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1 JOHDANTO

Lahden kaupunki tilasi keväällä 2019 Luontoselvitys Metsäseltä inventointityön
jonka tavoitteena oli jatkaa uhanalaisen palosirkan esiintymisen kartoittamista
Lahteen yhdistyneeltä Nastolan alueelta.

Tietoa  uhanalaisten  ja  erityisesti  suojeltujen  palosirkkojen  esiintymisestä  ja
elinympäristöistä  tarvitaan,  jotta  radanvarren  maankäyttö  sekä  mahdolliset
kunnostus-  ja  hoitotoimet  pystytään  kohdistamaan  siten,  etteivät  alueiden
palosirkkaesiintymät vaarannu vaan jopa paranevat.  Tämä raportti  on jatkoa
vuosien 2016–2017 palosirkkainventoinneille (Metsänen, T. 2017).

2 ALUEEN YLEISKUVAUS

Selvitysalueena  oli  rataosuus  välillä  Uusikylä–Villähde.  Alue  on  esitetty  alla
olevalla  kartalla.  Radanvarsi  koostuu  erilaisista  ratapihoista,  liittymistä  ja
tienristeyksistä, peltojen ja metsien laiteista sekä teollisuustonttien reunoista.
Kasvillisuus on tyypillisesti melko karua, koostuen muun muassa kuivan paikan
heinistä ja matalista pajuista sekä männyistä.

Kuva 2-1. Ratapenkkaa ja huoltotien pohjaa alueella.
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Kuva  2-2.  Yleiskartta  alueesta  ja  selvitetty  rataosuus  sekä  aloitus-  ja
lopetuskohdat.

3 AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Palosirkoista  ei  ole  olemassa  yksityiskohtaisia  inventointiohjeita,  mutta
valtakunnallisessa  hankkeessa  alueiden  inventointiin  suositeltiin  käytettävän
linjalaskentaa  ja  pyrkimystä  alueittain  ainakin  kahteen  käyntikertaan  per
maastokausi. Valtakunnallisen hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli kuitenkin
vain  varmistaa  lajin  esiintyminen  alueella  ja  toissijaisesti  mahdollisuuksien
mukaan  tehdä  suuntaa-antavia,  karkeita  arvioita  lajin  runsaudesta  (Intke  &
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Piirainen, 2014).

Inventointi  tehtiin vuonna 2019 elokuun 27. Sää oli poutainen ja taivas lähes
pilvetön.  Lämpöä  oli  runsaasti  ja  jo  aamupäivällä  lämpötila  kipusi  +25º C
tuntumaan.

Maastotyöt  tapahtuivat  kulkemalla  palosirkoille  soveliaita  elinympäristöjä
tiheästi  ristiin  rastiin  ja  tehostamalla  pelotevaikutusta  haaveja  edestakaisin
heilutellen,  joka  myös  laajensi  henkilön  ympärillä  olevaa  vaikutusaluetta.
Työhön osallistui kaksi henkilöä, jotka kulkivat molemmin puolin rataa.

Ympäristösuunnittelija  (AMK),  luontokartoittaja  (eat)  Timo  Metsänen  vastasi
sekä selvityksen maastotöistä että raportoinnista. Maastotöihin osallistui myös
luontokartoittaja Tapani Ilo, joka lisäksi kommentoi raporttia.

Selvityksen  merkittävin  epävarmuustekijä  on,  saadaanko  inventointi
ajoittumaan selvitettävän populaation parhaimpaan soidinaikaan ja otolliseen
säähän,  jolloin tulokset ovat todennäköisesti  kattavimmat.  Luontoselvitysten
yhteydessä  palosirkalle  soveliaita  kohteita  on  inventoitu  tyypillisesti  vain
kertaalleen.  Myös  Uusikylä–Villähde  rataosuus  inventoitiin  näin  kertaalleen.
Palosirkkojen aktiivisuus varmistettiin käymällä ennen ja jälkeen inventoinnin
aiemmin  tunnetulla  kohteella.  Sirkkoja  havaittiin  hyvin  ja  ne olivat  aktiivisia,
joten inventointiajankohtaa ja säätä voitiin pitää hyvänä lajin havaitsemiseksi.

Kuva 3-1.  Palosirkalle soveltuvia pieniä elinympäristölaikkuja oli  monissa
kohdissa radan vartta. Taustalla Eskolan tilan rakennuksia.
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4 PALOSIRKAN SUOJELUSTATUS JA EKOLOGIASTA

Viimeisimmässä  Suomen  uhanalaisuustarkastelussa  palosirkka  on  luokiteltu
uhanalaisuudeltaan  vaarantuneeksi  (VU)   (Hyvärinen,  E.,  Juslén,  A.,
Kemppainen,  E.,  Uddström,  A.  &  Liukko,  U-M.,  2019),  jota  se  oli  jo  myös
aikaisemmassa  tarkastelussa  (Rassi  ym.,  2010).  Laji  kuuluu  lisäksi
luonnonsuojelulain  47  §:n  tarkoittamiin  erityisesti  suojeltaviin  lajeihin,  joille
alueellinen ELY-keskus voi rajata ja perustaa suojelualueen.

Seuraavassa  palosirkan lyhyessä  ekologian  kuvauksessa  on käytetty  Suomen
ympäristökeskuksen selvitystä  (Intke  & Piirainen,  2014)  ja  Karjalaisen  (2009)
Suomen heinäsirkat ja hepokatit -kirjan tietoja, jotka koostuvat useista lähteistä
(usein ulkomaisista).

Palosirkka  (Psophus  stridulus)  esiintyy  nykyisin  tunnetusti  vain  muutamilla
alueilla Etelä-  ja Itä-Suomessa,  jotka ovat toisistaan erillään.  Laji  on aiemmin
ollut   Suomessa  laajalle  levinnyt  heinäsirkkalaji.  Suomen  ensimmäisessä
heinäsirkkojen  levinneisyyttä  käsitelleessä  julkaisussa  vuonna  1861  Hisinger
toteaa palosirkan esiintyvän Turun saaristosta Kainuuseen ulottuvalla alueella,
ja esimerkiksi Savossa lajin olleen yleinen. Viimeisten vuosikymmenien aikana
laji on harvinaistunut ja kannan kehityssuunta näyttäisi jatkuneen taantuvana.

Ulkonäöltään  täysikasvuinen  palosirkka  on  helppo  tuntea,  varsinkin  jos  se
lähtee  lentoon  ja  päästää  lajityypillisen  rätisevän  äänen  paljastaen
oranssinpunaiset  takasiipensä.  Suurin  sekoittamisen  mahdollisuus  liittyy
ruususiipisirkkaan,  jolla takasiivet  ovat kuitenkin vaaleanpunaiset ja lajilla  on
etuselän  harjanteessa  kuopat,  toisin  kuin  palosirkalla.  Kooltaan
palosirkkakoiraat  ovat  noin  20–25  mm  ja  naaraat  noin  31–40 mm.  Väritys
vaihtelee  harmaan  ja  ruskean  väreistä  punertavaan  koiraiden  ollessa
tummimpia, yleensä lähes mustia.

Palosirkan  alkuperäisinä  elinympäristöinä  toimivat  erilaiset  paahdealueet,
kuten avoimet harjurinteet, kuivat kedot ja hiekkamaat. Nykyisin valtaosa lajin
esiintymispaikoista  on  kuitenkin  ihmistoiminnan  seurauksena  syntyneitä
alueita,  ratapenkereitä,  ampuma-alueita,  lentokenttiä  ja  jopa  hakkuuaukeita.
Yhteistä  tällaisille  paikoille  on  lämpötilan  nouseminen  ympäröiviä  alueita
korkeammaksi.  Myös  pohjanveden  läheisyydellä  ja  kalkkivaikutuksella  on
esitetty ja havaittu olevan merkitystä lajille. Palosirkka on päiväaktiivinen laji.
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5 TULOKSET

Uusikylä–Villähde  välillä  ei  havaittu  palosirkkoja.  Rataosuudella  on  edelleen
pienialaisia  paahteisia  elinympäristölaikkuja,  jotka  voisivat  periaatteessa
soveltua lajille. Laajemmat kohteet puuttuvat ja pienetkin kohteet ovat melko
eristyneitä Uudenkylän itäpuolen laajemmasta palosirkkaesiintymästä.

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

Koska  lajia  ei  tavattu  alueelta,  ei  sen  osalta  ole  tarpeen  antaa  erityisiä
suosituksia alueen maankäytön suunnitteluun.

Uhanalaisena  ja  erityisesti  suojeltavana  lajina  palosirkkaan  tulisi  kuitenkin
kiinnittää huomiota Lahden seudulla,  koska lajia voi esiintyä vielä muuallakin
kuin itäisessä Nastolassa.  Potentiaalisimpia kohteita  ovat radanvarsialueet ja
isommat hiekkakuopat. Lajia saattaisi löytyä Villähde–Saksala väliltä, jossa sitä
on  esiintynyt  vuosikymmeniä  sitten  tai  Heinolan  radan  varrelta.  Myös
Kotterossa  sijaitseva hiekkakuoppa olisi  tarkastamisen arvoinen.  Inventointia
olisi höydyllistä jatkaa myös idässä myös Iitin puolelle.
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