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Koe kevään ihmeet lintutornista käsin!
Vapun aikoihin lintujen kevätmuutto alkaa olla huipussaan. Seutujemme ylitse matkaa tuhansia pohjoisten
alueiden siivekkäitä asujia, jotka pysähtyvät pelloille ja kosteikoille levähtämään ja ruokailemaan. Paljon
muuttolintuja saapuu myös alueellemme pesimään. Toukokuun aurinkoisina päivinä voikin retkikohteeksi
valita lintutornin, ja antaa silmien ja korvien levätä keväisessä maisemassa.
Ensimmäisinä lumesta ja jäästä vapautuvat Muhoksen alueen pellot ja suot. Muhoksen taajaman
eteläpuolella aukeavat Matokorven pellot, joiden äärellä on Matokorven lintutorni. Torni on kuuluisa
kurkien bongauspaikka, sillä parhaimmillaan lintuja voi olla pelloilla jopa tuhansia. Ääni on huumaava, kun
suuri määrä kurkia lehahtaa yhtä aikaa ilmaan ja alkaa asettua auran muotoon jatkaakseen tuhansien
kilometrien muuttomatkaansa. Matokorvella voi nähdä myös päiväpetolintuja ja kahlaajia. Retkipäivää voi
täydentää pistäytymällä tulistelemaan Liimanninkosken laavulle tai ihailemaan jylhiä maisemia Oulujoen
Lemmenpolulle.

Kuva: Matokorven lintutorni näkyy kartan keskellä. Kartan vasemmassa eli länsilaidassa näkyy Muhoksen ja
Tyrnävän välinen tie. Oikeassa yläkulmassa eli koillisnurkassa karttaa näkyy Muhoksen taajamaa. Kartta ©:
Maanmittauslaitos 2021.
Ahmasjärven etelärannalla on Ahmasjärven lintutorni ja sen yhteydessä yleinen kota. Ahmasjärvi on
ravinteikas vesistö, joka on myös luonnonsuojelualuetta. Ahmasjärven rannat ovat ruovikoituneita, ja siellä
voikin tavata runsaasti vesilintuja ja kahlaajia. Järveä ympäröiville pelloille kerääntyy toisinaan suuria kurkija joutsenseurueita. Linturetkeen on kätevä yhdistää patikka Rokuan jäkäläkankaille, jotka ovat kuin
vastakohta Ahmasjärven rehevälle vesistömaisemalle ja viljaville pelloille. Oiva bongauspaikka on myös
Pookin torni, josta onnekas voi havaita harjun yllä lekuttelevan hiirihaukan ja lähipuissa piipittävän
vihervarpusen. Tunnusomainen sulokurkku Rokuan kankailla on kainosti viheltelevä leppälintu. Rokualla
lintubongarille kiehtova kohde on myös Rokuanjärvi, jonka runsasta vesilintukantaa voi tarkkailla esimerkiksi
Piirainniemen polulta tai Rokuanjärven kodalta.
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Kuva: Kurkia, joutsenia ja sinisorsia Ahmasjärven rantapellolla. Kuva on otettu syysmuuton aikaan, jolloin
Ahmaksen alue on niin ikään muuttolintujen suosittu levähdyspaikka. Kuva: Mikko Kiuttu.

Kuva: Rokuanjärvi on Ahmasjärven tapaan ravinteikas ja matala vesistö, joka houkuttelee useita lintulajia
levähtämään, ruokailemaan ja pesimään. Kuva: Mikko Kiuttu.
Rokuan eteläpuolella aukeavat laajat suoalueet. Vaalan ja Vuolijoen rajalla sijaitseva Rumala-KuvajaOudonrimmet on yksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun laajimpia soidensuojelualueita. Kuvajan suon laidalla
on Kuvajan lintutorni, jonne pääsee Vuolijoentieltä ajamalla muutama kilometri Metsälammintietä. Tornin
kanssa ei kannata hötkyillä, sillä kelirikkoaikaan lintutorni voi olla vielä haastava saavuttaa soratien kunnon
vuoksi. Kuvajan suoalue on useiden harvinaisten vesilintujen, kahlaajien ja petolintujen suosiossa, joskin
sieltä löytyy myös lukuisia yleisempiä kosteikkojen lintulajeja. Petolinnuista maa- ja merikotkat sekä
kalasääski ovat mahdollisia vieraita. Myös muuttohaukan tiedetään pesivän ylitse pääsemättömillä
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suoalueilla. Kaakkurit hakevat pesäpaikoilleen rauhaa suon rimpialueilta, joilta ne pyrähtävät päiväksi
pyyntireissuille Oulujärven ulapoille. Kalatiiratkin ovat huomanneet suoalueen sopivaksi pesäpaikaksi.
Kuvajan suo on komea tutustumiskohde myös itse suon vuoksi, sillä se on todella edustava aapasuokohde.
Kuvajan suon ja Oulujärven tärkeä linkki on Painuanlahti, joka on useiden vesilintujen näkökulmasta kuin
jatkumoa laajoille kosteikkoalueille. Painuanlahti onkin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tärkeimpiä sisämaan
lintuvesiä, ja suojeltu Natura 2000 ohjelmalla. Painuanlahden etelärannalla on lintutorni, josta runsaaseen
pesimälinnustoon pääsee tutustumaan. Hauskoja tuttavuuksia ovat esimerkiksi röyhelökaulaiset silkkiuikut,
jotka soidinaikaan käyvät lumoavia rituaalejaan kaislikon laitamilla. Painuan lintutornin lähellä sijaitsee
muitakin mielenkiintoisia tutustumiskohteita, kuten Säräisniemen kotiseutumuseo, puukirkko ja
Säräisniemen pohjoislaidan jylhät hiekkatörmät.

Kuvat: Kuvajan suoalue on edustava esimerkki aapasoista, jonka pinnalla vuorottelevat jänteen ja paikoin
ylitse pääsemättömät rimmet. Suomosaiikki on monien vesi- ja kosteikkolintujen paratiisi. Kuvat: Mikko
Kiuttu.
Päiväretken voi suunnata myös Manamansalon saareen, joka Nurmenniemen lintutornin lisäksi tarjoaa
kiehtovan aikamatkan Oulujärven syntyhistoriaan, alkaen miljardien vuosien ikäisistä gneissikallioista
Kilonniemessä, jatkuen jääkausiaikaan Teeriniemessä tai kivikautiseen asutushistoriaan Martinlahdelta
alkavalla Peuranpolulla. Nurmenniemen lintutorni sijaitsee useiden kilometrien pituisen kultahiekkojen
hiekkarannan länsipäässä. Nurmenniemi ja sen jatkeena oleva matala hiekkasärkkä erottavat toisistaan
Ärjänselkään kuuluvat Rytölahden ja Kuivalammen. Matalien lahtien lajistojen lisäksi Nurmenniemi tarjoaa
mielenkiintoa myös Oulujärven laajojen järvenselkien houkuttelemilla lajeilla. Merikotkan tai meriharakan
voi täällä nähdä sisäveden äärellä, lisäksi räyskä, lapintiira ja karikukko kuuluvat tyyppilajistoon.

Blogi 30.4.2021

Kuva: Nurmenniemen päässä sijaitsee lintutorni, josta aukeaa upeat näköalat Ärjänselän ulapalle ja
Manamansalon hiekkarannoille. Kuva: Mikko Kiuttu.
Lintutornien tarkat sijainnit löytyvät helposti esimerkiksi Maanmittauslaitoksen karttapaikka-palvelusta,
jossa tornit on merkitty peruskarttaan. Muista retkikohteista lisätietoa ja karttoja löytyy Rokua Geoparkin
sivuilta www.rokuageopark.fi/koe. Retkelle tarvitset mukaan evästä, hyvät vettä pitävät retkijalkineet,
lämmintä vaatetta ja aurinkovoidetta. Lintujen bongausta auttavat kiikarit tai kaukoputki. Voit aina myös
kääntyä paikallisten oppaiden puoleen, yhteystietoja voi tiedustella vaikkapa Birdlife Suomen paikallisista
lintuyhdistyksistä. Myös Liminganlahden luontokeskus on hyvä paikka lisätä lintutietoutta.
Aurinkoisia ja antoisia kevätretkiä toivottaen,
Mikko Kiuttu
ympäristökasvattaja, Rokua Geopark

