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LUOMUKSEN LINNUSTONSEURANTA MYÖNTÄÄ SISUKAS LASKIJA -TUNNUSTUKSEN
ERITYISEN ARVOKKAASTA LASKENTASUORITUKSESTA. SISUKAS LASKIJA 2019 ON ARI
AALTO, JOKA MELOI HANKALASTI SAAVUTETTAVILLE VAKIOLINJOILLE INARISSA.
Ari Aalto yhdisti kesällä 2019 lintulaskennan
melontavaellukseen
ja
kävi
laskemassa
Inarinjärven koillispuolella sijaitsevan Oivijärven
vakiolinjan. Se oli laskettu aiemmin vain kahdesti,
mihin vaikuttanee se, että linjalle on lähimmältä
tieltä 30 kilometriä. Ari lähti kaverin kanssa vesille
Inarin Nitsijärveltä ja saapui muutaman päivän
melonnan jälkeen rantaan, josta oli enää neljä
kilometriä Oivijärvelle. Hän juoksi yöllä linjan
alkuun pirunpellolle, laski kuuden kilometrin
linjan ja juoksi takaisin. Aamulenkin lajisto oli
seudulle tyypillistä:
- Alue on tosi karua kivikkomännikköä. Leppälintu oli yleisin laji.
Melontavaellus kesti neljä yötä, ja samalla
reissulla
kaverukset
laskivat
vesilintuja
Metsähallitukselle vapaaehtoistyönä. Viimeisen
illan kruunasi Inarinjärvellä uiva ahma, jonka
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määrittämisessä kesti tovi.
- Nyt tunnen ahman uintiprofiilin, se on kolme
kyttyrää! Pää, selkäkyttyrä ja kelluva häntä.
Ari kävi kajakilla laskemassa myös Inarin Jalanluiskahtamavaaran vakiolinjan, jolle on meloen
matkaa kolme kilometriä. Maitse tarpomista kertyisi tieltä kahdeksan kilometriä.
Nämä sitkeyttä vaatineet laskentasuoritukset
oikeuttivat Sisukas laskija -tunnustukseen, joka
on myönnetty vuodesta 2017 alkaen.
MONIPUOLINEN LASKIJA
Keuruulla biologian opettajat Pertti ja Risto
Sulkava innostivat lapsia harrastamaan lintuja,
ja Ari oli mukana isoveljien perässä alaasteiästä
lähtien. Arista kehkeytyi seurantojen moniottelija, sillä hän on osallistunut Luomuksen
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talvilintu-, linja- ja vesilintulaskentoihin, ruokintapaikkaseurantaan, kesäatlakseen, lintuatlaksiin, Luonnonvarakeskuksen myyräpyynteihin,
Luonto-Liiton kevätseurantaan, Allergia- ja
ympäristöinstituutin päiväperhosseurantaan,
jälkilaskentaan, saukkoseurantaan, liitooravaseurantaan sekä Keuruulla sammakoiden
ja rupikonnien seurantaan.

huemo kolmen pennun
kanssa, joista kaksi
lähti
juoksemaan
laskijoita kohti. Emon
murahdus sai pennut
onneksi pysähtymään
ja palaamaan emon
luo.

Arin mielestä linjalaskennoissa mukavinta on
luonnossa olo, kuulostelu ja katselu. Haastavinta on kaukana laulavien lintujen erittely, jotta parimäärät tulevat oikein. Erämaalinjoilla jo linjan
alkupisteeseen pääseminen edellyttää huolellista suunnittelua.

Ylivoimainen lintukokemus oli Utsjoella saatu
elämänpinna eli elis tunturipöllöstä.

LINJALASKIJAN TÄHTIHETKET
Luomuksen kymmenen linjalaskennan lisäksi Ari
on laskenut Metsähallitukselle satoja linjakilometrejä Lapissa kesätyönä 2007–2010. Mieliinpainuvin oli kesä 2007, jolloin Ari lähti veljiensä
kanssa vaeltamaan Inarinjärven itäpuolelta
Nellimistä Näätämöön ja sieltä Nuorgamin kautta
Karigasniemelle. Suomi-neidon pään kiertäminen kesti 25 päivää.
- Koko ajan käveltiin ja laskettiin linjaa aina, kun
keli salli.
Reissulta kertyi huikeita havaintoja. Vätsärin
erämaassa linjan ylitti 300 metrin päästä kar-

PESÄLÖYDÖT OVAT
AINA HIENOJA.
ARIN LASKEMILLA
LINJOILLA ON OLLUT
MM. VESIPÄÄSKYN JA
JÄNKÄKURPAN PESÄ.

- Tunturilaaksossa kaikui kumea huuto ja kiikareilla haroen löytyi kivellä istuva tunturipöllö.
Tuolloin oli hyvä sopulivuosi.
Elis kärsi inflaation saman tien, sillä tunturipöllöjä löytyi kuusi paria ja viisi pesää. Laskijat
olivat todella onnekkaita, sillä tunturipöllö pesii
Suomessa harvoin.
Arin toiveena on vuoden 2007 laskentalinjojen
toistaminen, jotta näkisi lajiston muutoksia. Hän
kävi 2015 Vätsärissä aiemmalla linjallaan karuin
tuloksin.
- Ajattelin, että on mukava lähteä laskemaan
linjaa, kun on lintuja – mutta ei ollutkaan. Sieltä
olivat hävinneet paitsi kahlaajat, myös vesilinnut.
Heidi Björklund työskenteli 2019 Luomuksessa
Linnustonseurannan tutkimuskoordinaattorina.

KOKKA KOHTI SEIKKAILUJA INARINJÄRVELLÄ 2019.
KUVA: ARI AALTO

KONKARIN VINKIT
Ari kannustaa kokeilemaan pohjoisten erämaiden
vakiolinjoja, joilla voi nauttia luonnosta ilman
ihmisen aiheuttamia ääniä.
- Jos vaeltaa Etelä-Suomessa, kesäkuun
vaelluksella Lapissa pärjää kyllä. Kannattaa ottaa
matkakin elämyksen kannalta, niin on koko ajan
perillä.
Lapissa on syytä varautua nopeasti vaihtuviin
kelioloihin, sillä aamulla teltan päällä voi olla sentti
lunta. Välineiden lisäksi vaelluksella tärkeintä on
suunnistustaito, joka on linjalaskennan edellytys
muutenkin. Pohjoisessa suunnistus tosin voi olla
jopa helppoa.
- Avotunturissa parhaassa tapauksessa näkee koko
päivän, mihin on menossa.
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