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1. Johdanto
Pirkkalan Kotolahdella tehtiin vuonna 2016 linnustoselvitys, missä huomioitiin vesi-, lokki- ja
rantalinnusto, sekä huomioitiin lahden rantametsän linnustoa. Rantametsien linnustosta huomioitiin
vain harvalukuisemmat lintulajit.

2. Aineisto
Kotolahden alueen laskennat tehtiin 5.5., 9.5., 17.5., 1.6., 11.6., 2.7. (veneellä), 20.7. ja 29.7.
(veneellä). Kaikkina laskenta-ajankohtina sää oli suotuisa; vähätuulinen tai tuuleton ja sateeton.
Varsinaisten laskentojen lisäksi Reipin alueen ja Pirkkalankylänkallion muilla käynneillä
havainnoitiin myös Kotolahden linnustoa. Alue on helppo havainnoida kiikareilla ja kaukoputkella
lahden rannoilta ja poikueet havaitsee parhaiten veneellä.

Kuva 1. Kotolahti kuvattuna sen eteläosasta, Reippiin johtavan tien varrelta. Kuva © Pekka
Rintamäki

3. Tulokset
Tulokset on tiivistetty taulukkoon ja käsitelty lajikohtaisesti tekstissä.
Taulukko. Pirkkalan Kotolahden linnusto 2016. Parit ovat laskentatuloksien perusteella saadut
parimäärät ja poikueet pesinnän tulos. SF 2015 ja Pir SF ovat valtakunnalliset ja Pirkanmaan
uhanalaisuusluokitukset (NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut ja EN = erittäin uhanalainen),
Ldir = lintudirektiiviliitteen I laji ja Vas = Suomen vastuulaji EU:ssa. Huomioita -sarakkeessa on
tiivistetysti tietoa lajista, mutta katso myös teksti.
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Laulujoutsen

Joutsen ei pesinyt Kotolahdella 2016, mutta lahdella nähtiin kahteen otteeseen kihlapari.
Joutsen tulee sukukypsäksi 4-5 -vuotiaana, joten pesintä lahdella on lähivuosina
todennäköinen.
Valkoposkihanhi
Pirkkalankylänkallion kupeelta löytyi 2.7. yllättäen valkoposkihanhiperhe (kuva 2). Pesintä oli
saadun tiedon mukaan tapahtunut Ratisaarilla ja oli tapauksessaan koko Pyhäjärven alueen
ensimmäinen. Pirkanmaan ensipesintä todettiin vuonna 2003 ja vuosi 2016 mukaan lukien
Pirkanmaalta tunnetaan n. 10 pesintää.
Sinisorsa
Laskentojen perusteella lahdella tulkittiin pesiväksi 3 paria ja 3 poikuetta myös nähtiin.

Haapana
Yksi pari havaittiin ja ilahduttavasti myös yksi poikue. Haapana on valtakunnallisesti vaarantunut
(VU) ja Pirkanmaalla silmälläpidettävä (NT).

Kuva 2. Valkoposkihanhiperhe Kotolahden Pirkkalankylänkallion kupeella. Kuva © Pekka
Rintamäki
Tavi
Suomen ja Pirkanmaan tavikanta on elinvoimainen. Laskennoissa havaittiin yksi pari ja
poikueseurannassa yksi poikue.
Telkkä
Telkkä on sinisorsan ja tavin ohella runsaimmat sorsalintumme. Laskennoissa lahdella nähtiin
kerran naaras, mutta pesintää ei sen perusteella tulkittu. Lahdella ei ole telkän pönttöjä tai
luonnonkoloja, mikä on syynä lajin puuttumiseen tai vähälukuisuuteen lahden pesimälinnustossa.
Silkkiuikku
Silkkiuikkuja hautoi 4 yksilöä Kotolahden perukassa ja yksi yhden poikasen poikue havaittiin.

Ruskosuohaukka
Heinäkuussa nähtiin kahteen otteeseen lahdella saalistava koiras ja kerran naaras, mutta mitään
pesintään viittaavaa ei havaittu. Ruskosuohaukka vaatii järviruovikoita pesintään ja niitä
Kotolahdella ei ole.
Nokikana
Lahden perukassa havaittiin 5.5. yksinäinen lintu, mutta ei muita havaintoja. Laji on nykyisin niin
Pirkanmaalla kuin koko Suomessa erittäin uhanalainen.
Rantasipi
Yksi pari pesi lahdella.
Kalalokki
Laskentojen perusteella 5 paria, jotka yhtä lukuun ottamatta Kotolahden länsireunan kareilla ja
rannalla. Poikastuotosta ei saatu täyttä varmuutta, mutta ainakin yksi pari onnistui pesinnässään.
Kalatiira
Lahden länsipuolen kareilla havaittiin säännöllisesti 1-2 paria, mutta vain yksi hautova lintu
havaittiin. Luultavasti sen pesintä epäonnistui.
Västäräkki
Lahden rantamilla kaksi paria.
Satakieli
Lahden pohjukassa, Reippiin menevän tien eteläpuolisessa lehtimetsässä havaittiin yksi laulava
koiras.
Mustapääkerttu
Kaksi laulavaa yksilöä lahden eteläpuolen lehdossa ja länsipuolen pajukossa.
Ruokokerttunen
Yhteensä 5 reviirikoirasta eteläpuolen osmankäämi-isosorsimokasvustoissa ja pajukoissa.
Viitakerttunen
Pesivä pari lahden kaakkoiskulman pensaikossa.
Punavarpunen
Kolme laulavaa koirasta järven etelä-, kaakkois- ja lounaiskulmilla. Punavarpunen on Suomessa ja
Pirkanmaalla silmälläpidettävä (NT).

Pajusirkku
Kaksi laulavaa koirasta lahden etelä- ja lounaispuolen pajukoissa. Pajusirkku on Suomessa
vaarantunut (VU) ja Pirkanmaalla silmälläpidettävä (NT).
BirdLife Suomen Tiira -havaintojärjestelmään kertyneiden havaintojen perusteella Kotolahdella on
tavattu 2013 luhtahuitti ja vuonna 2008 lahdella oli ainakin 26 parin suuruinen
naurulokkiyhdyskunta.

4. Yhteenveto
Kotolahden linnustolle ei nykyisellään ole havaittavissa uhkia. Vieraslajien minkin ja supikoiran
esiintymisestä alueella ei ole tietoa. Poikuehavaintojen perusteella sorsalintujen
lisääntymismenestys poikueasteelle oli hyvä. Lahden vesi- ja rantakasvillisuus (ks. toinen selvitys)
osoittaa rehevöitymistä, mikä on ilmeisesti seurausta Pirkkalan lentokentän toiminnasta (Finavia).
Kotolahti on kuitenkin avoimessa yhteydessä Pyhäjärveen, mikä käytännössä tarkoittaa veden ja
ravinteiden sekoittumista suuren vesimassaan; lahden kasvillisuudessa ja sen myötä linnustossa ei
ole ainakaan lähitulevaisuudessa nähtävissä oleellisia muutoksia.

