
-blogissa vuosina 2013—2014 esiteltiin suomen uhanalaisten 
lajien kirjoa ja ihmisiä, jotka tekevät suurella sydämellä 
töitä lajien puolesta

Riekko
Rakas riekko – elämän lintu
Huhtikuussa rakastumme riekkoon. Oletko kuullut elämän 
linnun päräyttävän naurunsa ilmoille?

Metsä- ja tuntuririekko – kuin yö ja 
päivä
siinä missä tuntuririekko vahtii ja puolustaa reviiriään valoisassa 
kevätyössä ja jopa päivällä, ei metsäriekko uskalla päräyttää varoi-
tustaan kuin vasta hämärän tultua ja lähes pimeässä. tunturista 
puuttuu metsäriekon pääsaalistaja kanahaukka.

tunturialueiden riekot viihtyvät tunturikoivikoiden ja avotun-
tureiden välimaastossa, joissa on sopivasti suojaa. metsäalueiden 
riekot hakevat avaruutta laajoilta soilta ja niiden reuna-alueilta. 
aiemmin myös peltojen reuna-alueiden pajukot ja järvien ranta-
alueet olivat sopivaa elinympäristöä metsäalueiden riekoille.

ylä-lapin riekkokannan vaihtelut ovat suuria ja hyviä riekkovuo-
sia seuraavat aallonpohjat toistuvat noin 10 vuoden välein. havu-
metsäalueen riekkokannat ovat sen sijaan vähentyneet jo kolmen 
vuosikymmenen ajan. eteläisestä suomesta riekot ovat monin pai-
koin hävinneet kokonaan ja vielä säilyneet populaatiot pirstaloitu-
neet yhä kauemmaksi toisistaan.

metsäriekkokannan taantuman syytä ei tarkkaan tiedetä, mutta 
pääsyynä lienevät soiden ojitus, turvetuotanto ja muu talouskäy-
töstä johtuva elinympäristöjen hupeneminen ja muuttuminen. 
lisäksi ilmastonmuutos voi olla osasyynä riekon taantumiseen. 
syksyllä riekot saavat valkoisen värin liian aikaisin ennen lumen 
tuloa ja keväällä taas lumien sulettua säilyttävät valkoisen värin 
liian kauan. saalistajan on helppo havaita valkoinen lintu mustasta 
maasta.

ojitettujen soiden luonnontilaan palauttamista puustoa poista-
malla ja ojia täyttämällä ryhdyttiin laajemmin toteuttamaan met-
sähallituksen talousmetsäalueilla vuonna 2007. talousmetsäalu-
eiden soita on ennallistettu jo yhteensä 2 800 hehtaaria. ja koke-
mukset työstä ovat hyvät! keväisissä riekkoreviirikartoituksissa 
olemme huomanneet, että riekot ovat ottaneet suot käyttöönsä 
heti kun puusto on poistettu ja ojat tukittu. työn aiheuttamat lisä-
kustannukset maksetaan metsästäjien maksamista metsästyslupa-
maksuista. näin metsästyslupamaksut palautuvat riistan hyväksi.

kunnostetun rytisuon riekko. kuva: metsähallitus / timo 

eskola

riekkokukko niin ikään kunnostetulla kaivossuolla. kuva: 

metsähallitus / timo eskola
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Elämän lintu
olin 6-vuotias. istuin pienellä jakkaralla isän sängyn vieressä. oli 
jokapäiväinen lukuhetki. isä luki minulle yrjö kokon kirjaa suden-
hampainen kaulanauha. sen kiinnostavampaa asiaa ei juuri siihen 
maailman aikaan pienen pojan päähän mahtunut. olin jo silloin 
kiinni luonnossa ja kaikessa mitä siellä tapahtui. niin oli isänikin.

yrjö kokon kirjassa tuli esille myös riekko eli mehtikana niin 
kuin me kainuussa riekon tunsimme. kirjassa kerrottiin myös rie-
kon ansapyynnistä. ja niin pienen pojan päähän kypsyi suunni-
telma, jonka myös toteutin. laiton pellonreunapajukoihin, joissa 
riekot juoksentelivat ja ruokailivat, omat ansalangat katiskan side-
langasta. ja pyynti alkoi. mutta kömpelösti ja liian paksusta lan-
gasta tehdyt ansat eivät tuottaneet yhtään riekkoa. sen sijaan 
yhden jäniksen. jota itku kurkussa raahasin sitten kotia. riekostajan 
ura päättyi sillä kertaa siihen.

seuraavaksi riekko tuli tutuksi, kun aloitin haulikon kanssa kul-
kemisen. sain itselleni hankittua marjastustilillä käytetyn yksipiip-
puisen 16- kalibeerisen baikal-haulikon. kun isoveljet veivät vii-
konloppuisin linnunhaukkujamme mukanaan, minun vaihtoehdok-
seni jäi nuorimpana lähteä hakemaan riekkoja ilman koiraa lähei-
seltä kajaaniyhtiön aukolta. ja niitä lähes aina siltä aukolta ja sen 
reuna-alueilta myös löytyi.

tällaisilta riekkoreissuilta muistan kaksi tapausta vielä hyvin. 
oli syyskuu ja maassa ruskan värit. olin haeskellut koko hakkuuau-
kon systemaattisesti kuin kanakoira ja olin viimeisen reunan ihan 
viimeisessä kulmassa. en ollut löytänyt riekkoja mistään ja kylläs-
tyneenä kajautin oman kutsuääneni ilmoille. ja samassa hyppäsi 
koko riekkopoikue jaloista ilmaan naurun saattelemana. ja ammuin 
ohi yksipiippuisen ainoan paukun. toinen vastaava reissu taas jäi 
mieleen, kun aukkoa haratessa näin riekosta vilahduksen. hiivin ja 
hiivin sormi liipaisimella. loppujen lopuksi riekon uteliaisuus voitti, 

ja se kutkisti vesakon takaa hiippailijaa. ja se kohtaaminen päättyi 
riekon kannalta huonosti.

elämästäni kului pitkä pätkä niin, etteivät riekot olleet kum-
memmin mukana. kun sitten aloitin eräsuunnittelijana ja keskityin 
riistan elinolojen parantamiseen, mukaan tulivat riekko ja riekko-
suot. riekkosoiden kunnostaminen palautti mieleen kaikki nuoruu-
den kokemukset riekosta ja riekkojen käyttäytymisestä. kun siihen 
sain mukaan tohtoritason viisautta lintuasiantuntijoilta, työmme 
tulokset näkyivät hyvin keväisissä riekkokartoituksissa. kunnoste-
tut suot kelpasivat riekkokukoille hyvin.

kun joskus pohdin, miksi ne riekot oikein elämänsä ensimmäiset 
päivät avosuolla elävät, vastasi valokuvaaja jorma luhta, että etkö 
muista kesän aamuyötä suolla, kun aurinko nousee? suon pintahan 
on täynnä hämähäkin seittiä eli ruokaa pienille riekonpoikasille.  ja 
kun ennallistetun suon pohjavedenpinta nousee, pienet hyöntei-
set ja samalla myös riekonpojat voivat hyvin. kyllä riekkokukko tie-
tää, minkälaiset pitää olla olosuhteet, että riekkonaaras kelpuuttaa 
reviirin itselleen ja poikasilleen.

kun nyt tänä talvena hankin ja luin yrjö kokon sudenhampainen 
kaulanauha kirjan, palautuivat riekko ja riekkokokemukset lapsuus-
ajalta hyvin mieleeni. samalla myös huomasin, että sama mielen-
kiinto, joka oli kun istuin jakkaralla kuuntelemassa isän lukemista, 
on edelleen mukanani, kun ajan aamuyöllä riekkosuolla hakemassa 
riekkoja. joten riekko on elämän lintu.

Eräsuunnittelija Timo Eskolan aika kuluu luonnossa. Oli kyseessä 
sitten riekkoreviirien kartoitus yöaikaan, metsästyskoirien koulutus, 
metsästys, valokuvaus, sukellus tai vaikkapa kalastus. Työkseen Timo 
on viime vuodet paiskinut töitä riistan elinolojen parantamisen 
puolesta talousmetsissä.
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