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Maarit Satomaa
Oulun maa- ja kotitalousnaiset

Monimuotoiset maatalousympäristöt 
houkuttelevat mustapyrstökuirin 
pesimispuuhiin

Mustapyrstökuiri
Rödspov
Kuva/Bild: Sami Timonen

P erämeren rannoilla hoide-
taan 250 kilometrin matkalla 
noin 4000 hehtaaria meren-
rantaniittyjä pääosin laidun-

tamalla ympäristösopimusten avulla. 
Janne Pietilän tila on ottanut hoito-
vastuulle Nenän niityn arvokkaan pe-
rinnebiotoopin Liminganlahdella. 
Laidunalueen pinta-ala on noin 150 
hehtaaria. Rantalaidunalueiden hoidon 
tavoitteiden pääpaino on uhanalaisten 
perinnebiotooppien lajiston säilyttämi-
sellä. Perämeren rantaniityillä ja niiden 
läheisyydessä olevilla peltoalueilla on 
kansainvälistä merkitystä niillä pesivälle 
rantalinnustolle. Tyypillisiä merenran-
tojen uhanalaisia lintulajeja ovat etelän-
suosirri ja mustapyrstökuiri. Lintujen 
pesintöjä pitkään seurannut Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskuksen lintuvesi-
koordinaattori Sami Timonen kertoo, 
että tutkimuksien kautta on saatu arvo-
kasta tietoa lintujen pesinnöistä ja pesin-
tää edistävistä laidunnuskäytännöistä.  
Ilman erityisiä laidunnuskäytännön so-
peuttamistoimenpiteitä karjan tallaus on 
uhka munapesille, syitä pesinnän epäon-
nistumiseen löytyy myös rantaniityillä 
pesintäaikaan vierailevista pienpedoista 
sekä myrskytulvista. 

Nenän niityllä seurataan mustapyrs-
tökuirin pesintää, ja laidunnusta suunni-
tellaan pesintä huomioiden. Pesäpaikat 
ilmoitetaan lintuharrastajien ja -tutki-
joiden toimesta paikkatietona Pietilälle. 
Hän huomioi pesäpaikkatiedot alueen 
laiduntamisen aloitusajankohdassa 
kesäkuulla ja lohkoissa laiduntaminen 
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antaa mahdollisuuden vaikuttaa myös 
laidunnuksen rajoittamiseen alueen 
sisällä. Myös Pietilä itse havainnoi pesiä, 
ja merkitsee huomaamatta jääneet pesät 
kartalle. Alueella tavoitellaan avointa 
rantaviivaan saakka ulottuvaa niittykas-
vustoa, jonka korkeus on pääsääntöisesti 
mielellään alle 10 cm. Oman lisänsä ran-
talaitumen monimuotoisuuteen tuovat 
laiduneläinten lantakasoissa viihtyvät 
monet hyönteiset, jotka ovat esimerkiksi 
linnunpoikasille tarkeää ravintoa.

Pietilän tilan ympäristösopimukseen 
on vuosittaisten hoitotoimien lisäksi 
kirjattu myös mahdolliset hoitotoimien 
korjaukset, mikäli ne ovat luonnon-
hoidollisesti tarpeen. Paikoin voi olla 
tarvetta tehdä alueella täydennysniittoja 
ja puuston raivauksia. Näitä toimenpi-
teitä tila arvioi vuosittain. Hyviä tuloksia 
mustapyrstökuirin pesinnän onnistu-
misessa Nenän niityllä on saavutettu 
usean tahon pitkäjänteisellä yhteistyöllä. 
Avoin keskustelu sopimuskumppa-
neiden kesken antaa varmuuden myös 

alueen hoitajalle, että asiat tulee tehtyä 
sopimuksen mukaan uhanalaisten lajien 
elinympäristöjä huomioiden.

Parhaillaan käynnissä olevassa 
Luonnonvarakeskuksen hallinnoimassa 
RANTALAIDUN-hankkeessa (Meren-
rantalaidunnusta luonnon ja ihmisten 
hyväksi) kootaan tietoa rantalaiduntami-
sen merkityksestä luonnon monimuotoi-
suudelle. Positiiviset luontovaikutukset 
heijastuvat esimerkiksi ranta-alueiden 
virkistyskäyttöön kuten linnuston mo-
nipuolistumisen kautta parantuneisiin 
lintuharrastus- ja metsästysmahdolli-
suuksiin. Rantalaiduntaminen vaikuttaa 
myös laiduneläinten hyvinvointiin. 
Rantalaiduntaminen on taloudellisesti 
merkittävä tulonlähde viljelijöille alueen 
hoidosta saatavan korvauksen vuoksi. 
Sillä voi olla taloudellista merkitystä 
myös muille elinkeinoille esimerkiksi li-
sääntyneiden matkailijamäärien kautta.

Linkki RANTALAIDUN-hankkeen netti-
sivuille: https://rantalaidun.luke.fi/
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L ängs en 250 km lång sträcka vid 
Bottenvikens kust sköts ca 4000 
hektar ängar med bete. Nenäs 
strandäng som är en värdefull 

vårdbiotop vid Limingoviken sköts av 
Janne Pietiläs gård. Bottenvikens stran-
dängar med de kringliggande åkermar-
kerna är en internationellt betydande 
häckningsplats för strandfåglar. Typiska 
hotade fågelarter på dessa strandängar är 
den sydliga kärrsnäppan och rödspoven. 

Vid Nenä äng följer man med röds-
povens häckning och betesgången pla-
neras genom att ta i beaktande häck-
ningstiden. Också kornas spillning 
sätter sin egen prägel på den biologiska 
mång falden eftersom där trivs många 
insekter som blir mat åt fågelungarna. 
Genom samarbete under en lång tid 

och mellan flera aktörer har fina resul-
tat uppnåtts med flera lyckade häcknin-
gar för rödspoven. En öppen diskussion 
mellan de olika avtalsparterna ger även 
områdes skötare bekräftelse på att de 
hotade arternas livsmiljöer tas i beak-
tande så som kommits överens.

I Naturresursinstitutets projekt Strand-
beten längs med havskust för naturens 
och människans väl samlas information 
om strandbetets roll för den biologiska 
mångfalden. Strandbete ökar såväl på 
strandområdenas rekreationsvärde som 
på betesdjurens välbefinnande. Att beta 
strandängar har en ekonomisk betydelse

Länk till Strandbete-projektet: https://
rantalaidun.luke.fi/sv/

Mångfasetterade jordbruksmiljöer 
lockar rödspoven till att häcka

Nenän niityllä mustapyrstökuirin pesintää seurataan 
ja laidunnusta suunnitellaan pesintä huomioiden.

På Nenä strandäng följer man med rödspovens häckning och 
häckning tas även i beaktande vid planering av betesgången.

Kuva/Bild: Janne Pietilä

Yhteistyön ansiosta viljelijät huomioivat 
nykyään hyvin lintujen pesäpaikat 
viljelytoimia tehdessään. 

Vid utförande av åkerbruk tar 
jordbrukarna i dagens läge väl i 
beaktande fåglarnas boplatser.

Kuva/Bild: Janne Pietilä
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