Kuinka löydän

metson
soidinpaikan?

Metsot kerääntyvät soidinpaikalle keväisin
jatkamaan sukua. Metsokukot valtaavat
1-3 hehtaarin reviirin, jota puolustavat
naapurikukkoja vastaan. Kukkojen määrästä
riippuen soidinpaikan laajuus voi vaihdella
muutamasta hehtaarista jopa kymmeniin
hehtaareihin. Parittelut tapahtuvat soitimen
keskiosissa huippukukon reviirillä.
Askarruttaako sinua, missä metson soidinpaikka
mahtaa sijaita jollakin metsäalueella? Tämän
esitteen neuvoista voi olla apua, sillä vihkonen on
tarkoitettu soidinpaikkoja kartoittavan henkilön
käytännön oppaaksi ja ohjeiden avulla vältät
turhia kilometrejä maastossa ja maanteillä.

Miksi soidinpaikkoja on hyvä
kartoittaa

elinympäristöä. Soidinpaikan ja lähialueen
metsien säilyminen metsolle mieleisenä luo
edellytykset elinvoimaiselle metsokannalle. Kun
soidinpaikat tunnetaan, metsien hakkuissa ja
muussa maankäytössä on mahdollista ottaa
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Soidinpaikka on metson keskeistä

metson tarpeet huomioon.

•

soidinpaikan sijainti ilmoitetaan

•

maanomistajalle
soidinpaikat tulisi merkitä

•

riistanhoitopiiri ja/tai metsäkeskus
keräävät tiedot keskitetysti

•

soidinpaikkojen tarkkaa sijaintia ei

•

kerrota ulkopuolisille
metsästystä voidaan säädellä
soidinpaikan lähistöllä

Soidinpaikkojen kartoitus sopii kaikille
luonnossa liikkujille. Avainasemassa ovat
kuitenkin

•
•
•

metsästäjät
metsäammattilaiset
metsänomistajat
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metsätaloussuunnitelmiin
metson huomioon ottaminen on
maanomistajalle vapaaehtoista
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•
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Missä soidinpaikka voi sijaita
Metson soidinpaikan löytää yleensä alueelle
tyypilliseltä metsätyypiltä kuten kankaalta,
rämeeltä tai korvesta. Isoon soidinpaikkaan voi
sisältyä monenlaista maastoa. Soidinpaikkoja
löytyy yhä enemmän nuorista metsistä, sillä
vanhat metsät ovat pirstoutuneet usein
metsolle liian pieniksi kuvioiksi.
Nuorta ensiharvennettua soidinmetsää

•

otetaan selvää tiedossa olevista

•

lähiseudun soidinpaikoista
käytetään hyväksi tietoa, että
soidinpaikat sijaitsevat yleensä noin
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Soidinpaikan mahdollista sijaintia haarukoidaan
seuraavasti:

kahden kilometrin välein, jos maasto on
sopivaa

•

•

soidinpaikka sijaitsee yleensä melko
yhtenäisellä vähintään kymmenien
hehtaarien metsäalueella
soidinmetsän ei tarvitse olla vanhaa
metsää; soitimia kannattaa etsiä jo 30
vuoden ikäisistä ensiharventamattomista
männiköistä
kun soidinpaikan mahdollinen sijainti
on rajattu, osataan maastotarkastukset
kohdistaa oikealle alueelle

Soidinkeskus nuoressa männikössä
Soidinpaikka vanhassa metsässä
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•

PENTTI VALKEAJÄRVI

Maastossa huomio jälkiin ja jätöksiin
Kartoitettavan alueen maastotarkastukset
aloitetaan maaliskuun lopulla tai huhtikuussa
sopivissa sääoloissa.
hankikelit kannattaa käyttää hyväksi;
ohut lumikerros hangella helpottaa
jälkien tarkastelua

•

siivenvetojäljet lumessa kertovat
metson soineen paikalla, mutta pelkkä
kävelyjälkikin kannattaa panna merkille

•

maastosta erottuvat kumpareet
kannattaa aina tarkistaa, sillä ne ovat

•

Soidinkumpare ja siivenvetojälkeä
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•

mieleisiä soidinkohtia
hakomis- ja yöpymispuut (ulosteita
juurella) kertovat myös metson
elinalueesta; soidinpaikka on usein
lähistöllä

•

metso voi vetää siipeä myös
päiväreviirillä; soidinpaikka on tällöin alle
kilometrin päässä
jälkihavainnot on aina varmistettava
myöhemmillä käynneillä, jotta tilapäistä
siivenvetoa ei tulkittaisi soidinpaikaksi

Jätöksiä hakomispuun juurella
Parittelupaikka
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•
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Metson ruokailupuu

Vappuna yöjalkaan

eli hakomismänty

Metson soidin huipentuu eteläisessä Suomessa
vapun tienoilla. Noin viikon aikana koppelot
käyvät soitimella, valitsevat mieleisensä kukon
ja parittelevat. Soidinkeskuksen paikantaminen
onnistuu tällöin parhaiten.

•

lumijälkihavaintojen paikkansapitävyys

•

tarkistetaan viimeistään huippuaikana
soidinpaikalla liikutaan hiljaa aamuyön
tunteina kuulostellen metson vaimeaa

•
•
•

soidinlaulua
tyyni ilma takaa parhaan kuuluvuuden,
ilmahypyt kuuluvat kauimmaksi
soivat kukot pyritään kiertämään, jolloin
soitimen laajuus saadaan selville
huippuaikana kaikki kukot saattavat
olla kerääntyneenä pienelle alalle,
jolloin soidinpaikan ala tulee helposti

•
•

aliarvioiduksi
koppeloiden ääntely johdattaa usein
soidinkeskukseen
parittelut tapahtuvat usein alle
aarin kokoisella alalla, jonka voi
myöhemminkin tunnistaa jätöksistä ja
höyhenistä

•
•

yhden tai kahden kukon laulupaikan
löytäminen voi olla vaikeaa, sillä soidin
on usein laimeaa ja jälkiä jää niukasti
soidintyhjiöltä näyttävällä alueellakin voi
asustella kukko tai pari
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Soidinpaikka ja soidinkeskus
voivat siirtyä
Soidinpaikat eivät ole nuorissa talousmetsissä
välttämättä kovinkaan pysyviä sijainniltaan.
Vanha soidinpaikkakin voi siirtyä eri syistä jopa
kilometrin, ja soidinkeskus pienempiä matkoja

•

soidinpaikan sijainti on hyvä tarkistaa
muutaman vuoden välein mahdollisten
siirtymien havaitsemiseksi

•

laajojen hakkuiden seurauksena soidin
voi siirtyä hakkuualan reunoille tai

•
•

Soidinpaikka vanhassa metsässä ennen avohakkuuta.
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huippukukon vaihtuessa.

korvautua uudella kauempana
nuorten metsien uudet soidinpaikat
voivat siirtyä satoja metrejä ilman
elinympäristössä tapahtuneita muutoksia
tällaisissa tapauksissa metsänkäsittelyn
erityisohjeita on vaikea kohdentaa

voi olla kyse soidinpaikan siirtymästä;
tällöin uutta soidinpaikkaa on etsittävä
noin puolen kilometrin säteellä

Avohakkuun jälkeen soidin jatkui 300 metrin päässä
nuoremmassa metsässä.
Ilmakuvan tapauksessa uusi kahden kukon soidinpaikka siirtyi
muutaman vuoden jälkeen puoli kilometriä pysyen edelleen
nuorehkossa metsässä. Samalla soidinkukkojen määrä lisääntyi
viiteen yksilöön.
BLOM KARTTA OY FMK101/2006

•

soidinkeskukseen, vaan aluetta
on tarkasteltava laajemmin koko
soidinalueena (1 km säde = 300 ha)
soidinkuolemalta näyttävässä tilanteessa
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Soidinpaikka, jossa
kukkojen soidinreviirit

Ilmakuva metson soidinalueesta (isompi
ympyrä) ja ensiharvennusvaiheen männikköön
syntyneestä soidinpaikasta (pienempi ympyrä).

Pienet hajallaan olevat vanhan metsän kuviot
eivät kelpaa soidinmaastoksi, mutta voivat
olla osana päiväreviirejä. Kaaviosta ilmenevät

Soidinpaikan syntymiselle oli oleellista riittävän
laaja ja yhtenäinen metsäalue.

metson soidinalueen nimitykset. Soidinalueen
säde on 1 km ja pinta-ala 300 ha.
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Metsometsien käsittely
Metsiä voidaan kohtuullisesti hakata metson
soidinpaikoilla ilman että ne tuhoutuvat.
Harvennushakkuut voidaan tehdä ajallaan
ja pienet avohakkuutkin ovat mahdollisia.
Seuraavassa muutamia keskeisiä periaatteita:
uudistushakkuiden tulee olla alle kahden

•

rungonmitan levyisiä
nuorta kasvatusmetsää tai
varttuneempaa puustoa tulisi olla yli

•
•
•

Harvennushakkuissa ja raivauksissa tulee säilyttää
kohtuullisesti metsolle ja muulle eläimistölle suojaa
tarjoavia alikasvoskuusia.
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•

puolet soidinpaikan alasta
runkoluvun tulisi olla harvennuksenkin
jälkeen yli 400 runkoa/ha
tarpeetonta raivausta tulee välttää,
alikasvos tärkeä suojatekijä
näkyvyyttä metrin korkeudella enintään
70 m.

Metson päiväreviireillä noin kilometrin säteellä
soidinpaikasta (300 ha) voidaan vaatimuksia
hakkuiden suhteen lieventää. Seuraavia asioita
on kuitenkin hyvä pitää mielessä:

•

vältetään läpimitaltaan yli 300 m aukkoja
(7-8 ha)

•

uudistusalojen ja taimikoiden osuuden
tulisi jäädä alle puoleen kokonaisalasta

•

kasvatushakkuut voidaan toteuttaa
normaalisti
raivauksissa säilytetään kohtuullisesti

•

suojaavaa alikasvosta
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