaikkoja. Jotkut 

niistä olivat upeita, toiset taas 

vähemmän upeita. Monet hyvistä 
lintupaikoista olivat joutuneet 

ajattelemattoman terrorin kohteeksi: 
erämaajärvien rannoille oli 
rakennettu tie, mökki ja piha oli 

rantaan asti tenniskenttäruohoa. Ja 
tietysti mökki oli koko järven 
uloimmassa niemenkärjessä - viisi 

metriä rannasta. Toisaalla maajussit 

olivat käyttäneet rantaluhtia ja 
pellonreunoja kaatopaikkoina: 
muovia, rautaa, renkaita, risuja, 

kiviä - sanoin kuvaamattomia 
määriä varastoituna minne sattuu. 

Kaikki maatalouden harjoittajat eivät 
ole ympäristön ylimpiä ystäviä, 

mutta onneksi matkalla tuli vastaan 

myös erinomainen esimerkki siitä, 
miten maatalous, maalaismaisema 

ja linnut voidaan sovittaa yhteen -
jos vain halua ja näkemystä on 
peruspääomana. 

Nilsiän Palonurmen pienialaisilta 

lintujärviltä on kuultu viime vuosina 
monista mielenkiintoisista 

lintuhavainnoista etenkin 
kevätmuuton ajalta. Paikalla on 
havaittu jänkäsirriäisiä, lapinsirrejä, 

mustapyrstökuiri ja lampiviklo. 
Vaikuttava lista, kun siihen vielä 
lisätään alueella kesän viettänyt 

tundrahanhi. En ollut vieraillut 

Palonurmessa aiemmin kertaakaan, 

niinpä käyntini tuotti 
odottamattoman yllätyksen, vaikka 

olinkin kuullut seudulle maksettavan 

tukea lintuveden 
rantalaidunnukseen. 

Avoin peltomaisema, jonka 

alavimmassa kohdassa tulvavedet 

muodostavat pienen järven 

rajoittuen suoraan laidunnettuun 
nurmeen, on todella hieno 
lintupaikka, jota ei ilman maataloutta 

olisi. Jos maatalous ja laidunnus 
alueella lopetetaan, umpeutuvat 
ranta ja maisema nopeasti eivätkä 

kahlaajat enää viihdy alueella. 

Välittömästi paikalta kuului 

punajalkaviklojen ääni ja lapinsirrien 

sirinä. Lisäksi pieneksi 
luonnonravintolammikoksi muutettu 

lampi oli kerännyt paikalle lukuisan 

joukun laulujoutsenia, lapasorsia, 
haapanoita, tukkasotkia, 

pikkulokkeja, naurulokkeja ja liroja. 

Palonurmen kohde kelpaa 

esimerkiksi siitä, miten 

maataloudessa voidaan muutkin 

yhteiskunnan odotukset kuin ruoan 

tuotanto ottaa huomioon. Tällaisia 

hankkeita vastustavat tahot eivät 
edistä suomalaisen maatalouden 
säilyttämistä, vaan pikemminkin 

vievät siltä paljon PR-arvoa. 

Kuikan internet-sivut. Visa Uusipaikka on rakennellut hiljalleen Kuikalle omia inter
net-sivuja. Sivut löytyvät osoitteesta: http://koti.kolumbus.fi/-visa/pslty. Pääsivun namikoita 
pa.inelernalla pääset alasivuille, joita ovat mm. yhdistyksen ja sen toimihenkilöiden esittely, 
Raasion lintuasernan esittely, Pohjois-Savossa tavattujen lintulajien luettelo ja Pohjois-Savon 

lintupaikat (osin keskeneräinen). Visa on vastannut sivujen teknisestä toteuttamisesta ja allekir
joittanut pitkien tekstiosuuksien kirjoittamisesta. Lisäksi sivuilla. on muutamia. värivalokuvia. 
linnuista, mutta ennemmälti niitä la.itettaneen vasta sitten, kun lintupa.ikkoja saadaan kuvattua. 

ja jo olemassa olevat lintucliat skanna.ta.an PhotoCD:lle. Suositeltava selain on Netscape 2.0, 
mutta kyllä ykkösversiollakin voi saada suuren osan asiasta näkyville. (KRu) 
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