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*Metsäyhtiö UPM*

Me allekirjoittaneet vetoamme teitä jättämään hakkuutoimintojen ulkopuolelle
Paltamon pitäjässä Keräsenvaaran länsipuolella sijaitsevan Yölinnunkuru
–nimisen alueen.

Ydinalueella on jäljellä noin 20 hehtaarin kokoinen vanha kuusikko, jonka
arvo on paikallisesti erittäin huomattava.

Paltamon Keräsenvaaran länsirinteessä sijaitseva Yölinnunkuru muodostaa
yhdessä Kives- ja Keräsenvaaran väliseen painanteeseen sijoittuvan
Valkeislampi-Vuoripuro – kokonaisuuden kanssa paikallisesti ja alueellisesti
hyvin edustavan ja ekologisesti tärkeän metsäluontokohteen. Alue on
maastoltaan rehevää, hyvin jyrkkää, vanhaa ja järeää rinnekuusikkoa, jossa
esiintyy sekapuuna runsaasti kookkaita haapoja ja koivuja. Keloja ja
kookkaita ylismäntyjä kasvaa myös siellä täällä. Lahopuuta ja maapuuta
esiintyy paikoin hyvin runsaasti koostuen järeistä kuusista ja kääpäisistä
koivupökkelöistä. Yölinnunkurun maapohja on sammalpeitteistä ja
helppokulkuista.

Kurun länsipuolella sijaitsevasta Valkeisenlammesta laskeva Vuoripuro virtaa
läheiselle Itkonpuron soidensuojelualueelle yhtyen Itkonlammesta laskevaan
Itkonpuroon. Puro on uurtanut uomansa syvälle vaaranrinteeseen ja sen
varrelta löytyy lähteisiä korpia, lehtomaisia ja lettomaisia osia. Puronvarren
kasvillisuus on erityisen rehevää johtuen kalkkipitoisesta maaperästä.

Alue kuuluu kiinteänä osana Kives- ja Keräsenvaaran lehto- ja
lettokeskittymään. Se sijaitsee pohjoisempana sijaitsevan Leppikankaan
luonnonsuojelualueen ja eteläisen Itkonpuron välissä muodostaen näiden
kanssa erittäin monipuolisen ja kainuulaisittain edustavan
metsäluontokokonaisuuden.

*Lajistoa*: Kives- ja Keräsenvaaran lettokeskittymä yleensä: Kasvit:
tikankontti, kaitakämmekkä, punakämmekkä, kirkiruoho, soikkokaksikko,
valkolehdokki, kotkansiipi, kalliokielo, kielo, kaiheorvokki, lehto-orvokki,
pohjansinivalvatti, mustakonnanmarja, lehtokuusama, lehtotähtimö,
lehtomatara, vienansara, vuorolehtihorsma. Mainituista kasvilajeista useat
ulottavat kasvualueensa Yölinnunkurun rajausalueelle Vuoripuron
välityksellä.

Linnut: *Varsinaisella ydinalueella* seuraavat vanhan metsän ja kuusikon
lajit: kuukkeli, pohjantikka, kanahaukka, sinipyrstö, pikkusieppo,
puukiipijä, töyhtö-, hömö- ja kuusitiainen, hippiäinen ja peukaloinen, sekä
lähialueella mm. maakotka, mehiläishaukka, varpushaukka , hiirihaukka,
suopöllö, varpuspöllö, helmipöllö, palokärki, käpytikka, kurki, tiltaltti,
sirittäjä, tilhi, punatulkku, pensastasku, punavarpunen, peukaloinen ja
rautiainen.

Nisäkkäät: *Ydinalueella * mm. liito-orava, mäyrä, metsäkauris, hirvi,



ilves.  Edellä mainittujen lisäksi harvinaisia kääpiä ja kääväkkäitä sekä
harvinaisia selkärangattomia.

Monet edellä mainituista lajeista vaativat erityisolosuhteita ja ovat siten
erittäin arvokkaita metsän monimuotoisuuden kannalta. Ilmakuvasta päätellen
Yölinnunkurun vanhan metsän pinta-ala on alle 20 ha. Ala ei ole kovin suuri,
mutta sitäkin arvokkaampi, koska Kivesvaara-Keräsenvaara- alueella vanhat
kuusikot ovat enää sirpaleisia toisistaan lähestulkoon irrallisia palstoja.
Tästä pienestä pinta-alasta huolimatta Yölinnunkurun alueella on perin
edustava vanhaa metsää biotooppina suosiva lajisto. Liitteessä esitetyssä
rajausehdotuksessa ydinalue on merkitty punaisella ja suojavyöhyke
keltaisella värillä.

Näyttäisi myös siltä, että kurusta on lisäksi olemassa jonkinlainen
ekologinen käytävä (kuusikkoa) Keräsenvaaran E-rinteen ja Peltolanvaaran
välissä sijaitsevaan hakkaamattomana säilyneeseen kuruun. *Nämä kaksi pientä
vanhan metsän palasta yhdessä voisivat taata Keräsenvaaran alueella
ahdistuksiin joutuneelle vanhan metsän lajistolle elinmahdollisuuden myös
tulevaisuudessa. Tärkeää tässä kohteessa on myös se, että alue muodostaa jo
olemassa olevien suojelualueiden kanssa mielekkään ekologisen kokonaisuuden.
*

Alue täyttää selkeästi *UPM:n kansainvälisen
monimuotoisuusohjelman*useimmat kriteerit, joiden mukaan tavoitteina
on säilyttää ja lisätä
luontaisten puulajien osuutta, säilyttää ja luoda monipuolinen lahopuusto,
suojella arvokkaat elinympäristöt, säilyttää ja lisätä luonnonmetsille
tyypillistä rakenteellista vaihtelua ja turvata suojelukohteiden
suojeluarvo.

Alue voisi tulla kyseeseen myös *METSO-kohteena*. Kyseisen hankkeen
kriteeristö täyttyy. Alueella on myös selkeitä *avainbiotooppeja *(puro,
saniaislehto, jyrkänne).

Yölinnunkurun alueella on tarkoitus aloittaa keväällä 2010
hyönteiskartoitus, jossa ikkunapyydyksin tutkitaan maaselkärangattomien
esiintymistä. Alueella on myös tarkoitus jatkaa linnusto- ja
kasvillisuustutkimuksia.

Paltamolle ja Kainuulle Yölinnunkurun säilyttäminen nykymuodossaan on
erittäin merkittävä. Paltamossa on suojeltua metsämaata erittäin niukasti
verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon. Alueen säilyttäminen tukee jo
olemassa olevia suojelualueita muodostaen näiden kanssa monipuolisen ja
edustavan kokonaisuuden.

Yölinnunkurun sijainti kuntakeskuksen lähellä mahdollistaa sen käytön
opetus- ja tutkimustoimintaan ja toisaalta paikallisten asukkaiden luonto-
ja virkistyskäyttöön.
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(Puolesta laatinut Vesa Hyyryläinen, FM, KM, biologi, opettaja,
Keskustieteellisen eläinmuseon ja Sääksisäätiön valtuuttama sääksitutkija.)
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Yölinnunkurun karttalinkki ja rajausehdotus
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&srs=EPSG
%3A3067&y=7148509&x=528232&lang=fi
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