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Ahti putaala oli Wytyväinen runsaaseen joukkoon, joka osallistui laskentatalkoisiin
loistava harioituipäivä lakeu den pel loil la'.

Eivät koiranomistajatkaan jääneet aivan ilman, kaupantekijäisinä tuli

Pohi oisimmat

peltopyft luvulle
peltopyykannat ovat heikentyneet viime vuosista Tyrnävällä. Peltopyiden kannalta huono talvi voi verottaa kantaa
entiseitian. Tulevana lauantåina lasketaan peltopyiden tiheys ensimmäistä kertaa Ala-Temmeksellä.
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Tanja Heikkonen

auantaiaamu valkenee

J

l--.rsumuisena, mutta keli on
selkiytynyt kun Ahti Putaala
kertaa sääntöjä peltopyykan-

tositoimiin. Laskettavia alueita on kaikkiaan yhdeksän.
Edellisvuosina laskennassa

tii samantien että olisiko se
jatkossa arvokas dokumentoida.

tojen laskentaa varten. Kan-

samat pellot. Näin laskenta

Koirat jatkaiat hakua, ja
sillä aikaa Ahti Putaala ker-

nat laskeiaan kanakoirien

tapahtuu mahdollisimman
samalla kaavalla kuin edel-

keää kertoa peltopf ide'n elinympäristöstä.

avulla, ja paikalle on saapunr-rt kiitettävästi vapaaehtoisia. Koiria on yhteensä 30 ja
laskijoita 23. Peltopyyt on

laskettu Tyrnävän pelloilla
io viitenä vuotena ja nyt samaa mallia ollaan viemässä
Liminkaan.

- Lakeuden kuntien peltopyykannalla on eritylstä
arvoa, koska se on levinnei-

syydeltään maailman pohjoisin alue, missä peltopyitä
tavataan säännöllisesti, tyrnäväläinen Putaala kertoo.
Putaalan mukaan kanakoirien avulla tehtävä peltopyi-

mukana olleille annetaan

- Lakeudella peltopyyt

lisvuosina.

Tyhjää lakeutta
Ahti Putaala Iaskee irlanninsetterinsä Nekun ja Elsan hakuun. Laajaa luovia tekeviä
koiria saa välillä oikein hakea silmillåän, niin hyvin ne
katoavat lakeuksien pelloille.

Putaalan mukaan seisontatutka onkin aivan ehdoton
englantilaisilla kanakoirilla,

joille tiedottaminen eli ir-

taanfuminen seisonnalta ja
ohjaajan vieminen linnulle ei

palatakseen taas 1800-luvun
lopulla takaisin. Siitä saakka
peltopyyt ovat muodostaneet
osan lakeuden viljelymaise-

mineet Hannu Pietiläinen ja
Esko Pietilä

man monimuotoisuudesta,
ja ne ovat hyvin tuttuja myös
alueen viljelijöille ja lintuhar-

rastajille, Ahti kertoo.

-Näitä

ei metsästetä täällä,

den laskenta on Suomessa
ainutlaatuinen ja nyt Riistan
-ja kalantutkimuslaitos on

kauary että siihen paikalle
tullaan, Ahti kuvailee van-

kiinnostunut sovittamaan

hempaa koiraansa.

kimustyötä peltopyiden geenikantaan ja el inympäristöön
liittyen. Tutkimuksen aikana

eille.

Kun säännöt ja alueet on
saatu selville, on aika käydä

tus tulee meille noin varttitunnin päästä låihdöstä.
- Rusakko, sitä ei tarvitse
kirjata Ahti sanoo ja miet-

selvisi, ettei istutettu peltopyy menesty lakeuksilla.
Tymävän peltopyiden dna
viittaa itäiseen lajikantaan

viihtyy parvissa ja sä:istää talvisin energiaa
nukkumalla kasassa. Pellon lisäksi pyy tarvitsee
meneslyåkseen suoja-alueita. Myös pellolle
jäänyt vilja tekee talvella kauppansa.

Laskenta-alueet yhteensä:

9,8 km2 peltoaluetta.
Löytyiviisi parvea, yhteensä 34 lintua.
Laskennallinen tiheys 2OO8: 3,5 lintua/ km2
ja 5,8lintua/ parvi.
Viime vuoden vastaavat luvut:
Laskennallinen tiheys 2Co7 : 4,4 lintua/ km2

ja 8 lintuy' parvi.
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kirjatessaan samalla laskentakarttaan lintujen Iähtöpaikan ja lentosuunrran. Näillä
toimenpiteiliä voidaan estää

läntistä kantaa.
- Niitä ei kannata istuttaaLaan, etteivät kannat sekoittuisi.
Täilä hetkellä lakeuden
alueelle ollaan puuhamassa

hanketta peltopyiden elin-

ole luonteenomaista.
- Nekku seisoo lintua niin

Ensimmäinen riistakoske-

naa kerralla, Putaala jatkaa

taas istutetut linnut olivat

ovat asustaneet 1800 -luvun
puoliväl istä. Peltopyy't hävisivät väliaikaisesti vain nälkävuosien aikaan 1856-1868

mutta erinomaisia harjoitustilanteita koiran kanssa saadaan aikaary Ahti kuvailee.
Ahti Putaala on tehnyt tut-

samaa laskentatapaa myös
Suomen muille peltopyyalu-

eli Karjalan peltopyihin, kun

olojen ja kannan turvaami-

seksi. Putaalan lisäksi hankkeessa ovat aktiivisesti toi-

Vihdoin lintuja
Juuri kun Ahti Putaala kertoo lakeuksien peltopyiden
olevan siitäkin mielenkiintoisia lintuja, että ne munivat
kaikista maailman linnuista
eniten munia, niin huomaan
yhden sellaisen pyrähtävän
lentoon. Ahti näkee Nekun
seisomassa ja pikaisen laskennan jälkeen tulemme siihen tulokseen, että parvessa
oli seitsemän peltopyytä.

- Peltopyyt tekevät pesänsä kaarimaljan muotoon,
sen takia ne pystyvät hautomaan kaksikymmentä mu-

päällekkäisyytlet laskennassa.

Reilun kolmen funnin ura-

kan jälkeen on hvvä koota
faktat talte.en. Laskijat kävivät läpi lähes kymmenen
neliökilometriä peltoaluetta.

Pyitä löytyi viisi parvea,
joissa oli yhteensä 34 lintua.
- Kanta on viime vuodesta

edelleen vähentynyt, kuten
kesän säiden ja syksyn ennakkotietojen perusteella
osattiin jo odottaa. Ei kuitenkaan niin paljon kuin ainakin itse etukäteen pelkäsin.
Pieni keskimääräinen parvikoko on tietenkin talven yli
säilymisen kannalta huolestuttava tekijä. Toivotaankin
nyt pyille leutoa, tai ainakin

pehmeälumista talvea ja
lämmintä ensi kesää, niin silloin peltopyykanta voisi taas
nousta nopeastikin, Ahti Putaala summaa loppuun.

